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Apresentação
O tratamento reabilitador do paciente desdentado total, frequentemente, 

é desafiador diante das inúmeras consequências geradas pelo edentulismo, que 
vão desde limitações funcionais, como redução da capacidade de mastigar e 
falar, a problemas psicológicos que influenciam diretamente a qualidade de vida 
do indivíduo1. Por muitos anos, as próteses totais convencionais foram – e ainda 
são – empregadas com o objetivo de reverter essas consequências2-4. Contudo, 
mesmo quando confeccionadas respeitando os princípios científicos descritos na 
literatura, elas não conseguem proporcionar conforto e segurança a todos os seus 
usuários5. As limitações relacionadas a esse tipo de prótese6 são mais prevalentes 
na mandíbula em função do tamanho e da forma da área chapeável. 

A reabilitação com implantes dentários osseointegrados surge, então, como 
uma alternativa de tratamento viável e bem-sucedida para aqueles pacientes que 
não se adaptaram à sua condição edêntula e às limitações inerentes à prótese total 
convencional. Existem, para esse tipo de situação clínica, duas opções terapêuticas 
disponíveis: as próteses totais fixas e as removíveis sobre implantes, as quais estão 
relacionadas a maiores níveis de satisfação em termos de conforto, estabilidade 
e estética, quando comparadas às próteses convencionais7.

Como primeira opção citada, a reabilitação total fixa implantossuportada 
desempenha um papel importante na melhoria da qualidade de vida e da autoestima 
do indivíduo, pois devolve de forma eficaz a função dentária. Esta é uma opção 
previsível e bem documentada, do ponto de vista biológico e funcional8,9. Estudos 
realizados em longo prazo relatam taxas de sobrevivência dos implantes acima de 
90% após dez anos de acompanhamento10,11. Devido às suas vantagens, essas próteses, 
retidas e suportadas por três a seis implantes, são a primeira escolha de tratamento 
para esse tipo de paciente. No entanto, em algumas situações, o grau de reabsorção 
do rebordo alveolar residual, a qualidade óssea e os fatores como habilidade para 
higienização podem se tornar aspectos que restringem a sua indicação12.

Diante disso, uma alternativa é a sobredentadura retida por dois implantes 
(associada a sistemas de retenção por barra ou anéis)13. Este tipo de prótese 
corresponde a uma abordagem simples e de menor custo, que fornece uma estabi-
lização suficiente para aumentar a função mastigatória, melhorando a satisfação 
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do paciente e a qualidade de vida em indivíduos com reabsorção acentuada do 
rebordo12,14-16. Na maioria dos casos, essa reabilitação dispensa enxertos e recons-
truções ósseas que poderiam aumentar o tempo de tratamento, além de fornecer 
excelente estética e facilidade de higienização, principalmente, aos pacientes mais 
idosos ou com dificuldades motoras. 

A longevidade da reabilitação oral implantossuportada, em ambos os casos, 
está diretamente relacionada ao correto planejamento e à adequada realização dos 
procedimentos cirúrgicos e protéticos. Ainda assim, a confecção de uma prótese 
total convencional adequada17 é de fundamental importância, pois ela servirá de 
guia durante o planejamento, ajudando a visualizar e contornar possíveis limitações. 
Essa etapa faz parte do conceito de planejamento reverso que consiste em planejar 
a posição dos implantes com base na posição final dos dentes na prótese18. Após 
criterioso planejamento, a reabilitação com implantes pode ser iniciada.

Tradicionalmente, essas reabilitações totais inferiores, fixas ou removíveis, 
são realizadas com carga tardia, em dois estágios cirúrgicos (o primeiro, para 
instalação dos implantes, e o segundo, três a quatro meses depois, para reabertura 
e confecção da prótese). Essa opção terapêutica apresenta altas taxas de sucesso, 
no entanto, apesar de ter um custo-benefício efetivo, necessita de maior tempo de 
tratamento e de uma segunda cirurgia, dois fatores que podem ser desconfortáveis 
para a maioria dos pacientes19. 

Considerando essas desvantagens, os protocolos de tratamento foram 
expandidos utilizando o conceito de implante em único estágio cirúrgico-protético, 
chamado de carga imediata. Esse protocolo clínico tem como objetivo reduzir o 
número de intervenções cirúrgicas e o tempo de instalação da prótese, propor-
cionando maior conforto e satisfação durante o período de osseointegração2,19. A 
reabilitação com carga imediata também tem altos índices de sucesso, os quais 
são comparáveis aos obtidos pelas reabilitações feitas com carga tardia20-23. À luz 
desse cenário, a indicação de cada uma das alternativas estará na dependência 
das limitações do caso e das exigências do paciente, cabendo ao cirurgião-dentista 
informar todas as opções possíveis com suas limitações, vantagens e desvantagens. 

O objetivo deste livro, portanto, consiste em auxiliar o profissional na 
execução dos procedimentos necessários para a reabilitação com próteses totais 
sobre implantes com carga imediata, com foco na reabilitação mandibular. Para 
tanto, ele será dividido em três partes. Inicialmente, serão feitas considerações 
sobre a evolução e as evidências científicas relacionadas à utilização da carga 
imediata. Posteriormente, serão abordadas as etapas envolvidas na reabilitação 
com próteses fixas mandibulares sobre implantes. E, por fim, serão apresentados 
os passos para reabilitação com próteses removíveis mandibulares sobre implantes. 
Todas as imagens utilizadas nesse texto foram produzidas pelos autores.
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CAPÍTULO 1 
    CARGA IMEDIATA EM PRÓTESES 

TOTAIS INFERIORES
Adriana da Fonte Porto Carreiro 

Ana Clara Soares Paiva Tôrres 
Annie Karoline Bezerra de Medeiros

Introdução

Nas últimas décadas, a reabilitação da mandíbula edêntula com implantes 
dentários tem se tornado uma opção de tratamento segura para a substituição dos 
elementos dentários. Contudo, durante anos, as reabilitações sobre implantes foram 
realizadas após o tempo de reparo ósseo ou osseointegração, aproximadamente 
quatro meses para a mandíbula. Esse tempo prolongado de cicatrização sem carga 
sobre o implante, associado ao protocolo de carregamento convencional, tem sido 
considerado como uma desvantagem do ponto de vista do paciente20. 

Com o passar do tempo, estudos clínicos demonstraram que os implantes 
poderiam ser submetidos à carga imediata sem comprometimento da osseointe-
gração24,25. Assim, a redução do período de espera entre a instalação dos implantes 
e a instalação da prótese começou a ser praticada com ótimo custo-benefício, 
com diminuição do tempo de tratamento, aumento da aceitação e satisfação do 
paciente e melhoria do seu bem-estar.

Atualmente, muitos conceitos cirúrgicos e protéticos são utilizados para 
definir os protocolos de carga para tratamento da mandíbula edêntula com 
implantes dentários. De maneira geral, os diferentes tempos de carregamento 
dos implantes podem ser divididos em três26,27:

• Carregamento imediato: prótese conectada aos implantes dentários em até 
uma semana após a instalação dos implantes;

• Carregamento precoce: prótese conectada aos implantes dentários entre uma 
semana e dois meses após a instalação dos implantes;
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• Carregamento convencional: prótese conectada aos implantes após o período 
de osseointegração.
Mesmo quando se considera um menor tempo de execução da reabilitação, 

a longevidade do tratamento ainda é o fator mais importante para o paciente. 
Assim, é importante que a seleção dos casos para a realização de tais procedi-
mentos seja feita de forma apropriada. Para que a reabilitação da mandíbula 
edêntula com próteses totais sobre implantes e carga imediata possa ser realizada 
com segurança, é necessário uma sequência de procedimentos clínicos precisos, 
baseados em evidências científicas. Essas evidências apontam fatores que devem 
ser respeitados para que os riscos inerentes a essa abordagem sejam diminuídos 
e o sucesso clínico esperado seja alcançado. 

Nesse sentido, este capítulo será dividido em duas partes. Na primeira, 
esses fatores serão discutidos; e, na segunda, a evidência científica relacionada a 
reabilitações totais mandibulares com carga imediata será abordada.

Aspectos relacionados ao sucesso da 
reabilitação com carga imediata

Entre os aspectos que devem ser considerados para a realização da carga 
imediata, quatro fatores podem ser indicados como principais influenciadores 
do sucesso desse procedimento: 1– Cirúrgicos; 2 – Relacionados ao paciente; 3 – 
Relacionados ao implante; e 4 – Protéticos. 

Cirúrgicos
Durante a cirurgia, deve-se buscar estabilidade primária associada à cor-

reta execução da técnica cirúrgica de acordo com a qualidade óssea da área a 
ser reabilitada, considerando ainda a distribuição dos implantes, a inclinação 
e o posicionamento no arco. A estabilidade primária é o parâmetro clínico de 
escolha para guiar a realização de carga imediata. Estudos clínicos ainda são 
necessários para estabelecer com maior previsibilidade valores de torque seguros e 
a influência do tipo de osso no sucesso do procedimento, mas os valores sugeridos 
como seguros para essa prática clínica variam em torno de 25 a 50 Ncm, como 
pode ser visto na Tabela 1. 

Com base nos valores médios de torque utilizados por alguns estudos20,22 e 
nas respectivas taxas de sobrevida dos implantes submetidos à carga imediata, 
neste livro, adotaremos como referência o valor mínimo de 40 Ncm. Valores 
menores que esse indicam a necessidade de realizar a reabilitação em dois tempos. 
É importante ressaltar que nem sempre altos valores de torque determinarão o 
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sucesso da reabilitação com implantes, uma vez que podem causar microtrincas 
ou necrose por pressão. Entre os métodos utilizados para avaliar a estabilidade 
dos implantes, encontra-se ainda a análise de frequência de ressonância (Osstell), 
com indicação de valores, no mínimo, iguais a 60. 

Entre as possibilidades mais atuais para a otimização desse tipo de reabi-
litação com carga imediata, destaca-se a possibilidade de envio do planejamento 
virtual para prototipagem e confecção de guia para realização de cirurgia guiada28. 
A técnica da cirurgia guiada fundamenta-se no desenvolvimento da imagenologia 
médica-odontológica, de softwares específicos, da prototipagem, de kits cirúrgicos 
adaptados para cirurgias guiadas e da técnica da cirurgia sem retalhos para 
confecção de próteses de forma mais rápida. 

A partir da análise das imagens obtidas com tomografia em programas de 
computação específicos para planejamento em implantodontia, os quais permitem 
um estudo mais preciso e prévio ao procedimento cirúrgico, a cirurgia virtual 
guiada permitiu a construção de um guia cirúrgico em nível de mucosa, que elimina 
a necessidade de retalho. O resultado dessa inovação permitiu a instalação de 
implantes sem retalhos, com mais segurança e precisão, com base na orientação 
fornecida pela prótese do paciente29-32.

Assim como outras técnicas que envolvem tanto aspectos protéticos como 
cirúrgicos, a técnica da cirurgia guiada também possui vantagens, desvantagens 
e limitações que devem ser cuidadosamente avaliadas para que a indicação 
clínica de seu uso seja feita com maior precisão. Entre as principais vantagens 
de um procedimento cirúrgico sem retalho, incluem-se maior conforto trans e 
pós-operatório para o paciente, redução do tempo cirúrgico e resultados estéticos 
e protéticos favoráveis ao longo do tempo, como maior estabilidade dos tecidos 
peri-implantares. No tocante à realização da carga imediata, os procedimentos 
referentes à instalação da prótese propriamente dita podem ser feitos com mais 
conforto, tanto para o paciente como para o profissional.

Entre as principais limitações está a possibilidade de alteração de posi-
cionamento do guia cirúrgico, levando a erros na instalação dos implantes com 
divergência entre o planejamento e o posicionamento final destes. Devido a isso, a 
adaptação e a estabilidade do guia são pontos críticos na execução dessa técnica. 
Em alguns casos, cirurgias pré-protéticas como enxertos, alveoloplastias ou 
modificações de tecido moles podem ser necessárias para que, após a cicatrização, 
o caso se adeque a esse tipo de técnica para instalação de implantes com correta 
estabilização do guia cirúrgico. 

Assim como na cirurgia com abertura de retalhos, o sucesso da técnica 
com cirurgia guiada depende da exatidão da execução das etapas clínicas e 
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laboratoriais33. Dessa forma, independentemente da técnica escolhida para a 
reabilitação implantossuportada, a equipe deve estar familiarizada com os pro-
cedimentos que deverão ser realizados, respeitando a curva de aprendizagem das 
técnicas, minimizando a possibilidade de erros.

Relacionados ao paciente
Como parte dos fatores relacionados acima, deve-se ainda dar atenção a 

aspectos relacionados ao paciente, como saúde sistêmica, expectativas e habilidades 
para higienizar a cavidade oral e a prótese. Em relação ao quadro sistêmico, a 
coleta da história médica e a revisão de sistemas como o cardiovascular, excretor e 
metabólico, entre outros, poderão revelar a necessidade cuidados pré-operatórios 
especiais com alguns pacientes. Deve-se ter atenção ainda a alterações sistêmicas 
descompensadas, as quais devem ser tratadas pelo paciente antes da abordagem 
cirúrgica. Essa abordagem visa evitar possíveis complicações a esses pacientes. 
Entre as complicações sistêmicas para o recebimento de implantes com esse tipo 
de carga, algumas delas podem ser apenas temporárias e o cirurgião e o protesista 
devem avaliar o paciente em conjunto para decidir qual o melhor momento para 
realização da cirurgia. 

As expectativas do paciente, tanto em relação à função quanto à estética, 
devem ser adequadas de acordo com as possibilidades técnicas inerentes ao 
procedimento e ao caso. Deve ser esclarecido ao paciente, por exemplo, que a 
sobredentadura continuará sendo uma prótese removível, porém com dispositivo 
que auxiliará na retenção e estabilidade. Ou seja, o paciente deverá conhecer bem o 
tipo de prótese que receberá, seja ela fixa ou removível. No momento da realização 
do procedimento cirúrgico de carga imediata, tanto o paciente como a equipe 
devem estar preparados para cancelar a sua realização, caso os pré-requisitos 
definidos para realização de carga imediata não sejam atingidos. Neste caso, 
escolhe-se a realização da carga tardia, aguardando o período de osseointegração 
com os implantes livres de carga. 

A correta avaliação das habilidades do paciente para realização da higieni-
zação faz parte da análise do seu perfil para correta indicação do tipo de prótese 
que ele poderá utilizar. Após essa decisão, assim como aconteceria na reabilitação 
com carga tardia, a manutenção da saúde dos tecidos peri-implantares é essencial 
para o sucesso clínico do tratamento em longo prazo28,34.
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Relacionados ao implante
A ocorrência da osseointegração é determinante para a obtenção do sucesso 

nas reabilitações protéticas sobre implantes dentários. O contato direto e estável 
entre o implante e o osso circundante ajuda na determinação desse sucesso.  A 
micro e a macrogeometria dos implantes, no tocante ao comprimento, ao diâ-
metro, ao desenho e à textura superficial e à sua interação química e biológica 
com o tecido ósseo, interferem diretamente nesse processo35,36. Devido a isso, os 
implantes devem ser selecionados para utilizar os benefícios de suas diferenças 
superficiais na otimização do procedimento de carga imediata. De acordo com 
alguns estudos, a taxa de sobrevivência do implante parece ser semelhante ou 
aumentar com a ampliação do número de implantes e com o uso de implantes de 
superfície tratada37,38. Mesmo quando a instalação de implantes acontece em áreas 
de osso enxertado, experiências semelhantes podem ser encontradas39.

Protéticos
A presença de hábitos parafuncionais não controlados pode contraindicar 

a colocação de implantes em carga imediata. A incidência de forças lateralizadas 
sobre eles podem ser-lhes altamente prejudiciais. O controle sobre fatores oclusais 
ajuda na estabilização do implante durante o período de osseointegração. Quando 
existirem dúvidas sobre o prognóstico do caso, o mais prudente será aguardar o 
período de osseointegração sem carga, tanto nos casos de reabilitação com prótese 
total fixa como nos de prótese removível sobre implantes.

Nos casos de reabilitações totais, a ferulização (união) entre os implantes 
pode ser realizada para otimizar a distribuição de cargas oclusais sobre todos 
os implantes. Nas próteses fixas totais, a ferulização (união) ocorre de maneira 
bilateral e poligonal, auxiliando na estabilização dos implantes para que resistam 
às forças exercidas pelo bolo alimentar durante a mastigação e distribuam bem 
as forças oclusais oriundas dos movimentos funcionais. Nos implantes utilizados 
para a reabilitação com próteses removíveis, a ferulização pode ser realizada por 
meio da união dos implantes com a barra, componente do sistema de retenção 
do tipo barra clipe. 

Em ambos os casos, o planejamento reverso é um passo essencial para a 
realização do procedimento com maior segurança e previsibilidade. O correto 
posicionamento dos implantes é imprescindível para que haja correta transmissão 
de forças ao aparelho estomatognático, correta higienização da prótese por parte 
do paciente, com consequente manutenção da saúde dos tecidos peri-implantares 
e estética adequada. 
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A instalação de implantes em posição inadequada (do ponto de vista protético) 
poderá comprometer um ou até mesmo todos os fatores citados anteriormente. A 
utilização de guias multifuncionais baseados no posicionamento protético final 
durante o planejamento (tomografias), fase cirúrgica (instalação dos implantes) 
e, em alguns casos, durante a fase protética (como prótese provisória – caso tenha 
características estéticas; moldagem; registro das relações maxilo-mandibulares 
e/ou para seleção de componentes protéticos), otimiza o tratamento como um 
todo. Assim, realizar o planejamento reverso com base na futura prótese é uma 
etapa que não deve ser negligenciada. Os estudos já demonstram a viabilidade da 
carga imediata com altos índices de sucesso em desdentados totais, tanto para 
próteses fixas como para próteses removíveis21.

Evidências científicas que respaldam o sucesso em 
reabilitações mandibulares com carga imediata

Prótese total fixa
Uma revisão sistemática, publicada por Papaspyrudakos e colaboradores20 

em 2014, avaliou o efeito do carregamento (convencional ou imediato) em próteses 
fixas implantossuportadas. Nesse trabalho, os autores destacaram fatores como 
sobrevivência, fracasso e complicações das próteses e implantes. Na mandíbula, 
a taxa de sobrevivência dos implantes variou de 90 a 100%, e a da prótese variou 
de 93,75% a 100%, com base em 28 estudos com períodos de acompanhamento que 
duraram de um a dez anos. 

No tocante à satisfação dos pacientes com o tratamento, Peñarrocha-Oltra 
e colaboradores21 publicaram um trabalho sobre a satisfação de 36 pacientes, 
18 reabilitados com próteses totais fixas inferiores sobre implantes com carga 
imediata e 18 com carga tardia, seguidos por tempo superior a 12 meses. A 
avaliação contemplava fatores como estética, mastigação, fala, autoestima, 
facilidade de limpeza e duração do tratamento. De acordo com os resultados 
desse trabalho, a satisfação geral do paciente reabilitado com carga imediata 
foi significativamente maior. Além disso, no fim dos períodos de observação,  
as diferenças funcionais relatadas tinham desaparecido, indicando que os 
resultados das duas opções de carregamento seriam muito semelhantes com o 
passar do tempo. Mais dados sobre torques utilizados e sobrevida dos implantes 
podem ser observados na Tabela 1.
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Prótese total removível
Com mais de 20 anos de uso para tratamento de mandíbulas edêntulas40-42, 

as próteses totais removíveis sobre implantes são bastante utilizadas devido ao seu 
baixo custo quando comparadas às próteses fixas. As sobredentaduras sobre dois 
implantes com carga imediata possuem resultados de sobrevivência satisfatórios22,23. 
Schimmel e colaboradores43, em 2014, publicaram uma revisão sistemática com 
resultados de estudos prospectivos para implantes utilizados no tratamento com 
sobredentaduras carregados imediatamente, de forma precoce ou após o tempo de 
osseointegração. Considerando as sobredentaduras sobre implantes esplintados, 
sete estudos prospectivos, que também incluíam ensaios clínicos randomizados, 
reportaram taxas de sobrevivência dos implantes carregados imediatamente 
variando de 94,4% a 100%, com o acompanhamento variando de 12 a 96 meses. 

Em 2016, parte dos autores deste livro publicou um ensaio clínico no qual 
avaliaram a qualidade de vida relacionada à saúde bucal e à eficiência mastigatória 
de 47 pacientes desdentados totais reabilitados com próteses totais convencionais 
superiores opostas a sobredentaduras mandibulares sobre dois implantes com 
carga imediata ou próteses totais convencionais inferiores. Após três meses da 
reabilitação, o grupo com sobredentadura (n=25) apresentou melhora na qualidade 
de vida relacionada à saúde bucal. Além disso, o grupo com sobredentadura também 
apresentou melhora na eficiência mastigatória (p = 0,001)44.

Outro estudo, publicado por Gunne et al.45, trouxe resultados de até três anos 
que comparavam dados clínicos e radiográficos de 40 pacientes reabilitados com 
sobredentaduras sobre dois implantes, com o sistema de retenção tipo barra, com 
carga imediata ou tardia de forma aleatória. Segundo esse estudo, os resultados de 
ambos os tipos de tratamento são comparáveis, com perda óssea semelhante entre 
os dois grupos. Resultados de outros estudos semelhantes podem ser observados 
na Tabela 1.
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Tabela 1 – Estudos que avaliaram a reabilitação de mandíbulas com próteses totais sobre implantes com carga imediata

Autor e ano 
do estudo

Tipo do 
estudo

Tipo de 
prótese

Número de 
pacientes

Implantes/
paciente Torque utilizado

Tipo de prótese 
(fixas) ou tipo 
de retenção 
(removíveis)

Tempo de 
seguimento 

(meses)

Sobrevida dos 
implantes (%)

Sobrevida da 
prótese (%)

Mozzati et al., 
201346 Retro Prótese fixa 50 4 No mínimo 30 Ncm M-C e M-R 24 100 100

Landázuri-
Del Barrio 

et al., 201347
Prosp Prótese fixa 16 4 Não mencionado M-R 12 90,63 93,75

Acocella 
et al., 201248 Retro Prótese fixa 45 5 A partir de 40 Ncm M-R 48 99,11 97,78

Crespi et al., 
201225 Prosp Prótese fixa 20 4 No mínimo 40 Ncm M-R e toda acrílica 36 97,50 100

Francetti 
et al., 201249 Prosp Prótese fixa 33 4 40 – 50Ncm M-R 52.8 100 100

Galindo e 
Butura, 201250 Retro Prótese fixa 183 4 Não mencionado M-R 36 99,86 98,91

Weinstein 
et al., 201251 Prosp Prótese fixa 20 4 No mínimo 30 Ncm M-R 30.1 100 100

Babbush 
et al., 201152 Retro Prótese fixa 68 4 A maioria com no 

mínimo 35 Ncm M-R 12 100 100

Collaert et al., 
201153 Prosp Prótese fixa 25 5 O torque mínimo não 

foi determinado M-C e M-R 24 100 100

Hatano et al., 
201138 Retro Prótese fixa 78 3 Não mencionado M-R 60 98,72 96,15

Maló et al., 201124 Retro Prótese fixa 91 4 --- M-C, M-R e 
toda acrílica 60 98,63 100

Agliardi 
et al., 201054 Prosp Prótese fixa 93 4 Torque limite 

de 50 Ncm M-R 26.9 99,73 100

Degidi et al., 
201055 Prosp Prótese fixa 20 4 No mínimo 25 Ncm M-R 24 100 100

Arvidson 
et al., 200837 Prosp Prótese fixa 61 4-5 Não mencionado M-R 36 98,78 100
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Autor e ano 
do estudo

Tipo do 
estudo

Tipo de 
prótese

Número de 
pacientes

Implantes/
paciente Torque utilizado

Tipo de prótese 
(fixas) ou tipo 
de retenção 
(removíveis)

Tempo de 
seguimento 

(meses)

Sobrevida dos 
implantes (%)

Sobrevida da 
prótese (%)

De Bruyn 
et al., 200856 Prosp Prótese fixa 25 5

30 Ncm para implantes 
com 3,5 mm de 

diâmetro e 40 Ncm 
para os de 4 mm

M-C e M-R 36 100 100

Capelli et al., 
200757 Prosp Prótese fixa 23 4

No mínimo 2 
implantes com torque 

entre 30 e 50 Ncm
M-R 29.1 100 100

Kronstrom 
et al., 201723 Porsp Sobredentadura 6 2 No mínimo 30 N.cm Sistema de retenção 

tipo bola-O’ring 60 100 66,6

Gunne et al., 
201645 Prosp. Sobredentadura 15 2 No mínimo 35 N.cm Sistema de retenção 

tipo barra 36 100 100

Kronstrom 
et al., 201458 Porsp Sobredentadura 8 2 No mínimo 30 N.cm Sistema de retenção 

tipo bola-O’ring 36 100 Não mencionado

Elsyad et al., 
201259 Prosp Sobredentadura 18 2 Não mencionado Sistema de retenção 

tipo bola 36 100 Não mencionado

Gadallah 
et al., 201260 Prosp Sobredentadura 6 2 Não mencionado Sistema de retenção 

tipo bola 12 100 Não mencionado

Stoker e 
Wismeijer, 201161 Prosp Sobredentadura 124 2 No mínimo 35 Ncm Sistema de retenção 

tipo barra
12-40 (em média 

24 meses) 98,9 Não mencionado

Jofre et al., 201062 Prosp Sobredentadura 45
2

*Mini-implantes  
(1,8 x 15 mm)

Não mencionado
Sistema de retenção 

tipo bola-O’ring 
e tipo barra

24

Retenção tipo 
bola: 90,8

Retenção tipo 
barra: 97,8

Não mencionado

Marzola 
et al., 200763 Porsp Sobredentadura 17 2

No mínimo 20 Ncm 
(maioria com 40 

Ncm ou mais)

Sistema de retenção 
tipo bola 12 100 Não mencionado

Tözüm et al., 
200764 Prosp Sobredentadura 18 2 Não mencionado Sistema de retenção 

tipo bola 24 100 Não mencionado

Legenda: Retro = Retrospectivo; Prosp = Prospectivo; M-R = Metal e Resina; M-C = Metal e cerâmica
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Considerações finais
A fim de reduzir o número de intervenções cirúrgicas, encurtar o período 

de tratamento e melhorar a satisfação dos pacientes, vários protocolos de carre-
gamento foram sugeridos para a reabilitação de arcos mandibulares edêntulos22. 
Diversos pré-requisitos para a utilização do carregamento imediato têm sido 
relatados e, entre eles, está a estabilidade primária, defendida como um dos mais 
importantes fatores de sucesso para a osseointegração20. Um dos pré-requisitos 
relatados pela maioria dos autores é a observação de um torque de inserção de 
pelo menos 30 Ncm para que a carga imediata possa ser aplicada.

Quando os casos são cuidadosamente planejados, tanto do ponto de vista 
cirúrgico quanto protético, a carga imediata em desdentados totais com próteses 
fixas ou removíveis tem resultado em altas taxas de sucesso, com falhas seme-
lhantes aos resultados encontrados para próteses instaladas com carregamento 
convencional (tardio). Durante o planejamento da reabilitação com esse tipo de 
carregamento, todos os questionamentos devem ser esclarecidos. Cabe ao cirur-
gião-dentista informar todas as opções possíveis para cada caso, as limitações, as 
vantagens, as desvantagens, os custos, o tempo aproximado para a conclusão do 
tratamento e, sobretudo, a possibilidade de abortar a realização da carga imediata 
caso os critérios determinados previamente, como o alcance da estabilidade 
primária, não sejam satisfeitos. 
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As próteses totais fixas sobre implantes são implantorretidas e implantossu-
portadas e podem proporcionar um significativo aumento na função mastigatória, 
desempenhando, assim, um importante papel na melhoria da qualidade de vida 
dos pacientes que a utilizam. A seguir serão descritas as etapas clínicas, divididas 
por sessões clínicas, para reabilitação com prótese total implantossuportada com 
carga imediata (Quadro 1).

Quadro 1 – Resumo do protocolo clínico adotado para confecção  
de próteses totais fixas sobre implantes por sessão

PROTOCOLO CLÍNICO
PRÓTESES TOTAIS FIXAS SOBRE IMPLANTES – CARGA IMEDIATA

1ª sessão Confecção do guia multifuncional.

2ª sessão Prova e entrega do guia multifuncional para realização da tomografia.

3ª sessão Análise tomográfica e ajuste do guia multifuncional para cirurgia.
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PROTOCOLO CLÍNICO
PRÓTESES TOTAIS FIXAS SOBRE IMPLANTES – CARGA IMEDIATA

4ª sessão
Etapa cirúrgica de instalação dos implantes;
 Captura dos cilindros para confecção da prótese total fixa provisória sobre 
implantes.

5ª sessão Instalação da prótese total fixa provisória com carga imediata.

6ª sessão Controle.

1 Primeira sessão
1.1 Confecção do guia multifuncional

Nas reabilitações implantossuportadas, a instalação de implantes deve ser 
estrategicamente orientada pela prótese, seguindo os princípios do planejamento 
reverso65. Assim, para a orientação no diagnóstico da quantidade e da qualidade 
óssea das áreas selecionadas para a instalação dos implantes e para o planejamento 
do número e da distribuição dos implantes, é necessária a confecção do guia mul-
tifuncional, o qual, num primeiro momento, funcionará como guia tomográfico 
e, posteriormente, servirá de guia cirúrgico e moldeira individual. Enquanto guia 
cirúrgico, será utilizado na orientação do posicionamento dos implantes durante 
a cirurgia. Sua confecção pode ser feita a partir da duplicação da prótese total 
convencional em resina acrílica (Figura 1), sendo necessário que essa prótese 
possua estabilidade e retenção, estética aceitável e, juntamente com a prótese ou 
dentição antagonista, esteja adequada quanto à dimensão vertical de oclusão e 
já possua os contatos oclusais ajustados17. 

DICA:
Antes de iniciar o processo de duplicação certifique-se de que o tamanho do recipiente utilizado 
para a duplicação é suficiente para acomodar a prótese que será duplicada.
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Figura 1 – Vista superior da prótese total convencional inferior pronta para ser duplicada

A duplicação poderá ser feita em um recipiente do tipo caixa, o qual poderá 
ser plástico, como uma saboneteira, ou metálico, como uma mufla, por exemplo. 
Nesse protocolo, uma saboneteira será utilizada. Esta pode ser preenchida com 
hidrocolóide irreversível (alginato) ou silicone pesado de laboratório. Nesse caso, 
será utilizado o alginato, o qual deve ser manipulado seguindo as recomendações 
do fabricante (Figura 2). Após a acomodação do alginato na parte inferior da 
saboneteira, a prótese deve ser introduzida no material de moldagem com a face 
oclusal voltada para baixo (Figura 3).

DICAS:
 �  Alisar o alginato que fica ao redor da prótese já incluída facilitará a abertura da mesma 

quando a parte superior dela também já tiver sido preenchida com alginato;
 �  Remover o excesso de alginato que ficou sobre a face interna da prótese, após ela ter sido 

aprofundada na mistura de alginato, eliminará degraus positivos no molde (Figura 4).
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Figura 2 – Alginato sendo manipulado de acordo com as recomendações do 
fabricante e a parte inferior da saboneteira que será utilizada como moldeira

Figura 3 – Prótese total sendo introduzida no alginato manipulado,  
com a face oclusal voltada para baixo
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Figura 4 – Porção de alginato que ficou sobre a face interna da prótese 
sendo removida com auxílio de uma espátula tipo lecron

Antes de manipular e preencher a parte superior da saboneteira (ou mufla) 
com alginato, deve-se testar e verificar o correto fechamento do dispositivo. 
Mesmo com o alginato da parte inferior liso, isolá-lo com vaselina pode facilitar 
o processo de separação das duas partes do dispositivo utilizado para moldagem. 

Em seguida, outra porção de alginato é manipulada. Uma parte dela deve 
ser colocada sobre a face interna da prótese total a fim de diminuir a formação 
de bolhas no material (Figura 5). A outra porção do material manipulado deve ser 
inserida na parte superior da saboneteira, de maneira a preenchê-la completamente 
e, posteriormente, esta deve ser encaixada sobre a parte inferior da saboneteira 
utilizada como moldeira (Figura 6). 

Nesse momento, as tampas da saboneteira deverão ser fechadas e pres-
sionadas até seu encaixe final para que o excesso de alginato extravase pelas 
perfurações da moldeira (Figura 7). Após abertura das tampas, as cópias da face 
interna da prótese (Figura 8), correspondente à região do rebordo e da face oclusal 
(Figura 9), terão sido obtidas.

DICA:
Perfurar pelo menos uma das tampas da saboneteira facilitará o extravasamento de alginato 
durante o fechamento dela. 
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Figura 5 – Parte do alginato sendo inserido diretamente sobre a base da prótese 

Figura 6 – Parte superior da saboneteira, previamente preenchida 
com alginato, sendo colocada sobre a parte inferior
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Figura 7 – Fechamento da saboneteira para cópia da face interna da prótese total

Figura 8 – Cópia negativa da face interna da prótese,  
área correspondente ao rebordo desdentado
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Figura 9 – Cópia negativa da face oclusal da prótese no centro do molde

O molde obtido deve ser preenchido com resina acrílica incolor autopolime-
rizável, ainda em sua fase arenosa (Figura 10). Após isso, as partes da saboneteira 
devem ser fechadas, a fim de prensar a resina acrílica, e estabilizadas com o auxílio 
de elásticos ou dispositivos tipo prensa, os quais irão garantir uma prensagem 
contínua e uma superfície sem bolhas negativas (Figura 11).

DICA:
A saboneteira poderá ser incluída em uma panela eliminadora de bolhas, sob pressão, durante o 
tempo de polimerização da resina acrílica. Isso deixará a resina do guia transparente (Figura 12). 

Figura 10 – Inserção da resina acrílica incolor sobre a parte oclusal do molde
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Figura 11 – Fechamento da saboneteira com auxílio de elásticos

Figura 12 – Inclusão da saboneteira em uma panela eliminadora de bolhas, a qual deverá 
ser fechada e mantida sob pressão durante o tempo de polimerização da resina

Quando a polimerização da resina estiver concluída, o guia deve ser remo-
vido do molde (Figura 13). Nesse momento, o acabamento, para remoção dos 
excessos mais grosseiros, e polimento deverão ser realizados com brocas, pedras 
montadas, tiras de lixa e feltros para polimento, associados à pasta para polimento 
(Figuras 14 a 16).
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Figura 13 – Prótese duplicada em resina acrílica com excessos após sua remoção do molde

Figura 14 – Remoção do excesso externo de resina acrílica no guia
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Figura 15 – Acabamento inicial do guia

Figura 16 – Vista oclusal do guia multifuncional finalizado

No Quadro 2, os instrumentos e materiais utilizados para confecção do guia 
multifuncional podem ser observados.
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Quadro 2 – Instrumentais e materiais utilizados para confecção do guia multifuncional

INSTRUMENTAIS UTILIZADOS

 �  Recipiente para duplicação, do tipo caixa, plástico (como uma saboneteira) ou metálico 
(como uma mufla);

 � Cubeta plástica;
 � Espátula para alginato;
 � Espátula LeCron;
 � Elásticos;
 � Pote Paladon de vidro;
 � Espátula metálica para manipular resina acrílica;
 � Panela eliminadora de bolhas;
 � Micromotor e Peça-reta;
 � Broca maxicut e minicut;
 � Tiras de lixa para acabamento de resina acrílica e mandril para tiras de lixa;
 �  Pontas de acabamento e polimento para peça reta (Pedras montadas, Pontas de silicone 

com óxido de alumínio especial para acabamento de resina acrílica, escova para polimento, 
escova de feltro e escova de flanela).

MATERIAIS UTILIZADOS

 � Alginato;
 � Resina acrílica autopolimerizável incolor;
 � Vaselina;
 � Pasta para polimento de resina acrílica.

1.2 Perfuração do guia multifuncional
O local para perfuração e colocação do marcador radiopaco vai depender 

do tipo de prótese que está sendo planejada. Para os casos inferiores, a região 
de escolha é a anterior, interforaminal, onde há melhor quantidade e qualidade 
óssea65. Os implantes devem ser distribuídos bilateralmente para casos totais. 
Considerando um planejamento para inserção de três a cinco implantes para 
prótese total fixa inferior, a perfuração do guia multifuncional será feita em cinco 
pontos: entre os incisivos centrais, na região de incisivos laterais e na região de 1º 
pré-molar, bilateralmente. Essas localizações permitem a utilização das medições 
na tomografia para simulação de diferentes planejamentos, com variação na 
quantidade de implantes. 

Assim, se o planejamento for para quatro implantes, por exemplo, as quatro 
marcações mais posteriores podem ser utilizadas como pontos para localização 
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dos implantes sem necessidade de confecção de novo guia. De forma semelhante, 
caso o planejamento seja para três implantes, a marcação mais anterior e as duas 
mais posteriores (uma de cada lado) podem guiar o posicionamento dos implantes 
em uma área de distribuição mais favorável. A marcação pode ser feita com caneta 
do tipo marcador permanente para facilitar o encontro dos pontos durante a 
perfuração (Figura 17). Os orifícios do guia poderão ser feitos com brocas esféricas 
ou cilíndricas montadas em peça reta ou motor de bancada. Essas perfurações 
devem ser feitas na região de cíngulo dos dentes anteriores e no centro da face 
oclusal em dentes posteriores. 

Além disso, elas devem se estender até a base do guia, na região corres-
pondente à fibromucosa que recobre o rebordo, e devem ser paralelas entre si. 
Após isso, os orifícios devem ser preenchidos com um material radiopaco, como 
a guta-percha em bastão (Figura 18) que, após plastificada, pode facilmente ser 
inserida nos locais perfurados. É importante que o preenchimento ocorra até a 
base do guia (crista do rebordo), pois isso auxiliará a medição da espessura da 
fibromucosa da região (espaço entre a guta-percha e o osso). Isso poderá ajudar 
na escolha do pilar intermediário. O guia multifuncional finalizado deverá, então, 
ser entregue ao paciente, para que possa ser utilizado durante a tomografia 
(Figuras 19 e 20).

Figura 17 – Marcação do guia nos pontos pré-determinados
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Figura 18 – Posicionamento da guta-percha nos locais dos orifícios previamente realizados

Figura 19 – Vista inferior do guia finalizado
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Figura 20 – Vista oclusal do guia finalizado

DICAS:
 �  Os orifícios não devem apresentar grandes diâmetros para que não ocorram artefatos nas 

imagens tomográficas. Isso poderia dificultar a análise tomográfica;
 �  Para facilitar a inserção da guta-percha e a posterior limpeza do guia, a borda externa 

dos orifícios deve ser vaselinada.

No Quadro 3, os instrumentais e os materiais utilizados para perfuração e 
preenchimento do guia multifuncional podem ser observados.

Quadro 3 – Instrumentais e materiais utilizados para preenchimento do guia multifuncional

INSTRUMENTAIS UTILIZADOS

 � Marcador permanente;
 � Micromotor e Peça-reta;
 � Brocas esféricas ou cilíndricas para peça-reta;
 � Espátula Lecron;
 � Lamparina à álcool;
 � Calcador do tipo Paiva.
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MATERIAIS UTILIZADOS

 � Guta-percha em bastão (material radiopaco);
 � Álcool absoluto;
 � Vaselina sólida.

2 Segunda sessão

2.1 Prova e entrega do guia ao paciente para realização da tomografia
O guia deve ser provado em boca para verificação da sua adaptação (Figura  1). 

O paciente deve conseguir ocluir os dentes da mesma maneira que faria caso fosse 
a prótese inferior que estivesse em posição. Caso necessário, ajustes de bordas 
ou arestas cortantes devem ser realizados. Após as instruções de uso durante a 
realização da tomografia, o guia multifuncional deve ser entregue ao paciente 
juntamente com a requisição.

DICAS:
 � Na requisição da tomografia, assinalar que o exame deve ser realizado com guia em boca;
 �  O paciente deve ser orientado sobre a utilização do guia em etapas posteriores, para que 

ele não dispense o guia após a realização do exame de imagem. 

Figura 21 – Prova clínica do guia multifuncional antes da 
realização da tomografia computadorizada
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DICA:
Nesta sessão, a prótese total superior do paciente poderá ser moldada e um modelo de gesso 
dessa prótese poderá ser obtido para ser utilizado, posteriormente, para montagem em 
articulador semiajustável (ASA). 

3 Terceira sessão
3.1 Análise da tomografia

Utiliza-se a tomografia computadorizada para a obtenção de imagens 
tridimensionais que são transferidas para um software odontológico de realidade 
virtual 3D. Nesse software, as possibilidades terapêuticas diante das estruturas 
alveolares disponíveis podem ser avaliadas e, devido a isso, essa pode ser consi-
derada uma eficaz ferramenta no planejamento virtual de implantes18. 

Após realização da tomografia, o paciente retornará com o resultado do exame 
de imagem (Figura 22). Existem diversos softwares disponíveis para o planejamento 
virtual de implantes, os quais podem mostrar vários planos anatômicos ao mesmo 
tempo, simular cirurgias mudando a angulação, o comprimento e o diâmetro dos 
implantes e sua relação com estruturas nobres, de acordo com a quantidade de 
osso disponível, além de mudar a altura e a angulação de componentes protéticos.

Figura 22 – Visualização de diferentes planos e cortes da tomografia do  
paciente por meio do uso do software Dental Slice®

A visualização concomitante dos três planos espaciais das estruturas ósseas 
a serem reabilitadas na imagem permite o planejamento para instalação de 
implantes em regiões com quantidade óssea adequada, inclinação e posiciona-
mento favoráveis. Assim, a decisão final a respeito da posição e distribuição dos 
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implantes em relação à prótese e ao tecido ósseo é facilitada, com otimização da 
transferência do planejamento do ambiente virtual para o cirúrgico. 

Entre os programas disponíveis com essa finalidade está o Dental Slice®, da Bioparts, 
o qual possui em sua interface a possibilidade de visualização de imagens em diversos 
cortes como o transaxial, axial, coronal e reconstrução em terceira dimensão, podendo 
evidenciar o guia tomográfico por meio de suas marcações radiopacas e/ou o implante 
virtualmente planejado. Além disso, é possível salvar os planejamentos realizados, 
facilitando o acesso a eles e melhorando a comunicação entre a equipe de trabalho.

Na mandíbula completamente edêntula, na maior parte das vezes em que 
não há altura ou volume de osso suficiente para a instalação de implantes na 
região anterior, a dificuldade do caso pode estar relacionada ao grau de reabsorção 
óssea vertical18. Caso haja divergência entre a marcação da guta-percha no guia 
e a localização ideal dos implantes com relação a um melhor posicionamento ou 
proximidade de estruturas nobres como o nervo mentual, esse guia poderá ser 
utilizado na cirurgia, fazendo um ajuste para a nova situação. 

No caso de não haver disponibilidade óssea para a realização dos implantes 
em localização favorável, pode-se indicar procedimentos de regeneração óssea 
guiada, o uso de implantes curtos e/ou enxertia. Além disso, em situações que 
não favoreçam o ganho de tecido ósseo, principalmente quando a deficiência for 
em altura, deve-se optar pela prótese total convencional.

Após o planejamento e a confirmação da localização dos implantes, quando 
o objetivo é realizar a reabilitação com carga imediata, os componentes proté-
ticos devem ser selecionados e obtidos previamente à cirurgia de instalação dos 
implantes. Considerando a possibilidade de os implantes não travarem com o 
torque mínimo recomendado para instalação de carga imediata, os parafusos de 
cobertura também devem ser solicitados previamente (Quadro 4).

Quadro 4 – Componentes protéticos para confecção de prótese total fixa 
provisória sobre implantes, considerando a instalação de 4 implantes

COMPONENTES PROTÉTICOS

 �  4 Minipilares com conexão compatível com a plataforma do implante (Realizar escolha da 
altura da cinta com base na tomografia);

 � 4 Protetores de minipilar;
 � 4 Transferentes de moldeira aberta para minipilar;
 � 2 Cilindros para minipilar, para prótese provisória;
 � 2 Barras distais para minipilar (Neodent) – as barras já vêm sobre os cilindros;
 � 4 Análogos de minipilar;
 � 4 Parafusos de cobertura.
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DICA:
Pilares extras podem ser solicitados para que possam estar disponíveis em caso de necessidade 
percebida durante a cirurgia. 
Sugestão de minipilares extras:
 � 2 Minipilares com altura de cinta 1 mm maior que a dos 4 escolhidos pela tomografia;
 � 2 Minipilares com altura de cinta 1 mm menor que a dos 4 escolhidos pela tomografia.

3.2 Ajuste do guia multifuncional para cirurgia
Após confirmação do planejamento, o guia poderá ser marcado para a 

realização de desgaste na sua parte lingual, no local correspondente à instalação 
dos implantes (Figura 23). Essa etapa tem a finalidade de permitir um adequado 
acesso ao leito cirúrgico66 e uma apropriada visibilidade dele. O guia poderá ser 
ajustado com brocas e discos montados em peça reta (Figura 24). 

DICAS:
 �  Visando facilitar a abertura do guia multifuncional, é aconselhável a utilização de motor 

de bancada e discos diamantados;
 �  Durante o desgaste, a região que vai da oclusal dos molares até a região de trígono retromolar 

deve estar mantida, bem como as bordas e a região de fossa retro molar. Isso facilitará o 
correto posicionamento e a estabilidade do guia em boca. 

Figura 23 – Guia multifuncional com a área a ser desgastada já demarcada
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Figura 24 – Desgaste do guia multifuncional na porção correspondente à área de instalação 
dos implantes sendo realizada com disco montado em mandril para peça reta 

Após a realização do desgaste, o guia multifuncional estará pronto para a 
utilização durante a cirurgia de instalação dos implantes (Figura 25). Concluída 
essa etapa, o paciente deverá receber as orientações quanto ao protocolo medi-
camentoso, que será instaurado antes da cirurgia e após, e ser encaminhado para 
a etapa cirúrgico-protética.

DICA:
Com o objetivo de aumentar a resistência do guia e impedir possíveis fraturas deste durante 
a cirurgia, pode-se utilizar um fio ortodôntico de 1,20 mm fixo com resina acrílica incolor 
na face vestibular do guia. Contudo se o guia vier a ser utilizado como moldeira na etapa de 
moldagem de transferência, a colocação deste fio pode dificultar futuras perfurações do guia 
para criar orifícios para inserção de material de moldagem, caso a criação desses espaços 
seja necessária.
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Figura 25 – Guia multifuncional com abertura na parte lingual e preservação 
da oclusal dos molares e da região de trígono retromolar

Um resumo dos instrumentais necessários para o ajuste do guia para a etapa 
cirúrgica pode ser observado no Quadro 5.

Quadro 5 – Instrumentais e materiais utilizados para o ajuste 
do guia multifuncional para a etapa cirúrgica

INSTRUMENTAIS NECESSÁRIOS 

 � Marcador permanente;
 � Micromotor e peça-reta;
 � Broca maxicut para peça-reta;
 � Discos de carborundum e mandril;
 � Pontas de acabamento e polimento para resina acrílica.
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4 Quarta sessão
De acordo com o planejamento previamente realizado, nesse momento, 

os implantes que serão instalados na região interforaminal da mandíbula, de 
comprimento e diâmetro adequados à altura e à espessura do rebordo nessa área, 
já devem estar disponíveis para a realização da cirurgia. Normalmente, para a 
reabilitação de mandíbula desdentada, o comprimento destes implantes varia de 
9 a 13mm, com diâmetro regular ou largo.

4.1 Registro interoclusal

Previamente aos procedimentos cirúrgicos, registra-se a oclusão do paciente, 
favorecendo, dessa forma, a intercuspidação necessária para os procedimentos 
seguintes à cirurgia. Isso deve ser feito antes da instalação dos implantes, devido 
à possibilidade de, após a cirurgia, o paciente ter mais dificuldades para conduzir 
a abertura e o fechamento da boca, por encontrar-se anestesiado.

Três pontos de marcação interoclusal devem ser obtidos, com auxílio de 
resina acrílica de baixa contração tipo Pattern (GC) ou Duralay (Reliance), por 
meio da técnica de Nealon (pó e líquido). Essas marcações deverão ser realizadas 
na prótese total inferior, a fim de evitar manchas ou resíduos de resina nos dentes 
da prótese superior.  Os pontos deverão ficar localizados na região oclusal dos 
primeiros molares, bilateralmente, e na região entre os incisivos centrais (Figura 26). 
A prótese superior deve ser isolada com vaselina e, após inserção da resina sobre 
os pontos determinados na prótese inferior, o paciente deverá ser orientado a 
morder, em relação cêntrica, mantendo essa posição até a polimerização completa 
da resina acrílica. Após isso, o registro interoclusal estará obtido (Figuras 27 e 28). 
Esse registro servirá de guia para a oclusão do paciente durante a captura dos 
cilindros com a prótese total convencional inferior que o paciente já possui após 
a cirurgia. Essa técnica de registro é semelhante à que pode ser realizada sobre 
os dentes do guia multifuncional, caso este seja utilizado para a realização da 
moldagem de transferência durante a confecção da prótese total fixa definitiva66.
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Figura 26 – Inserção da resina acrílica com auxílio de pincel 
na região entre os incisivos centrais inferiores

Figura 27 – Vista intraoral do registro interoclusal obtido 
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Figura 28 – Vista superior do registro interoclusal obtido

Após o registro interoclusal, o paciente estará pronto para iniciar o pro-
cedimento cirúrgico.

DICA CLÍNICA:
Nesse momento, o protesista pode dar início à montagem do modelo da prótese total superior, 
previamente obtido, em articulador semiajustável, com auxílio de uma mesa de Camper, 
enquanto o implantodontista inicia os procedimentos cirúrgicos. 

Um resumo dos instrumentais e dos materiais necessários para a realização 
o registro interoclusal pode ser observado no Quadro 6.

Quadro 6 – Instrumentais e materiais utilizados para realização do registro interoclusal

INSTRUMENTAIS NECESSÁRIOS PARA A ETAPA CLÍNICA

 � Pote Dappen (2);
 � Pincel com ponta fina;
 � Espátula metálica para manipular resina acrílica;
 � Cubeta plástica;
 � Espátula para gesso;
 � Articulador semiajustável;
 � Mesa de Camper;
 � Elásticos.
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MATERIAIS UTILIZADOS

 � Resina acrílica autopolimerizável de baixa contração tipo Pattern ou Duralay;
 � Vaselina sólida;
 � Gesso tipo pedra.

4.2 Procedimento cirúrgico de instalação dos implantes
Após a anestesia infiltrativa, uma incisão supracrestal é realizada, esten-

dendo-se um pouco além das marcações dos implantes mais distais visualizadas 
por meio do guia multifuncional desinfetado em Digluconato de Clorexidina 2%, 
por, pelo menos, 5 minutos. Em seguida, um retalho mucoperiosteal é rebatido 
e os locais de confecção das perfurações são demarcados com a broca tipo lança 
(Figura 29). 

Após isso, uma broca helicoidal de 2mm é inserida na profundidade e na 
posição correspondente ao implante dentário a ser instalado, com o auxílio do 
guia multifuncional. Esse guia deve ser utilizado durante toda a execução do 
procedimento cirúrgico, a fim de confirmar a posição e a inclinação dos implantes. 
Para isso, os paralelizadores também devem ser posicionados para verificação 
da inclinação das perfurações e da relação destas com a prótese total superior 
(Figura 30 e 31). 

A sequência de brocas a ser seguida depende do diâmetro do implante a 
ser instalado e deve respeitar o protocolo estabelecido pela empresa fabricante 
dos implantes. Os implantes devem ser instalados no nível ósseo, de acordo com 
as possibilidades de uso de implantes com plataforma do tipo Hexágono Externo, 
ou 2 mm infraósseo no caso dos implantes com conexão do tipo Cone Morse 
(Figuras 32 e 33). Após a instalação de todos os implantes, o torque de cada um 
deve ser registrado (Figura 34).

DICA CLÍNICA:
Em caso de se verificar, durante a instrumentação, a presença de um osso de baixa qualidade, 
deve-se optar pela técnica de sub-instrumentação e/ou pela utilização de implantes com 
roscas compactantes.
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Figura 29 – Delimitação da perfuração óssea com broca tipo 
lança, com o guia multifuncional em posição 

Figura 30 – Vista oclusal dos paralelizadores posicionados
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Figura 31 – Vista frontal dos paralelizadores posicionados para 
verificação da relação com a prótese total superior

Figura 32 – Início da instalação de um dos implantes planejados
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Figura 33 – Vista oclusal dos implantes instalados

Figura 34 – Torque de um dos implantes  
sendo realizado com torquímetro manual

No momento da realização do procedimento cirúrgico de carga imediata, tanto 
o paciente como a equipe devem estar preparados para cancelar a realização desse 
procedimento caso os pré-requisitos definidos para realização de carga imediata 
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não sejam atingidos. Nesse caso, escolhe-se a realização do procedimento com carga 
tardia, aguardando o período de osseointegração com os implantes livres de carga65.

Um resumo dos instrumentais e materiais necessários para a realização 
do procedimento cirúrgico para a instalação dos implantes pode ser observado 
no Quadro 7.

Quadro 7 – Instrumentais e materiais utilizados para realização do 
procedimento cirúrgico para instalação dos implantes

INSTRUMENTAIS NECESSÁRIOS PARA A ETAPA CLÍNICA

 � Motor cirúrgico e contra-ângulo com redução de 16:1;
 � Kit cirúrgico correspondente ao sistema de implantes utilizado;
 �  Instrumentais cirúrgicos (seringa carpule, cabo de bisturi, afastadores, porta-agulha, 

entre outros).

MATERIAIS UTILIZADOS

 � Solução de Clorexidina 0,12%;
 � Solução anestésica;
 � Lâmina de Bisturi 15c;
 � Soro fisiológico;
 � Fio de Sutura reabsorvível.

4.3 Instalação dos componentes protéticos
Quando o travamento dos implantes permitir a instalação de carga do tipo ime-

diata (≥40 Ncm), os intermediários ou pilares protéticos poderão ser instalados logo 
após a inserção e a instalação dos implantes (Figura 35). Os componentes protéticos 
mais utilizados para próteses totais fixas sobre implante são do tipo minipilares. A 
escolha desse pilar intermediário é feita observando a compatibilidade dimensional 
da plataforma, o diâmetro externo da conexão e a inclinação do implante. Durante 
a seleção da altura do componente, que também depende da espessura do tecido, 
é preconizado utilizar pilares que permitam a exposição da margem da conexão 
intermediário/prótese em nível supragengival e que possibilitem paralelismo, 
compensando inclinações e colaborando para o assentamento passivo da prótese.

DICA CLÍNICA:
Os minipilares deverão estar disponíveis em número maior que a quantidade de implantes 
e também com diferentes alturas de cinta. Assim, os minipilares mais adequados, de acordo 
com os critérios citados anteriormente, poderão ser instalados.
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Após a escolha dos minipilares, eles poderão ser instalados sobre os implantes, 
inicialmente com inserção manual usando uma chave hexagonal e em seguida 
acoplados a um torquímetro manual (compatível com a chave e com os implantes), 
o qual deve ser girado em sentido horário até que o torque recomendado pelo 
fabricante seja atingido.

ATENÇÃO: 
Radiografias periapicais podem ser realizadas para confirmação da adaptação dos minipilares 
aos implantes antes do estabelecimento do torque indicado, caso não seja possível visualizar 
essa adaptação clinicamente.

Após a instalação dos minipilares, os tecidos moles poderão ser suturados 
com fio reabsorvível, pois a prótese, após instalada, dificulta a remoção da sutura 
(Figura 36).

DICA CLÍNICA:
Instalar os protetores de minipilar previamente à realização da sutura facilita a acomodação 
dos tecidos moles peri-implantares em uma posição que facilita a inserção dos componentes 
que serão utilizados para realização da etapa protética a seguir.

Figura 35 – Pilares protéticos posicionados logo após a instalação dos implantes 
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Figura 36 – Vista frontal dos protetores de minipilar instalados sobre os minipilares e 
tecidos moles suturados. Observa-se a margem da conexão em nível supragengival

Ainda não há consenso na literatura sobre a definição do termo carrega-
mento imediato. Esse carregamento tem sido denominado dessa forma em casos 
com instalação da carga em tempos que variam de 24 horas até uma semana 
após a instalação dos implantes27,65,67. Antes do procedimento cirúrgico, visando 
à possibilidade de instalação da prótese com carregamento imediato ser reali-
zado, o paciente deve ser bem informado sobre a necessidade de um tempo de 
aproximadamente 24 horas (tempo considerado nesse protocolo) para que os 
procedimentos laboratoriais para transformação da prótese total convencional 
em prótese total fixa provisória sejam executados. 

Após instalação dos minipilares e seu recobrimento com os protetores 
dos minipilares, o paciente ficará sem a prótese para que ela seja enviada para o 
laboratório. O cirurgião-dentista e a equipe do laboratório de prótese dentária 
devem combinar a data e concordar previamente sobre o tempo necessário para 
a execução das etapas laboratoriais, dentro do tempo necessário para que o car-
regamento seja considerado imediato. Dessa forma, o vínculo estabelecido entre 
cirurgião-dentista e técnico em prótese dentária minimizará a possibilidade de 
intercorrências nessa etapa do tratamento.

Nesse momento, os pacientes deverão ainda ser orientados quanto à con-
tinuação do protocolo medicamentoso previamente estabelecido. Além disso, 
orientações e cuidados pós-operatórios pertinentes ao procedimento realizado 
devem ser dadas aos pacientes verbalmente e por escrito.
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ATENÇÃO: 
Nos casos em que não houver travamento suficiente dos implantes para aplicação de carga 
funcional imediata, a prótese total convencional do paciente deve ser aliviada na região dos 
protetores de minipilar, reembasada com material resiliente, e o paciente deve ser reabilitado 
com carga tardia.

4.4 Confecção de prótese total fixa provisória sobre implantes

Para essa etapa, a prótese total inferior convencional será convertida em uma 
prótese provisória fixa sobre implantes. As extensões distais em cantiléver, pre-
sentes nessas próteses, por serem confeccionadas em resina acrílica, representam 
áreas frágeis e suscetíveis à fratura, principalmente, devido à força mastigatória 
presente nessa região. Uma barra distal fixada aos cilindros provisórios distais 
diminuem esses riscos. Os seguintes componentes protéticos serão utilizados 
no caso em questão: dois cilindros de titânio, dois cilindros para barra distal e 
duas barras distais (Neodent, Curitiba, Brasil), as quais serão adaptadas sobre os 
cilindros para barra distal (Figura 37 A e B).

Figura 37 – Componentes protéticos para reforço do cantiléver

A - Cilindro para barra distal B - Barra distal sobre o cilindro
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4.4.1 Captura dos componentes na prótese total fixa provisória
A captura ou fixação dos componentes protéticos na prótese provisória é 

feita diretamente na boca, com resina acrílica autopolimerizável.

DICA CLÍNICA:
Os cilindros devem ser envolvidos previamente com resina acrílica autopolimerizável (Figura 38). 
Isso tornará o procedimento em boca mais rápido, porém é necessário verificar o espaço 
disponível entre o cilindro e a parte interna da face vestibular da prótese, evitando interfe-
rências que possam dificultar o assentamento da prótese no rebordo, impedindo a captura 
adequada do cilindro.

Figura 38 – Cilindro protético fixado em cera utilidade 
previamente envolvido com resina acrílica vermelha 

Após confirmação do torque necessário para a instalação da carga imediata, a 
prótese total convencional inferior pode ter a sua parte lingual, na região anterior, 
removida. Os limites dessa remoção são semelhantes aos do preparo realizado no 
guia multifuncional (Figura 39). A porção posterior da base deverá ser preservada 
para que seja apoiada sobre o rebordo, garantindo estabilidade da prótese durante 
a captura. Os cilindros previamente envolvidos com resina podem ser, então, 
parafusados sobre os minipilares (Figura 40). A união dos componentes na prótese 
deve ser feita por meio da realização de pequenos incrementos de resina acrílica.

DICA CLÍNICA:
A resina acrílica vermelha Pattern (GC) possui tempo de polimerização reduzido e menor 
viscosidade, facilitando sua manipulação. O uso dela durante a realização da captura dos 
cilindros em boca pode diminuir o tempo clínico do procedimento.
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Figura 39 – Prótese total convencional com recorte na porção lingual 
da região anterior para a realização da captura dos cilindros

Figura 40 – Vista frontal dos cilindros protéticos previamente 
envolvidos com resina acrílica parafusados em boca

A prótese já recortada pode, então, ser posicionada sobre o rebordo para 
verificação da necessidade de mais ajustes, como maior abertura do espaço criado 
para permitir o assentamento completo do dispositivo protético. Esse espaço 
adicional, bem como a abertura da prótese propriamente dita, pode ser realizado 
com brocas do tipo maxicut em peça reta (Figura 41). 
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Após o posicionamento da prótese, a resina acrílica autopolimerizável 
pode ser manipulada e inserida por lingual na prótese, envolvendo os cilindros 
protéticos parafusados nos intermediários, ligando-os à prótese. Dependendo da 
preferência e da habilidade do profissional, essa união pode ser feita com a técnica 
do pó/líquido (Figura 42).

Figura 41 – Espaço adicional sendo criado para permitir o completo 
assentamento da prótese em boca com os cilindros em posição

Figura 42 – Inserção de resina acrílica com pincel pela técnica 
do pó/líquido para captura dos cilindros em boca
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DICA CLÍNICA:
Durante todo o procedimento de captura, o qual é feito por partes, com a captura de um 
cilindro por vez, o paciente deve ser instruído a, periodicamente, fechar a boca, ocluindo os 
dentes, para que se tenha a certeza de que a prótese está sendo unida aos cilindros na posição 
correta (Figura 43).

Figura 43 – Paciente em oclusão até a polimerização total da resina acrílica

Após a captura de todos os cilindros (Figura 44), a moldagem dos tecidos moles 
ao redor dos cilindros deve ser realizada antes da remoção do conjunto prótese/
cilindros da boca. Para isso, é utilizado um material de moldagem elastomérico, 
como o poliéter, sendo necessária a aplicação prévia de adesivo à superfície da 
prótese. O adesivo é aplicado apenas nas áreas mais superiores ou onde este 
procedimento é possível. Em seguida, o material é proporcionado, manipulado 
e colocado em seringa para elastômero ou em uma seringa plástica descartável, 
para inserção do material próximo à região dos tecidos moles (Figura 45). 

DICA CLÍNICA:
A saída do parafuso do cilindro deve ficar livre e sem recobrimento com material de moldagem 
(Figura 46).

Depois da polimerização do material de moldagem, realiza-se o desaperto 
dos parafusos dos cilindros, a prótese pode ser removida da boca e os análogos dos 
minipilares podem ser parafusados (Figuras 47 e 48). A prótese com os cilindros 
capturados pode, então, ser enviada para o laboratório.
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Figura 44 – Vista oclusal dos cilindros unidos à prótese

Figura 45 – Material de moldagem sendo inserido na região 
de tecido mole, próximo aos cilindros
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Figura 46 – Material de moldagem ao redor dos cilindros 
capturados, sem recobrimento da saída dos parafusos

Figura 47 – Prótese fora da boca e adaptação dos análogos
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Figura 48 – Análogos parafusados aos cilindros que foram capturados na prótese

DICAS CLÍNICAS:
 �  Durante estas etapas, poderá ser necessário realizar anestesia complementar para pro-

porcionar mais conforto para o paciente;
 �  Orifícios na base da região anterior da prótese podem ser realizados para permitir a inserção 

de material de moldagem com a ponta da seringa também por vestibular.

Uma técnica comumente utilizada com essa mesma finalidade é a captura 
dos transferentes com o guia multifuncional e a execução de moldagem de transfe-
rência. Caso essa seja realizada, devem ser enviados para o laboratório o molde com 
os análogos parafusados, a prótese total convencional do paciente com o registro 
oclusal feito, o articulador com o modelo da prótese superior já montado e os cilin-
dros e as barras distais, para sua captura no laboratório. Dessa maneira, o técnico 
em prótese dentária substitui o guia pela prótese no laboratório para capturar os 
cilindros e realizar os devidos ajustes. De acordo com o que foi ilustrado anterior-
mente, sugere-se que os cilindros sejam capturados diretamente na prótese total 
do paciente com o objetivo de facilitar a execução da captura desses componentes e 
das barras distais no laboratório. Assim, diminui-se a possibilidade de erro durante 
esse procedimento, o qual poderia ser visualizado no momento da instalação da 
prótese, principalmente, por meio da detecção de alterações na oclusão.

Um resumo dos instrumentais e materiais necessários para a realização da 
captura dos cilindros pode ser observado no Quadro 8.
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Quadro 8 – Instrumentais e materiais utilizados para realização da captura dos cilindros

INSTRUMENTAIS NECESSÁRIOS PARA A ETAPA CLÍNICA

 � Pote Dappen (2);
 � Pincel com ponta fina;
 � Espátula metálica para manipular resina acrílica;
 � Micromotor e peça-reta;
 � Broca maxicut para peça-reta;
 � Discos de carborundum e mandril;
 � Seringa para elastômero;
 � Placa de vidro e espátula nº 36.

MATERIAIS UTILIZADOS

 � Resina acrílica autopolimerizável de baixa contração tipo Pattern ou Duralay;
 �  Material de moldagem elastomérico de consistência leve ou regular, como o Poliéter, e seu 

respectivo adesivo.

4.4.2 Etapa laboratorial
No laboratório, o técnico deve fazer o encaixotamento da prótese (Figura 49) 

antes de realizar o vazamento com gesso especial (Durone IV®, Dentisply, Brasil). 
Posteriormente, após a obtenção do modelo de trabalho, a montagem, em articu-
lador semiajustável do modelo inferior, pode ser realizada com auxílio do registro 
oclusal feito previamente em resina acrílica autopolimerizável (Pattern resin, GC) 
(Figuras 50 e 51).



CAPÍTULO 2    PRÓTESE TOTAL FIXA PROVISÓRIA MANDIBULAR COM CARGA IMEDIATA - PROTOCOLO CLÍNICO

59

Figura 49 – Encaixotamento da prótese com cera utilidade para 
posterior vazamento e confecção do modelo de trabalho

Figura 50 – Modelo inferior logo após ser montado em ASA 
juntamente com o modelo da prótese superior
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Figura 51 – Modelos montados em articulador semiajustável

Com os modelos já montados, a prótese pode ser desparafusada dos análo-
gos de minipilares. O próximo passo é a remoção da resina de união do cilindro 
à prótese (Figuras 52 e 53), para que os cilindros possam ser recapturados com 
resina acrílica autopolimerizável na cor de gengiva (Figuras 54 e 55). 

Esse procedimento é realizado com a captura de um cilindro de cada vez. Na 
posição dos dois implantes mais posteriores, os cilindros e a barra distal devem 
ser capturados. Para isso, é necessário desgastar a base da prótese na sua parte 
inferior, na região correspondente ao cantiléver, para conferir espaço para barra 
distal (Figuras 56 a 59). 

Após a captura de todos os cilindros, um acréscimo de resina será necessário 
para regularizar a superfície externa da prótese e a superfície oclusal. Esse acrés-
cimo pode ser realizado com resina acrílica na cor dos dentes, com cuidado para 
que não entre resina nos orifícios de acesso aos parafusos (Figuras 60 a 62). A partir 
de então, o acabamento e o polimento da resina podem ser realizados (Figuras 63 
a 66). Depois da realização dos ajustes oclusais com a prótese montada em ASA 
(Figuras 67 a 70), ela poderá ser enviada para o cirurgião-dentista (Figuras 71 a 74).

DICA:
A superfície externa da prótese, na região do rebordo, deve ter contorno convexo, para que 
possibilite a higienização por parte do paciente.
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Figura 52 – Remoção da resina de união de um cilindro

Figura 53 – Modelo com um dos cilindros centrais removidos
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Figura 54 – Cilindro reposicionado para nova captura

Figura 55 – Cilindro sendo recapturado com resina na cor de gengiva
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Figura 56 – Vista superior da adaptação da barra distal ao cilindro mais posterior direito

Figura 57 – Vista lateral da adaptação da barra distal ao cilindro mais posterior direito
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Figura 58 – Prótese com espaço para a barra distal aberto posicionada sobre o modelo e a barra

Figura 59 – Barra distal capturada com resina acrílica autopolimerizável na cor de gengiva
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Figura 60 – Vista posterior da resina da cor de gengiva ao redor de todos os cilindros e barras

Figura 61 – Vista superior da resina da cor de gengiva ao 
redor de todos os cilindros e barras distais
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Figura 62 – Após a captura de todos os cilindros, preenchimento das superfícies 
externas próximas à oclusal com resina acrílica autopolimerizável na cor de dente

Figura 63 – Acabamento com broca maxicut para remoção dos excessos
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Figura 64 – Remoção dos excessos próximos à área de um dos cilindros

Figura 65 – Acabamento da prótese com tira de lixa
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Figura 66 – Polimento com roda e pasta para polimento

Figura 67 – Vista frontal da prótese inferior montada em ASA
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Figura 68 – Vista superior da prótese inferior montada em ASA

Figura 69 – Vista lateral direita da prótese inferior montada em ASA
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Figura 70 – Vista lateral esquerda da prótese inferior montada em ASA

Figura 71 – Vista frontal da prótese total fixa provisória finalizada



CAPÍTULO 2    PRÓTESE TOTAL FIXA PROVISÓRIA MANDIBULAR COM CARGA IMEDIATA - PROTOCOLO CLÍNICO

71

 Figura 72 – Vista posterior da prótese total fixa provisória finalizada

Figura 73 – Vista superior da prótese total fixa provisória finalizada
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Figura 74 – Vista inferior da prótese total fixa provisória finalizada

Os instrumentais e materiais necessários para a transformação da prótese total 
convencional em prótese total fixa provisória podem ser observados no Quadro 9.

Quadro 9 – Instrumentais e materiais utilizados para a transformação 
da prótese total convencional em prótese total fixa provisória

INSTRUMENTAIS NECESSÁRIOS

 � Espátula 7;
 � Lamparina a álcool;
 � Espátula Lecron;
 � Cubeta plástica;
 � Espátula para gesso;
 � Articulador semiajustável;
 � Elásticos de fixação;
 � Micromotor e peça-reta;
 � Broca maxicut e minicut para peça-reta;
 � Discos de carborundum e mandril;
 � Pote Dappen (2);
 � Pincel com ponta fina;
 � Espátula metálica para manipular resina acrílica;
 � Tiras de lixa e mandril;
 � Pontas de acabamento e polimento para Resina acrílica.
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MATERIAIS UTILIZADOS

 � Cera utilidade;
 � Cera 7;
 � Álcool absoluto;
 � Gesso especial;
 � Resina acrílica autopolimerizável – cor da gengiva;
 � Resina acrílica autopolimerizável – cor do dente.

5 Quinta sessão
5.1 Instalação da prótese total fixa provisória

Um pré-requisito importante para que o paciente possa receber a prótese total 
fixa imediata é que ele já se encontre usando suas próteses totais convencionais e 
que esteja previamente bem adaptado a elas. Ao receber a prótese do laboratório, 
o cirurgião-dentista deve inicialmente realizar uma inspeção da prótese sobre o 
modelo de gesso. Em seguida, deve ser feito o teste de parafuso único, no qual se 
realiza um leve aperto de apenas um parafuso e se observa o assentamento dos 
demais cilindros aos minipilares. Esse teste visa analisar se a prótese apresenta 
passividade no seu assentamento ao modelo e, posteriormente, aos implantes 
em boca. O assentamento passivo é um pré-requisito essencial para que se evite 
tensões na interface prótese/implante. 

Em boca, a prótese é parafusada sobre os minipilares com o auxílio de uma 
chave hexagonal (1.2mm). Inicialmente, a verificação da existência de áreas de 
compressão do rebordo remanescente deve ser realizada, seguida da análise do 
espaço existente para que o paciente consiga realizar a higienização. Essa região 
é uma área crítica por favorecer o acúmulo de alimento. Portanto, a superfície 
da base da prótese, especialmente nessa região, deve ser bem polida, ter con-
tornos arredondados e convexos para facilitar a limpeza, evitando o acúmulo 
de biofilme bacteriano, principal fator etiológico das doenças inflamatórias dos 
tecidos peri-implantares68.  Caso seja necessário, a confecção de canaletas para 
o aumento desses espaços a fim de facilitar a passagem do fio dental pode ser 
realizada (Figura 75), seguida de adequado acabamento e polimento (Figura 76).
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Figura 75 – Aumento de área disponível para higienização sendo realizado por desgaste

Figura 76 – Polimento da área desgastada sendo realizado

ATENÇÃO: 
O espaço para higienização deve ser suficiente apenas para tal fim. Áreas muito abertas 
poderão facilitar maior passagem de ar e saliva, o que poderá ocasionar transtornos durante 
a execução da fonação.
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Em seguida, um exame radiográfico deve ser realizado para conferir a 
adaptação dos componentes protéticos sobre os minipilares (Figura 77). Além 
desses ajustes, os pontos de contato oclusais devem ser checados (Figura 78) e, 
caso os pontos observados não estejam adequados, o ajuste necessário deve ser 
realizado. Os contatos devem ficar bem distribuídos e equilibrados a fim de evitar 
sobrecarga em algumas áreas, principalmente na região posterior, onde poderá 
ocorrer fratura do cantiléver. Após a confirmação da adaptação e a realização do 
ajuste oclusal inicial, o torque final pode ser dado com um torquímetro manual, 
de acordo com o torque recomendado pelo fabricante para o parafuso protético. 
Posteriormente, os orifícios de saída dos parafusos devem ser fechados com 
guta-percha ou fita teflon e resina composta fotopolimerizável (Figuras 79 e 80).

Figura 77 – Radiografia periapical dos implantes do lado direito obtida 
para verificação da adaptação dos cilindros sobre os minipilares
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Figura 78 – Utilização de pinça para carbono (Arti-fol, Bausch) com 
carbono oclusal para marcação dos pontos de contato oclusais

Figura 79 – Inserção de fita teflon no orifício de saída do parafuso
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Figura 80 – Fechamento do orifício de saída do parafuso com resina composta sobre a fita teflon

Após o fechamento de todas as saídas dos parafusos, a prótese estará instalada 
(Figuras 81, 82 e 83). As orientações quanto à higienização, ao uso e à conservação 
das próteses devem ser feitas verbalmente e por escrito. Apesar de a carga ime-
diata, neste caso, ser um procedimento previsível, o contato de um dos membros 
da equipe deve ser disponibilizado ao paciente para que intercorrências possam 
ser conduzidas de maneira rápida e favorável.

Figura 81 – Vista oclusal da prótese fixa provisória inferior instalada
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Figura 82 – Vista frontal da prótese total convencional 
superior e da prótese fixa provisória inferior

Figura 83 – Vista frontal do sorriso da paciente após instalação da prótese

Os instrumentais e materiais utilizados na sessão de instalação da prótese 
total fixa provisória podem ser observados no Quadro 10.
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Quadro 10 – Instrumentais e materiais utilizados na sessão 
de instalação da prótese total fixa provisória

INSTRUMENTAIS NECESSÁRIOS PARA A ETAPA CLÍNICA

 � Micromotor e peça-reta;
 � Brocas cilíndricas e esféricas para peça-reta;
 � Pontas de acabamento e polimento para resina acrílica;
 � Pinça para carbono;
 � Espátula para inserção de resina composta;
 � Pontas de acabamento e polimento de resina composta.

MATERIAIS UTILIZADOS

 � Carbono oclusal;
 � Fita teflon ou guta-percha em bastão;
 � Resina composta;
 � Película radiográfica.

6 Sexta sessão

6.1 Controle
Na primeira sessão de controle, os contatos oclusais devem ser novamente 

conferidos e uma avaliação inicial da adaptação do paciente à nova prótese deve 
ser realizada. A habilidade de higienização por parte do paciente é uma variável 
que deve ser entendida como um processo contínuo, educacional e motivacional. 
Periodicamente, a prótese deverá ser removida para higienização, avaliação dos 
tecidos peri-implantares e conferência de manutenção de torque dos parafusos. 
A primeira remoção deve ser feita apenas após o período de osseointegração. 
Normalmente, esse período vai de 3 a 4 meses para mandíbula e de 5 a 6 meses 
para maxila. 

A colaboração do paciente com a realização da higiene bucal de forma 
adequada é essencial para manutenção do tratamento ao longo do tempo. Para 
ajudar, o profissional deve buscar oferecer e indicar diferentes ferramentas para o 
controle do biofilme. Deve-se sugerir a utilizaçao diária de escovas dentais modelo 
unitufo e de fio dental com auxílio de passa fio, para facilitar a inserção nas áreas 
próximas aos implantes. O paciente deve ser instruído sobre como utilizar os dife-
rentes métodos disponíveis68. A utilização de aparelhos tipo Waterpik, que jogam 
jatos de água sob pressão, e de colutórios bucais podem ser especialmente úteis nos 
casos de pacientes que possuam um pouco de dificuldade motora. Um protocolo 
de intervalos para realização dos controles está demonstrado no Quadro 11.
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Quadro 11 – Protocolo de intervalos entre as consultas para 
avaliação do paciente e manutenção da prótese

CONTROLES

 � 24 horas (análise dos contatos oclusais); 
 � 7 dias (remoção de sutura, em caso de fios não reabsorvíveis, e análise dos contatos oclusais); 
 � 15 dias (verificação da habilidade de higienização e orientação de higiene); 
 � 30 dias (verificação da habilidade de higienização e orientação de higiene);
 �  3-4 meses (verificação da habilidade de higienização, remoção da prótese se necessário, 

educação e motivação).

Os instrumentais e materiais utilizados na sessão de controle da prótese 
total fixa provisória podem ser observados no Quadro 12.

Quadro 12 – Instrumentais e materiais utilizados na sessão 
de controle da prótese total fixa provisória

INSTRUMENTAIS NECESSÁRIOS PARA A ETAPA CLÍNICA

 � Pinça para carbono;
 � Micromotor e peça-reta;
 � Brocas cilíndricas e esféricas para peça-reta;
 � Pontas de acabamento e polimento para resina acrílica.

MATERIAIS UTILIZADOS

 � Carbono oclusal.

7 Confecção de prótese fixa definitiva
Após o período de osseointegração, a confecção da prótese total fixa defi-

nitiva pode ser iniciada. Entretanto, se a prótese fixa provisória estiver em boas 
condições, ela pode permanecer em uso por um tempo maior, ficando a critério 
do profissional essa decisão. A sequência de confecção dessa prótese será descrita 
a seguir (Quadro 13).

Quadro 13 – Resumo do protocolo clínico adotado para a confecção de próteses totais fixas

PROTOCOLO CLÍNICO
PRÓTESES TOTAIS FIXAS SOBRE IMPLANTES – CARGA TARDIA

1ª sessão Moldagem de transferência.

2ª sessão Ajuste do plano de orientação.
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3ª sessão Prova dos dentes em cera.

4ª sessão Prova da infraestrutura metálica.

5ª sessão Prova dos dentes em cera sobre a infraestrutura metálica.

6ª sessão Instalação.

7ª sessão Controle.

Os componentes necessários para a confecção da prótese total fixa definitiva, 
com base na instalação de 4 implantes, estão descritos no Quadro 14.

Quadro 14 – Componentes para confecção de prótese total fixa definitiva sobre implantes

COMPONENTES PROTÉTICOS

 � 4 transferentes de minipilar para moldeira aberta;
 � 4 análogos de minipilar;
 �  4 cilindros com cinta de Co-Cr para minipilar, caso a técnica eleita para a confecção da 

infraestrutura seja a da fundição (ver no tópico 7.4);
 � 4 parafusos para cilindro de minipilar.

Observação: Caso se opte por confeccionar um index  (ver página 95), o dobro de transferentes 
e análogos deve ser solicitado.

7.1 Moldagem de transferência – 1ª sessão
A moldagem para transferência do posicionamento dos implantes no arco 

inferior, neste caso, é realizada em nível de minipilar. Os transferentes utilizados 
devem ser do tipo quadrado para a realização de moldagem com moldeira do tipo 
aberta. Esses transferentes devem ser posicionados sobre os minipilares e unidos 
entre si com hastes metálicas ou fio dental e resina acrílica autopolimerizável 
(Pattern resin, GC) (Figuras 84 e 85). Caso sejam utilizadas estruturas rígidas como 
brocas ou pinos metálicos, elas devem ter sido previamente recortadas e esteriliza-
das. Um “colar” de resina acrílica deve ser feito em torno dos transferentes, a fim 
de garantir estabilidade e manutenção da posição deles no momento da  oldagem65.

ATENÇÃO: 
Quando não for possível confirmar a correta adaptação entre os transferentes e minipilares 
clinicamente, por meio da visualização da interface entre eles, radiografias periapicais devem 
ser obtidas com esse fim, antes da realização da moldagem.
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Figura 84 – Transferentes posicionados e já unidos com fio dental

DICA CLÍNICA:
A etapa de união dos transferentes é crítica para a transferência correta do posicionamento 
dos implantes para o modelo de trabalho. É sobre esse modelo que a infraestrutura metálica 
será realizada e, neste sentido, erros durante essa etapa poderão prejudicar o assentamento 
passivo da infraestrutura metálica quando ela for colocada sobre os implantes. 
O fio dental não deverá ficar sob muita tensão ao redor dos componentes de moldagem, e a 
resina deverá ser colocada sobre o fio por meio de pequenos incrementos para minimizar 
os efeitos da contração de polimerização que a resina acrílica sofre. Em algumas situações, 
principalmente quando a união envolve muitos implantes, a união com resina já realizada 
pode ser dividida em boca, em um ponto mais central, e um incremento para união das partes 
divididas deve ser realizado com a própria resina. Isso diminuirá a tensão da união. 
Essa união também pode ser executada com hastes metálicas, como brocas velhas esterilizadas, 
fixadas nos transferentes com cola (Super Bonder®) e unidas com resina acrílica.
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Figura 85 – Transferentes posicionados e unidos com reforço de 
resina acrílica (Pattern – GC), sobre o fio dental

O material de eleição utilizado para moldagem de transferência é o silicone 
polimerizado por reação de adição, denso e fluido, devido à sua capacidade 
de reprodução dos detalhes e à elevada estabilidade dimensional após a poli-
merização. Para a realização dessa moldagem, o guia multifuncional pode ser 
utilizado, bem como uma moldeira de estoque plástica, pois ambos permitem 
adaptações para acesso aos parafusos dos transferentes após a moldagem. Caso 
o guia esteja disponível, essa moldagem deve, preferencialmente, ser feita com 
ele, de maneira semelhante à técnica de moldagem realizada com a prótese 
descrita anteriormente. 

Após a moldagem para a transferência da posição dos minipilares com 
guia multifuncional, o profissional pode solicitar a infraestrutura metálica para 
prova. A referência para construção da infraestrutura e posterior montagem dos 
dentes sobre a barra será uma muralha em silicone laboratorial realizada sobre o 
guia já montado em ASA. A utilização do guia multifuncional para moldagem de 
transferência implicará na eliminação da etapa de ajuste do plano de orientação 
inferior e na prova dos dentes em cera sem a barra. Isso só é possível quando o guia 
é confeccionado a partir de uma prótese que apresente características funcionais 
e estéticas adequadas.

Neste livro, ilustraremos as etapas para moldagem com moldeira plástica. 
Para adequação desta moldeira, devem ser feitas perfurações com broca maxicut 
na região dos implantes. Após abertura, uma lâmina de cera 7 deve ser plastificada 
e adaptada sobre o espaço aberto para que possa conter o material de moldagem 
(Figura 86).
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DICAS CLÍNICAS:
 �  A moldeira plástica deve ser recortada e provada antes de ser levada à boca com o material 

de moldagem, com o intuito de garantir que todos os parafusos fiquem contidos e passando 
com facilidade no espaço aberto previamente;

 �  Um adesivo universal de silicone pode ser utilizado para garantir maior retenção do 
silicone à moldeira.

O silicone de adição denso é proporcionado e manipulado de acordo com 
as recomendações dos fabricantes e depositado na moldeira plástica (Figura 86). 
Já a pasta fluida é utilizada na forma de cartuchos para pistola com ponteiras de 
automistura, pois são mais econômicos, não produzem bolhas de ar e aumentam 
o tempo de trabalho. O silicone fluido deve ser injetado nas regiões dos implantes, 
copiando todo o rebordo entre eles, bem como por cima dos transferentes e por 
cima do material denso na moldeira (Figuras 87 e 88). Ao final da inserção da 
moldeira, os parafusos de trabalho dos transferentes devem estar visíveis. Isso 
permitirá a remoção destes ao final da moldagem. 

Depois da polimerização do material, os parafusos dos transferentes devem 
ser totalmente desapertados (Figura 89) e o molde removido. Deve ser feita, 
nesse momento, a avaliação do molde para que se possa dar continuidade aos 
procedimentos. Após confirmação da obtenção de um molde de transferência 
adequado (Figura 90) e da sua desinfecção, os análogos dos minipilares podem ser 
adaptados nos transferentes de moldagem (Figura 91). Na região correspondente 
ao encontro entre os transferentes e análogos, deve ser inserida gengiva artificial, 
e só então o gesso tipo IV é utilizado para a obtenção do modelo de trabalho 
(Figura 92). Esse modelo será enviado para o laboratório para a confecção do 
plano de orientação.
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Figura 86 – Moldeira de estoque plástica com cera 7 recobrindo a região 
que foi perfurada para adaptação sobre os transferentes

Figura 87 – Material de moldagem denso inserido na moldeira
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Figura 88 – Silicone por adição na consistência fluida 
(Express XT, 3M) sendo inserido sobre os implantes

Figura 89 – Chave em posição para desaperto do parafuso do transferente
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Figura 90 – Molde de transferência em silicone por adição

Figura 91 – Molde de transferência em silicone de adição com os 
análogos dos minipilares parafusados aos transferentes
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Figura 92 – Modelo de trabalho

Os instrumentais e materiais utilizados na sessão de moldagem de trans-
ferência podem ser observados no Quadro 15.

Quadro 15 – Instrumentais e materiais utilizados na sessão de moldagem de transferência

INSTRUMENTAIS NECESSÁRIOS PARA A ETAPA CLÍNICA

 � Moldeira plástica ou guia multifuncional;
 � Hastes metálicas (brocas antigas previamente esterilizadas; pinos metálicos) ou fio dental;
 � Pincel de ponta fina;
 � Micromotor e peça-reta;
 � Broca maxicut para peça-reta;
 � Pistola dispensadora e pontas misturadoras;
 � Cubeta plástica;
 � Espátula para gesso;
 � Pote dappen.

MATERIAIS UTILIZADOS
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 � Resina acrílica autopolimerizável de baixa contração tipo Pattern ou Duralay;
 � Super Bonder®;
 � Silicone de adição fluido e denso;
 � Lâmina de cera 7;
 � Gengiva artificial;
 � Gesso tipo IV.

7.2 Ajuste do plano de orientação – 2ª sessão
Após obtenção do plano de orientação (Figura 93), ele pode ser ajustado de 

acordo com a sequência do ajuste do plano de orientação para próteses conven-
cionais. Após realização desses ajustes, com obtenção do registro das relações 
maxilomandibulares e montagem em ASA, a cor dos dentes deve ser selecionada 
e o plano enviado para laboratório para montagem dos dentes em cera.

DICA CLÍNICA:
Um cilindro de titânio ou plástico para minipilar deve ser incorporado sobre, pelo menos, dois 
implantes (Figura 93). Eles servem para que, depois de parafusados, deixem o plano estável 
em boca durante a verificação dos ajustes que estão sendo realizados. Apenas dois cilindros 
parafusados já são suficientes para esta finalidade. O uso de quatro cilindros deixaria a sessão 
mais demorada. Caso seja necessário, a altura do cilindro pode ser diminuída para acompanhar 
a altura do plano durante o ajuste (Figura 94).

Figura 93 – Cilindros posicionados dentro do plano de orientação inferior
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Figura 94 – Diminuição da altura do cilindro durante sessão de ajuste do plano de orientação

Um resumo dos instrumentais e materiais utilizados na sessão de ajuste do 
plano de orientação pode ser observado no Quadro 16.

Quadro 16 – Instrumentais e materiais utilizados na sessão de moldagem de transferência

INSTRUMENTAIS NECESSÁRIOS PARA A ETAPA CLÍNICA

 � Lamparina a álcool;
 � Espátula lecron;
 � Espátula metálica para gesso;
 � Compasso de pontas secas e régua;
 � Cubeta plástica;
 � Articulador semiajustável;
 � Elásticos de fixação;
 � Micromotor e peça-reta;
 � Broca maxicut para peça-reta;
 � Placa de vidro e espátula nº 36.

MATERIAIS UTILIZADOS
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 � Cera 7;
 � Álcool absoluto;
 �  Material de moldagem elastomérico, como o Poliéter – a ser empregado para registro 

interoclusal;
 � Vaselina;
 � Gesso tipo III.

7.3 Prova dos dentes em cera – 3ª sessão
Nesta sessão, a prova dos dentes em cera, de acordo com os ajustes estéticos e 

funcionais previamente realizados, pode ser feita. Os dentes em cera também vêm 
do laboratório com dois cilindros em posição (Figura 95). Depois de parafusados, 
esses cilindros facilitam a prova ao deixar o plano com os dentes montados em 
posição. Os testes métrico, estético e fonético devem ser aliados neste momento 
para garantir que os dentes foram bem montados de acordo com a correta dimensão 
vertical de oclusão. Além disso, a oclusão em relação cêntrica deve ser observada.

Figura 95 – Dentes montados em cera com dois cilindros em posição



Reabilitação implantossuportada mandibular

92

Figura 96 – Vista frontal da prótese inferior na prova dos dentes em cera

Um resumo dos instrumentais e materiais utilizados na sessão de prova dos 
dentes em cera pode ser observado no Quadro 17.

Quadro 17 – Instrumentais e materiais utilizados na sessão prova dos dentes em cera

INSTRUMENTAIS NECESSÁRIOS PARA A ETAPA CLÍNICA

 � Lamparina a álcool;
 � Espátula lecron;
 � Espátula nº 7;
 � Espátula metálica para gesso.

MATERIAIS UTILIZADOS

 � Cera 7;
 � Álcool absoluto.

7.4 Prova da infraestrutura metálica – 4ª sessão
Mediante a prova de dentes, será possível realizar a confecção de uma 

infraestrutura metálica compatível com as dimensões da futura prótese. Essa 
infraestrutura é confeccionada pelo laboratório usando a técnica da fundição ou 
por tecnologia CAD/CAM (Computer aided design/ Computer aided manufacturing). 
Com a segunda técnica, melhor qualidade e precisão podem ser obtidas por meio 
do controle do processo de fabricação69. Os materiais mais utilizados são as ligas 
de cobalto-cromo ou titânio70,71. A zircônia estabilizada com ítrio também pode 
ser utilizada como um material cerâmico substituto de infraestruturas metálicas 
para próteses que também terão material de cobertura cerâmico69.
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Caso a técnica da fundição seja eleita, o cirurgião-dentista deverá enviar ao 
laboratório cilindros com cinta de cobalto-cromo para minipilar (um para cada 
minipilar). Cilindros calcináveis devem ser evitados, pois, ao serem encerados e 
totalmente fundidos, estão mais propensos a gerar irregularidades e adaptação 
insatisfatória. Caso a tecnologia CAD/CAM seja selecionada, não é necessário o 
envio dos cilindros, pois toda a barra será usinada. No entanto, os parafusos de 
trabalho ainda devem ser enviados.

A etapa clínica de prova da infraestrutura é iniciada com os testes de pas-
sividade e adaptação da infraestrutura no modelo (Figura 97). A adaptação e a 
passividade da infraestrutura são fundamentais para reduzir as tensões geradas 
aos implantes e, consequentemente, são pré-requisitos para sua longevidade. A 
falta de passividade é observada clinicamente pela ausência de contato simultâneo 
entre a infraestrutura e os minipilares ou implantes, resultando em báscula da 
infraestrutura. A desadaptação pode ser observada por meio da verificação de sobre 
contorno e/ou pequeno espaço vertical entre esses componentes72. A infraestrutura 
metálica deve ser provada no modelo e na boca do paciente e analisada quanto a 
esses fatores, pelo teste do parafuso único e, em seguida, com todos os parafusos 
apertados. O teste do parafuso único consiste em apertar o parafuso em uma das 
extremidades e observar o assentamento na outra extremidade, para verificar a 
passividade da infraestrutura (Figuras 98 e 99). Para essa avaliação, radiografias 
periapicais também podem ser realizadas para confirmar o assentamento da infra-
estrutura sobre os minipilares (Figura 100). Esse exame se faz mais importante se a 
interface para verificação desse assentamento não estiver em nível supragengival.

Figura 97 – Teste da adaptação da estrutura no modelo
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Figura 98 – Teste da adaptação e passividade da estrutura em boca

Figura 99 – Prova da infraestrutura em boca
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Figura 100 – Radiografias periapicais para avaliação da 
adaptação da infraestrutura sobre os minipilares

  

DICA CLÍNICA:
Caso a infraestrutura não apresente passividade no teste de parafuso único, o seccionamento 
da infraestrutura deve ser feito com discos de carborundum fora da boca. Após isso, as partes 
seccionadas devem ser novamente parafusadas sobre os minipilares, e uma união dessas partes 
com resina acrílica autopolimerizável (Pattern resin, GC) deve ser realizada para confecção 
de solda. Caso o seccionamento seja feito em muitas partes da infraestrutura, os pontos de 
solda devem ser realizados separadamente, para evitar que esse problema ocorra novamente.

A fim de otimizar o tempo clínico durante a sessão de prova da infraes-
trutura metálica, evitando a eventual necessidade de cortes para realização de 
solda em infraestruturas desadaptadas, um index pode ser confeccionado logo 
após a moldagem de transferência. O mesmo é feito a partir da união de novos 
transferentes parafusados sobre os minipilares com hastes metálicas ou fio dental 
e resina acrílica autopolimerizável, da mesma maneira descrita anteriormente. 
Após essa união rígida e estável, os transferentes podem ser desparafusados e então 
parafusados aos análogos dos minipilares. Estes análogos devem ser incluídos em 
gesso para confecção de um modelo extra que servirá de base para conferência 
da adaptação e passividade da barra no laboratório (Figuras 101 a 104). 

A confirmação da existência de passividade diminui as possibilidades de 
falhas e complicações envolvidas com a falta de ajuste entre a infraestrutura 
metálica e os minipilares72. Para que esse index seja feito, o cirurgião-dentista 
deve solicitar o dobro de transferentes e análogos. Após a instalação da prótese 
estes poderão ser esterilizados e reutilizados em outros casos.
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Figura 101 – Transferentes unidos com hastes metálicas (pontas diamantadas 
e brocas) e  resina acrílica autopolimerizável (Pattern, GC)

Figura 102 – Vista superior dos transferentes unidos com hastes metálicas (pontas 
diamantadas e brocas) e resina acrílica autopolimerizável (Pattern, GC) fora da boca
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Figura 103 – Análogos parafusados aos transferentes sendo incluídos em gesso tipo IV

Figura 104 – Modelo de gesso com os análogos incluídos, antes da retirada dos transferentes
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Figura 105 – Análogos unidos com fio dental e resina acrílica, de 
maneira semelhante à união existente entre os transferentes

Um resumo dos instrumentais e materiais utilizados na sessão de prova da 
infraestrutura metálica pode ser observado no Quadro 18.

Quadro 18 – Instrumentais e materiais utilizados na sessão de prova da infraestrutura metálica

INSTRUMENTAIS NECESSÁRIOS PARA A ETAPA CLÍNICA

 � Kit de exame clínico;
 � Hastes metálicas (brocas antigas previamente esterilizadas; pinos metálicos) ou fio dental;
 � Disco de Carborundum;
 � Pincel de ponta fina;
 � Cubeta plástica;
 � Espátula para gesso;
 � Pote Dappen (2);
 � Pincel com ponta fina;
 � Espátula metálica para manipular resina acrílica.
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MATERIAIS UTILIZADOS

 � Resina acrílica autopolimerizável de baixa contração tipo Pattern ou Duralay;
 � Super Bonder®;
 � Fio dental;
 � Gesso tipo IV.

7.5 Prova dos dentes em cera sobre a 
infraestrutura metálica – 5ª sessão

A prova dos dentes em cera sobre a infraestrutura é realizada, principal-
mente, para confirmar que a fundição da barra foi feita sem comprometimento 
do arranjo dos dentes, o qual foi previamente determinado (Figuras 106 e 107). 
Após essa prova, a cor da gengiva pode ser selecionada (Figura 108) e a prótese 
pode ser enviada para a acrilização.

Figura 106 – Vista inferior dos dentes em cera montados sobre a infraestrutura metálica
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Figura 107 – Vista oclusal dos dentes em cera montados sobre a infraestrutura metálica em boca

Figura 108 – Cor da gengiva sendo selecionada 

Um resumo dos instrumentais e materiais utilizados na sessão de prova dos 
dentes em cera sobre a infraestrutura metálica pode ser observado no Quadro 19.
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Quadro 19 – Instrumentais e materiais utilizados na sessão de prova 
dos dentes em cera sobre a infraestrutura metálica

INSTRUMENTAIS NECESSÁRIOS PARA A ETAPA CLÍNICA

 � Lamparina a álcool;
 � Espátula Lecron;
 � Espátula nº 7;
 � Espátula metálica para gesso.

MATERIAIS UTILIZADOS

 � Escala de cor de gengiva; 
 � Cera 7;
 � Álcool absoluto.

7.6 Instalação – 6ª sessão
Nesta sessão, após conferência dos itens citados na sessão de instalação 

da prótese provisória com carga imediata  (ver páginas 76 a 81), a prótese pode 
ser parafusada sobre os implantes com auxílio de uma chave hexagonal 1,2mm 
acoplada a um torquímetro manual, o qual é girado em sentido horário até atingir 
o torque recomendado pelo fabricante. 

Todas as superfícies da base da prótese devem estar convexas, evitando 
o acúmulo de biofilme nessa região (Figuras 109 e 110). Os orifícios devem ser 
fechados com fita teflon e resina fotopolimerizável (Figuras 111 e 112). Todos os 
espaços para higienização devem ser testados com fio e passa fio (Figura 113) antes 
da liberação do paciente com a prótese instalada (Figura 114)68. 

Além dos ajustes oclusais, nessa sessão também são fornecidas novas orien-
tações de higienização como uma forma de reforço para esse paciente, pois ele já 
deve estar habituado com essa rotina.
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Figura 109 – Vista da base da prótese com áreas convexas

Figura 110 – Vista aproximada da base da prótese com fio dental colocado 
sobre ela para confirmação da existência de convexidade na área
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Figura 111 – Vista oclusal dos orifícios com fita teflon

Figura 112 – Vista oclusal dos orifícios fechados com resina composta sobre a fita teflon
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Figura 113 – Passa fio sendo inserido no espaço existente entre 
a prótese e o rebordo, entre dois implantes

Figura 114 – Vista frontal da prótese total fixa definitiva instalada 
no arco inferior, oposta a uma prótese total convencional

Um resumo dos instrumentais e materiais utilizados para instalação da 
prótese total fixa sobre implantes pode ser observado no Quadro 20.
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Quadro 20 – Instrumentais e materiais utilizados para 
instalação da prótese total fixa sobre implantes

INSTRUMENTAIS NECESSÁRIOS PARA A ETAPA CLÍNICA

 � Micromotor e peça-reta;
 � Brocas cilíndricas e esféricas para peça-reta;
 � Pontas de acabamento e polimento para resina acrílica;
 � Pinça para carbono;
 � Espátula para inserção de resina composta;
 � Pontas de acabamento e polimento de resina composta.

MATERIAIS UTILIZADOS

 � Fio dental;
 � Carbono oclusal;
 � Fita teflon ou guta-percha em bastão;
 � Resina composta.

7.7 Controles
Os controles da prótese fixa tipo protocolo são feitos da mesma maneira 

que os da prótese fixa provisória. Deve-se conferir nesses momentos os contatos 
oclusais, a adaptação do paciente, a existência de espaço suficiente para higieni-
zação das próteses e o grau de higienização delas. Os instrumentais e materiais 
utilizados nesta etapa encontram-se resumidos no Quadro 21. Quando necessário, 
o cirurgião-dentista deverá reforçar as orientações de higiene bucal. O protocolo 
de intervalo é o mesmo  (ver página 82). Após 3 meses de uso e perante análise 
da capacidade de higienização do paciente, o profissional deve determinar um 
programa de manutenção e controle, que pode variar entre 4,6 meses e 1 ano. Em 
pacientes idosos, familiares também devem receber orientações para que possam 
auxiliar na manutenção e no controle.
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Quadro 21 – Instrumentais e materiais utilizados nas sessões 
de controle da prótese total fixa sobre implantes

INSTRUMENTAIS NECESSÁRIOS PARA A ETAPA CLÍNICA

 � Pinça para carbono;
 � Micromotor e peça-reta;
 � Brocas cilíndricas e esféricas para peça-reta;
 � Pontas de acabamento e polimento para resina acrílica.

MATERIAIS UTILIZADOS

 � Carbono oclusal.
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CAPÍTULO 3 
    PRÓTESE TOTAL REMOVÍVEL MANDIBULAR 

RETIDA POR 2 IMPLANTES - PROTOCOLO CLÍNICO
Adriana da Fonte Porto Carreiro

Ana Clara Soares Paiva Tôrres
Gustavo Augusto Seabra Barbosa

Patrícia dos Santos Calderon
Rodrigo Othávio de Assunção e Souza

Euler Maciel Dantas
Rachel Gomes Cardoso
Gerlayne Barros Aguiar

Danilo Gonzaga Bernardo de França
Annie Karoline Bezerra de Medeiros

A descrição do protocolo clínico para a confecção de uma prótese total 
implantossuportada do tipo removível, por meio da ilustração com uma sobreden-
tadura inferior retida por dois implantes, será dividida por sessões (Quadro 22). 
Esse tipo de prótese, mesmo quando suportada por poucos implantes, já melhora 
o conforto, a satisfação e a função mastigatória em relação a próteses totais 
convencionais.

Quadro 22 – Resumo do protocolo clínico adotado para a confecção 
de sobredentaduras mandibulares por sessão

PROTOCOLO CLÍNICO
PRÓTESES TOTAIS REMOVÍVEIS SOBRE IMPLANTES

1ª sessão  � Confecção do guia multifuncional.

2ª sessão
 � Planejamento cirúrgico protético;
 � Abertura do guia multifuncional.
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PROTOCOLO CLÍNICO
PRÓTESES TOTAIS REMOVÍVEIS SOBRE IMPLANTES

3ª sessão
 � Cirurgia para instalação dos implantes;
 � Moldagem.

4ª sessão
 � Instalação da barra;
 � Captura do clip.

5ª sessão  � Controles.

1 Primeira sessão

1.1 Confecção do guia multifuncional
A prótese total inferior que o paciente já possui (Figura 115) deve ser duplicada 

com resina acrílica incolor para a confecção do guia que, no primeiro momento, 
funcionará como um guia tomográfico para o planejamento da localização, do 
comprimento e do diâmetro dos implantes e, num segundo momento, será uti-
lizado como guia cirúrgico6. A sequência de confecção do guia pode ser obtida 
detalhadamente no capítulo 2, 1ª sessão (páginas 19 a 30).

1.2 Perfuração do guia multifuncional
O planejamento de dois implantes13 para sobredentadura mandibular retida 

por barra e clipe deve considerar uma distância mínima de 10 a 15 mm entre as 
perfurações do guia, aproximadamente na região entre os incisivos laterais e 
caninos (Figura 116). Sua localização deve ser sobre a crista do rebordo. Contudo 
a posição deles deve respeitar, sobretudo, a inclinação definida pelo guia. Desta 
maneira, em pacientes classe III esquelética, por exemplo, os implantes devem 
ficar mais inclinados para a lingual, para corrigir o máximo possível a oclusão. 

Em pacientes classe II, esta inclinação poderia ser um pouco mais vestibula-
rizada, para melhorar a oclusão do paciente, diminuindo o transpasse horizontal. 
Assim, a ligualização ou vestibularização dos implantes deve ter o guia como 
referência principal e não apenas o osso. Nesse sentido, deve-se considerar ainda 
que lingualização excessiva dos implantes pode fazer com que, após instaladas, 
a barra e a prótese ocupem o espaço funcional da língua. Já na situação inversa, 
quando os implantes ficarem muito vestibularizados, a barra irá interferir na 
região dos dentes artificiais, podendo comprometer a estética da prótese.
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Além das duas perfurações para a sobredentadura, mais duas perfurações 
distais devem ser realizadas, respeitando-se a distância de, no mímino, 10 mm 
entre os implantes. Essa conduta deve ser tomada para que, caso o paciente, 
futuramente, deseje trocar sua prótese por uma fixa, possa passar pela instalação 
de mais dois implantes distais possibilitando a reabilitação fixa (Figura 117). A 
prova clínica do guia deve ser realizada para avaliar se a estabilidade e a oclusão 
estão aceitáveis (Figura 118).

DICA CLÍNICA:
 � É importante observar se as perfurações do guia estão paralelas entre si;
 �  Ao encaminhar o paciente para realização da tomografia, na solicitação, deverá constar 

que o exame deve ser feito com o guia tomográfico em posição.

Figura 115 – Vista superior da prótese total inferior
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Figura 116 – Vista superior do guia com apenas duas marcações em guta-percha

Figura 117 – Vista superior do guia com quatro marcações preenchidas com guta-percha
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Figura 118 – Vista frontal da prova clínica do guia multifuncional

Um resumo dos instrumentais e materiais utilizados para a confecção do 
guia multifuncional pode ser observado no Quadro 23.

Quadro 23 – Instrumentais e materiais utilizados para a confecção do guia multifuncional

INSTRUMENTAIS NECESSÁRIOS 

 �  Recipiente para duplicação, do tipo caixa, plástico, como uma saboneteira, ou metálico, 
como uma mufla;

 � Cubeta plástica;
 � Espátula para alginato;
 � Espátula lecron;
 � Elásticos;
 � Pote Paladon de vidro;
 � Espátula metálica para manipular resina acrílica;
 � Panela eliminadora de bolhas;
 � Micromotor e peça-reta;
 � Broca maxicut e minicut;
 � Brocas esféricas ou cilíndricas para peça-reta;
 � Tiras de lixa para acabamento de resina acrílica e mandril para tiras de lixa;
 � Pontas de acabamento e polimento;
 � Marcador permanente;
 � Lamparina a álcool;
 � Calcador do tipo Paiva.
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MATERIAIS UTILIZADOS

 � Alginato;
 � Resina acrílica autopolimerizável incolor;
 � Álcool absoluto;
 � Guta-percha em bastão.

2 Segunda sessão

2.1 Planejamento cirúrgico-protético

Após o exame tomográfico, os cortes das imagens devem ser analisados para 
o planejamento cirúrgico-protético e para a seleção dos implantes de acordo com o 
posicionamento das marcações radiopacas do guia na região óssea correspondente 
(Figura 119). Normalmente, os implantes são selecionados com comprimento 
entre 9 e 13mm e com um diâmetro mínimo de 3.75mm, de acordo com a altura 
e a espessura de osso disponível para a região.

Nos casos planejados para carga imediata, é importante lembrar que os 
componentes protéticos devem ser selecionados e obtidos previamente à cirurgia 
de instalação dos implantes (Quadro 24). 

Quadro 24 – Componentes protéticos para sobredentadura com retenção através de barra clipe

COMPONENTES PROTÉTICOS

 � 2 Minipilares com conexão compatível com a plataforma do implante;
 � 2 Protetores de minipilar;
 � 2 Transferentes de moldeira aberta para minipilar;
 � 2 Cilindros de minipilares calcináveis com cinta metálica em Co-Cr;
 � 2 Parafusos para cilindro de minipilares;
 � 1 Conjunto de barra e clipe (com inclinação média – 35°);
 � 2 Análogos de minipilar.
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DICA CLÍNICA:
O minipilar solicitado deverá ter cinta selecionada de maneira que fique ao nível gengival ou 
supragengival. Assim, para que isso seja possível, é recomendado ter reservado, no mínimo, 
dois minipilares com cinta 1mm menor e 1 mm maior que os, previamente, selecionados pela 
tomografia para contornar qualquer intercorrência.

Figura 119 – Cortes tomográficos de uma mandíbula edêntula vistos no software Dental Slice®

2.2 Abertura do guia multifuncional

Após a análise do exame tomográfico, o guia deverá ser recortado com o 
objetivo de guiar a instalação dos implantes. É importante remover a região lingual 
do guia, sendo que uma pequena marcação com guta-percha pode permanecer 
para que se possa visualizar a posição exata em que o implante foi planejado. Esse 
preparo do guia permite facilitar a marcação inicial do local do implante com a 
broca lança e a visualização do leito ósseo, além da conferência do posicionamento 
e do paralelismo durante a utilização das demais brocas e da instalação dos 
implantes (Figuras 120 a 123).
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Figura 120 – Guia multifuncional com marcação de área para o recorte

Figura 121 – Uso de disco de carborundum para recorte da 
porção lingual, na região anterior do guia
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Figura 122 – Guia multifuncional aberto para ser utilizado na cirurgia

Figura 123 – Prova clínica do guia multifuncional
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Um resumo dos instrumentais utilizados para a abertura do guia multifun-
cional pode ser observado no Quadro 25.

Quadro 25 – Instrumentais utilizados para abertura do guia multifuncional

INSTRUMENTAIS NECESSÁRIOS

 � Micromotor e peça-reta;
 � Broca maxicut para peça-reta;
 � discos de carborundum e mandril;
 � pontas de acabamento e polimento para resina acrílica.

3 Terceira sessão

3.1 Protocolo de instalação dos implantes
O preparo e a antissepsia do paciente e a colocação de um campo cirúrgico 

fenestrado estéril são necessários para prevenir eventuais contaminações. Campos 
cirúrgicos para o instrumental, sugador, motor e contra ângulo também devem 
ser utilizados. Inicialmente, faz-se uma anestesia com bloqueio com a injeção de 
substância anestésica próximo ao forame mentual, e complementa-se com anes-
tesia infiltrativa na região a ser operada (Figura 124). Após a anestesia, a cirurgia 
é iniciada por meio de incisão mucoperiostal, abrangendo a área a ser operada 
e permitindo campo cirúrgico favorável, sempre com apoio em base óssea. Em 
seguida, o periósteo é destacado e afastado juntamente com os outros tecidos, 
expondo a superfície do rebordo alveolar por vestibular e lingual (Figura 125). 
Com uma seringa, é feita a irrigação da região com solução fisiológica a 0,9%, 
secando-se, posteriormente, com gaze estéril.
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Figura 124 – Aplicação da anestesia infiltrativa local

Figura 125 – Exposição da superfície do rebordo alveolar

Os locais de confecção das cavidades são demarcados com a broca tipo lança, 
com o auxílio do guia cirúrgico desinfetado (Figura 126). O espessímetro cirúrgico 
é um instrumento que pode ser utilizado para auxiliar na medição da distância 
entre os implantes, previamente planejada, e da distância entre as perfurações 
realizadas em boca (Figuras 127 e 128). 

Em seguida, a broca helicoidal com diâmetro de 2mm pode ser inserida 
na profundidade correspondente ao implante dentário a ser instalado. Depois 
das perfurações, usam-se os paralelizadores para conferir o posicionamento das 
perfurações iniciais (Figura 129). A sequência de brocas a ser seguida deve respeitar 
o protocolo estabelecido pela empresa fabricante dos implantes. As perfurações 
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da sequência de brocas e a instalação dos implantes são realizadas sob irrigação 
abundante de solução fisiológica 0,9% para evitar calor excessivo e necrose óssea. 

Após a conclusão da perfuração, a inserção dos implantes é realizada com o 
uso de um contra ângulo com velocidade em torno de 20 rpm e com torque inicial 
de 20 Ncm. Esse torque deve ser alterado progressivamente até o torque máximo 
de 45Ncm no motor. Caso seja necessário um torque maior, lança-se mão do uso 
do torquímetro manual (Figura 130). A carga imediata para sobredentaduras 
deverá ser realizada quando os dois implantes instalados obtiverem torque final 
igual a ou maior que 40Ncm (Figura 131). Caso esse valor não seja atingido, deve-se 
optar pela carga tardia. Nesse caso, o paciente pode usar a prótese convencional 
reembasada com material resiliente durante o período de osseointegração.

DICA CLÍNICA:
Em caso de se verificar, durante a instrumentação, a presença de um osso de baixa qualidade 
óssea, deve-se optar pela técnica de sub-instrumentação e/ou  pela utilização de implantes 
com roscas compactantes.

Figura 126 – Perfuração para a demarcação dos locais onde os implantes serão instalados
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Figura 127 – Uso do espessímetro cirúrgico para medição no guia

Figura 128 – Verificação da distância entre as perfurações para implantes com 
espessímetro cirúrgico, de acordo com medida previamente obtida no guia
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Figura 129 – Uso dos paralelizadores para observar o 
posicionamento das perfurações para o implante

Figura 130 – Instalação do implante e realização de torque com o uso do torquímetro manual
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Figura 131 – Torque final do implante sendo dado com auxílio de torquímetro manual

Um resumo dos instrumentais e materiais necessários para a realização 
do procedimento cirúrgico para instalação dos implantes pode ser observado no 
Quadro 26. 

Quadro 26 – Instrumentais e materiais utilizados para realização do 
procedimento cirúrgico para instalação dos implantes

INSTRUMENTAIS NECESSÁRIOS PARA A ETAPA CLÍNICA

 � Motor cirúrgico e contra-ângulo com redução de 16:1;
 � Kit cirúrgico correspondente ao sistema de implantes utilizado;
 �  Instrumentais cirúrgicos (seringa carpule, cabo de bisturi, afastadores, porta-agulha, 

espessímetro, entre outros).

MATERIAIS UTILIZADOS

 � Solução de Clorexidina 0,12%;
 � Solução anestésica;
 � Lâmina de Bisturi 15c;
 � Soro fisiológico;
 � Fio de Sutura reabsorvível.
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3.2 Instalação dos componentes e moldagem de transferência 
Os minipilares devem ser instalados conforme torque indicado pelo fabricante 

(Figura 132). Em seguida, os protetores dos minipilares devem ser colocados para 
facilitar a realização da sutura. A região deve ser limpa com gaze umedecida em 
soro fisiológico, para remoção dos resíduos de sangue coagulados. 

Em seguida, removem-se os protetores (Figura 133) e instalam-se os transfe-
rentes de minipilar. Os transferentes devem ser unidos entre si com haste metálica 
e resina acrílica vermelha autopolimerizável para manter a sua estabilidade no 
molde (Figura 134). Outra opção de união é por meio do uso do fio dental amar-
rado entre os transferentes para dar suporte para a inserção de resina acrílica 
autopolimerizável (Figura 135).

A etapa de moldagem poderá ser realizada com moldeira plástica ou com 
o guia multifuncional. Quando for realizada com a moldeira plástica, ela deverá 
ser aberta na porção que recobrirá os implantes para que seja possível acessar os 
parafusos dos transferentes (Figuras 136 e 137). Os materiais de moldagem mais 
utilizados para realização dessa moldagem são poliéter ou silicone polimerizado 
por reação de adição, pesado e fluído, em única impressão. 

Ao utilizar o guia cirúrgico para moldar, ele deverá ser aliviado para ter 
espaço para os transferentes e para o material de moldagem65. Orifícios na base 
da região anterior da prótese podem ser realizados para permitir a inserção de 
material de moldagem com a ponta da seringa também por vestibular. Os trans-
ferentes poderão ser unidos ao guia com resina autopolimerizável (Figura 138). 
Durante este procedimento, o paciente deve ser instruído a periodicamente fechar 
a boca, ocluindo os dentes, para que se tenha a certeza de que o guia está sendo 
unido aos transferentes na posição correta. Previamente a esse passo, para o uso 
de poliéter, o adesivo do material de moldagem deve ser aplicado no guia para 
manter o material de moldagem aderido ao conjunto (Figura 139).

DICA CLÍNICA:
O parafuso do transferente deve ficar livre, sem recobrimento de material de moldagem, para 
facilitar a remoção do molde da boca.
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Figura 132 – Instalação dos minipilares

Figura 133 – Vista oclusal dos minipilares e tecidos suturados 
após retidada dos protetores dos minipilares
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Figura 134 – União dos transferentes com hastes metálicas e resina acrílica autopolimerizável

Figura 135 – Uso do fio dental para apoiar a resina acrílica 
autopolimerizável para união dos transferentes
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Figura 136 – Moldeira plástica perfurada para passagem dos parafusos 
dos transferentes durante a realização da moldagem

Figura 137 – Remoção do parafuso do transferente
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Figura 138 – Guia com perfuração para a realização da moldagem

Figura 139 – Molde com poliéter para a realização da 
transferência do posicionamento dos implantes

O molde deve ser analisado para verificar se os tecidos moles foram copiados 
adequadamente. Em seguida, deve ser lavado em água corrente e passar por pro-
cesso de desinfecção. Uma solução de hipoclorito de sódio a 1% pode ser utilizada 
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com posterior acondicionamento do molde em um saco plástico por 10 minutos. 
Em seguida, o molde deve ser lavado novamente em água corrente.

Neste momento, os análogos de minipilar podem ser conectados aos transfe-
rentes e parafusados e, em seguida, o molde deve ser vazado com gengiva artificial 
e gesso especial (Figuras 140 e 141). O modelo deve ser encaminhado ao laboratório 
juntamente com os componentes protéticos, com o modelo superior montado em 
ASA, e com a prótese total inferior, para que se realize um alívio interno na base 
da prótese para alojar o clipe e a barra. Tal alívio deve ser realizado por meio do 
desgaste e da adaptação da base da prótese ao modelo no qual a barra metálica 
foi confeccionada, com altura e inclinação adequadas, limitadas de acordo com 
o posicionamento dos dentes da prótese inferior.

ATENÇÃO: 
 � Após a instalação dos análogos, o molde pode ser enviado para ser vazado no laboratório;
 �  Em todos os momentos de envio de material para laboratório, qualquer que seja ele (molde, 

modelo, prótese...), este deverá ser bem acondicionado em caixa apropriada e deve ser 
encaminhado com requisição bem preenchida com descrição adequada do procedimento 
laboratorial solicitado.

Figura 140 – Molde com os análogos posicionados
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Figura 141 – Modelo de trabalho para confecção da barra metálica

Após a remoção do molde, os protetores dos pilares devem ser parafusados 
sobre os minipilares e o paciente deve ser instruído sobre as orientações pós-ope-
ratórias (Quadro 27).

Quadro 27 – Orientações pós-operatórias

ORIENTAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS

 � Fazer uso da medicação conforme prescrição prévia;
 � Não mexer nos pontos da sutura;
 � Fazer a higienização da boca com bochechos diários de Digluconato de Clorexidina a 0,12%;
 � Colocar compressa de gelo na região operada nas primeiras 48 horas;
 � Consumir alimentação líquida ou pastosa e gelada.

Um resumo dos instrumentais e materiais necessários para a realização da 
moldagem de transferência pode ser observado no Quadro 28. 
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Quadro 28 – Instrumentais e materiais utilizados para realização da moldagem de transferência

INSTRUMENTAIS NECESSÁRIOS PARA A ETAPA CLÍNICA

 � Moldeira plástica ou guia multifuncional;
 � Hastes metálicas (brocas antigas previamente esterilizadas; pinos metálicos) ou fio dental;
 � Pincel de ponta fina;
 � Micromotor e peça-reta;
 � Broca maxicut para peça-reta;
 � Pistola dispensadora e pontas misturadoras ou seringa para elastômero;
 � Cubeta plástica;
 � Espátula para gesso.

MATERIAIS UTILIZADOS

 � Resina acrílica autopolimerizável de baixa contração tipo Pattern ou Duralay;
 � Super Bonder®;
 � Silicone de adição fluido e denso ou poliéter;
 � Lâmina de cera 7;
 � Gengiva artificial;
 � Gesso tipo IV.

4 Quarta sessão

4.1 Instalação da barra
Sobre o modelo de trabalho, o laboratório confecciona uma barra metálica 

fundida utilizando dois cilindros com cinta metálica e uma barra plástica. A fun-
dição pode ser realizada em monobloco com cobalto-cromo (Figura 142). A prova 
e a instalação da barra devem ser realizadas em até 48 horas após a instalação 
dos implantes.
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Figura 142 – Barra metálica sobre o modelo de trabalho

Para testar a passividade de assentamento, uma pressão digital alternada 
e o teste de parafuso único devem ser realizados.

DICA CLÍNICA:
Ao fazer a pressão digital em um dos lados da barra, o outro lado deverá permanecer adaptado, 
sem presença de báscula. O mesmo deverá acontecer ao apertar o parafuso de um dos lados, 
o outro lado deverá permanecer adaptado.

Em caso de desadaptação, a barra deve ser seccionada com disco de car-
borundum para obtenção de espaço de 0,3 a 0,5 mm para a união e solda. A 
interposição de um filme radiográfico na área a ser soldada indica presença de 
espaço suficiente. Em seguida, a barra deve ser unida em boca com resina acrílica 
autopolimerizável de baixa contração. Após a polimerização, a barra deverá ser 
desparafusada e encaminhada ao laboratório para realização de uma solda. 
Antes da instalação, a barra deve ser provada novamente e instalada, se não tiver 
problemas com a adaptação.

A distância vertical entre a barra e o tecido mole deve ser de aproxima-
damente 2 mm, tornando o acesso fácil para a higienização. Um espaço estreito 
pode causar impactação de resíduos de alimentos e inflamação do tecido mole. 
Já o espaço em excesso fará com que a barra ocupe mais espaço no interior da 
prótese e fará com que esta fique mais fragilizada e suscetível a fraturas.
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A barra deve ser instalada (Figura 143) com torque recomendado pelo fabri-
cante e o orifício deve ser vedado com fita teflon e resina composta fotopolimerizável. 

Figura 143 – Barra metálica instalada

Um resumo dos instrumentais e materiais necessários na sessão de instalação 
da barra pode ser observado no Quadro 29. 

Quadro 29 – Instrumentais e materiais utilizados na sessão de instalação da barra

INSTRUMENTAIS NECESSÁRIOS PARA A ETAPA CLÍNICA

 � Kit de exame clínico;
 � Pincel de ponta fina;
 � Pote Dappen (2);
 � Espátula metálica para manipular resina acrílica;
 � Micromotor e peça-reta;
 � Discos de carborundum e mandril;
 � Espátula para inserção de resina.

MATERIAIS UTILIZADOS

 � Resina acrílica autopolimerizável de baixa contração tipo Pattern ou Duralay;
 � Fita teflon;
 � Resina composta fotopolimerizável.
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4.2 Captura do clipe
Inicialmente, a base da prótese deverá ser aliviada, caso necessário, para 

acomodação completa da barra. O alivio interno da base deverá ser feito com 
uma broca esférica carbide ou com maxicut sem danificar as bordas da prótese 
(Figuras 144 e 145). Esses ajustes também podem ser conferidos sobre o modelo 
(Figura 146). Após o assentamento da prótese, são efetuados pequenos ajustes com 
o uso de folhas de carbono para localizar possíveis áreas de interferência na base 
da prótese até o assentamento completo.

DICA CLÍNICA:
Para a conferência do assentamento da prótese, observa-se se a sua borda anterior está 
assentada sobre a mucosa do paciente. Além disso, diante de um assentamento correto, a 
oclusão entre ela e a prótese antagonista acontece corretamente.

Com a prótese inferior em posição, identifica-se, com caneta permanente, 
o local onde deverá ser feita a perfuração para saída da haste do clipe. Após a 
realização dessa perfuração, o encaixe da prótese sobre o clipe já posicionado 
sobre a barra na boca deve ser verificado (Figura 147). Em seguida, o clipe deve 
ser capturado intraoralmente com auxílio de resina acrílica autopolimerizável, 
pela técnica do pó/líquido (Figura 148). Neste momento, deve-se ter cuidados 
adicionais para que a resina não escoe para a região na qual o clipe se conecta à 
barra. Para isso, essa região pode ser protegida com cera utilidade. 

Durante a polimerização da resina, o paciente deve permanecer com a boca 
fechada e ocluindo, para estabilizar a prótese. Após a polimerização da resina, a 
prótese é removida da boca para a complementação de novas porções de resina 
acrílica nos espaços vazios e para o recorte da haste do clipe em excesso (Figuras 149 
a 151). Um ajuste oclusal com carbono deve ser feito para refinar os contatos 
oclusais. Após esses procedimentos, são realizados acabamento e polimento da 
resina e a prótese estará pronta para ser instalada (Figuras 152 e 153).

DICA CLÍNICA:
Na captura do clipe, deve-se adicionar pouca resina para não interferir na flexibilidade do 
clipe e não dificultar a remoção da prótese. Posteriormente, com a prótese fora da boca, 
complementa-se a fixação do clipe à prótese.
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Figura 144 – Desgaste complementar da base da prótese com 
broca maxicut para alojar a barra metálica

Figura 145 – Vista inferior da prótese após desgaste para ajuste do 
espaço necessário para a barra e o clipe de retenção
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Figura 146 – Desgaste para alojar o clipe de retenção sendo conferido sobre o modelo

Figura 147 – Verificação do conjunto prótese-clipe intraoralmente
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Figura 148 – Captura inicial do clipe em boca com resina acrílica

Figura 149 – Acréscimo de resina sendo realizada na área próxima ao clipe
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Figura 150 – Vista inferior da prótese após captura do clipe

Figura 151 – Remoção da haste do clipe
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Figura 152 – Polimento da superfície lingual da prótese, próximo à área do clipe

Figura 153 – Vista oclusal da prótese após término da captura do clipe
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Um resumo dos instrumentais e materiais necessários para a captura do 
clipe pode ser observado no Quadro 30. 

Quadro 30 – Instrumentais e materiais utilizados para a captura do clipe

INSTRUMENTAIS NECESSÁRIOS PARA A ETAPA CLÍNICA

 � Micromotor e peça-reta;
 � Brocas cilíndricas e esféricas para peça-reta;
 � Pontas de acabamento e polimento para resina acrílica;
 � Pinça para carbono;
 � Espátula para inserção de resina composta;
 � Pontas de acabamento e polimento de resina acrílica;
 � Caneta permanente;
 � Pincel de ponta fina.

MATERIAIS UTILIZADOS

 � Carbono oclusal;
 � resina acrílica autopolimerizável.

4.3 Orientações ao paciente
Além das orientações de higiene oral, instruções sobre o uso e a conservação 

da prótese estão resumidas no Quadro 31.

Quadro 31 – Orientações de uso e conservação das próteses

ORIENTAÇÕES AO PACIENTE

 �  Alimentação com consistência macia, sendo evitados alimentos duros e a ação de corte com 
dentes anteriores, durante o período de adaptação à nova prótese mandibular;

 �  A prótese deve ser removida para a sua higienização e a da cavidade oral, também na região 
da barra (Figura 154);

 � A prótese deve ser removida durante a noite, limpa e colocada em um copo com água;
 �  Uma vez por semana, durante a noite, a prótese deve ficar mergulhada em um copo contendo 

300mL de água e água sanitária (aproximadamente a quantidade de 1 colher de sopa). A 
prótese deve ser deixada à noite nessa solução e, pela manhã, o paciente deve escová-la 
bem sob água corrente;

 �  Para colocação da sobredentadura, apoiar com os dedos indicadores sobre os dentes de cada 
lado e movimentar para baixo.
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Figura 154 – Higienização da barra com fio dental sendo realizada pela paciente

5 Quinta sessão

5.1 Controle

Nas sessões de controle, procede-se ao alívio das áreas de supercompressão 
da prótese que ocasionaram áreas avermelhadas e/ou ulceradas na mucosa. 
Também se observa o grau de higienização da prótese e da barra metálica e, quando 
necessário, o cirurgião-dentista deverá reforçar as orientações de higiene bucal. 
Os retornos devem ser realizados com tempos semelhantes aos indicados para as 
próteses totais fixas sobre implantes  (ver página 82).

Um resumo dos instrumentais e materiais utilizados nas sessões de controle 
pode observado no Quadro 32.

Quadro 32 – Instrumentais e materiais utilizados nas sessões de controle

INSTRUMENTAIS NECESSÁRIOS PARA A ETAPA CLÍNICA

 � Pinça para carbono;
 � Micromotor e peça-reta;
 � Brocas cilíndricas e esféricas para peça-reta;
 � Pontas de acabamento e polimento para resina acrílica.
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MATERIAIS UTILIZADOS

 � Fio dental;
 � Carbono oclusal.

Considerações finais
Reabilitar o paciente desdentado total com próteses sobre implantes possi-

bilita devolver a ele não apenas suas capacidades funcionais mastigatórias, mas 
também representa uma nova maneira de esse indivíduo realizar atividades do 
cotidiano, antes limitadas, como falar com segurança. A técnica da carga imediata, 
por sua vez, reduz significativamente o tempo para que estes benefícios sejam 
alcançados. 

Diante dos representativos avanços tecnológicos nesse campo de atuação 
do cirurgião-dentista, o profissional ou a equipe reabilitadora devem buscar 
desenvolver essas técnicas com o máximo de eficiência e organização clínica, 
sempre baseados em critérios científicos atuais. Todos estes esforços devem ter o 
paciente edêntulo como centro das atenções. A seleção correta da opção reabili-
tadora, seja ela fixa ou removível, deverá proporcionar, ao final do tratamento, o 
restabelecimento da correta função mastigatória, fonética, estética, do equilíbrio 
muscular, articular e, sobretudo, uma mudança positiva do comportamento do 
paciente em relação ao cuidado com a saúde bucal. Além disso, é essencial que a 
longevidade do tratamento seja alcançada por meio de controles e manutenções 
individualizadas.



141

REFERÊNCIAS
1. Bajoria AA, Saldanha S, Shenoy VK. Evaluation of satisfaction with masticatory 

efficiency of new conventional complete dentures in edentulous patients--a survey. 
Gerodontology. 2012, 29(3):231-8.  

2. Mendonça DB et al. Comparison of masticatory function between subjects with 
three types of dentition. Int. J. Prosthodont. 2009, 22(4):399-404. 

3. Critchlow S, Ellis JS. Prognostic indicators for conventional complete denture 
therapy: a review of the literature. Journal of Dentistry. 2010;38:2–9.

4. Pan S, Dagenais M, Thomason JM, Awad M, Emami E, Kimoto S, et al. Does 
mandibular bone height affect prosthetic treatment success. Journal of Dentistry. 
2010;38:899–907.

5. Costa APS, Machado FCA, Pereira ALBP, Carreiro AFP, Ferreira MA. Qualidade téc-
nica e satisfação relacionada às próteses totais. Ciência e Saúde Coletiva (Impresso). 
2013; 18:453-60.

6. Zarb GA. A situação Edêntula. In: Zarb GA, Bolender CL, Eckert SE, Jacob RF, Fenton 
AH, Mericske-Stern R. Tratamento Protético para os Pacientes Edêntulos. 12. ed. 
São Paulo: Santos; 2006. p. 3-5.

7. Almeida EO, Freitas-Júnior AC, Assunção WG. Os Desafios da Prótese Total: 
Problemas e Soluções. Rev INPEO de Odontol. 2008;1 (2): 1-76.

8. Carreiro AFP, Prado CJ, França DGB, Barbosa GAS, Neves FD. Reabilitação de casos 
totais. In: Neves FD, Barbosa GAS, Bernardes SR. Fundamentos da prótese sobre 
implantes. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2016. p. 209–264.

9. Torres BLM, Costa FO, Modena CM, Cota LOM, Côrtes MIS, Seraidarian PI. 
Association between personality traits and quality of life in patients treated with 
conventional mandibular dentures or implant-supported overdentures. Journal of 
Oral Rehabilitation. 2011; 38: 454–461.

10. Carlsson GE; Omar R. The future of complete dentures in oral rehabilitation. A 
critical review. Journal of Oral Rehabilitation. 2010; 37: 143–156. 

11. Pjetursson BE, Lang NP. Prosthetic planning on the basis of scientific evidence. 
Journal of Oral Rehabilitation. 2008; 35, Suppl 1: 72–79.

12. Misch CE. Implantes Dentários Contemporâneos. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2009. 1120 p.



Reabilitação implantossuportada mandibular

142

13. Thomason JM, Kelly SA, Bendkowski A, Ellis JS. Two implant retained 
overdentures--a review of the literature supporting the McGill and York consensus 
statements. J Dent. 2012;40(1):22-34.

14. Heydecke G, Locker D, Awad MA, Lund JP, Feine JS. Oral and general health-related 
quality of life with conventional and implant dentures. Community Dent Oral 
Epidemiol. 2003;31(3):161-8.

15. Awad MA, Lund JP, Shapiro SH, Locker D, Klemetti E, Chehade A, et al. Oral health 
status and treatment satisfaction with mandibular implant overdentures and 
conventional dentures: a randomized clinical trial in a senior population. Int J 
Prosthodont. 2003;16(4):390-6.

16. Kleis WK, Kammerer PW, Hartmann S, Al-Nawas B, Wagner W. A comparison of 
three different attachment systems for mandibular two-implant overdentures: 
one-year report. Clin Implant Dent Relat Res. 2010;12(3):209-18.

17. Carreiro AFP, Calderon PS, Duarte ARC, Medeiros AKB, Tôrres ACSP, Melo LA, Farias 
DB. Protocolo clínico para confecção de próteses removíveis [recurso eletrônico]. 
Natal: Edufrn; 2016. 216p.

18. Fontoura RA et al. Atualidades em implantodontia. São Paulo: Napoleão; 2013. 296 p.
19. Emami E, Cerutii-Kplin D, Menassa M, et al. Does immediate loading affect clinical 

and patient-centered outcomes of mandibular 2-unsplinted-implant overdenture? 
A 2-year within-case analysis. Jounal of Dentistry. 2016; 50: 30-36. 

20. Papaspyridakos P, Chen CJ, Chuang SK, Weber HP. Implant loading protocols for 
edentulous patients with fixed prostheses: a systematic review and meta-analysis. 
Int J Oral Maxillofac Implants. 2014;29 Suppl:256-70.

21. Peñarrocha-Oltra D, Peñarrocha-Diago M, Aloy-Prosper A, Covani U, Peñarrocha 
M. Immediate Versus Conventional Loading of Complete-arch Implant-Supported 
Prostheses in Mandibles with failing Dentition: Centered Controlled Prospective 
Study. Int J Prosthodont. 2015; 28 (5):499-508.

22. Zygogiannis K, Wismeijer D, Aartman IHA, Osman RB A Systematic Review on 
Immediate Loading of Implants Used to Support Overdentures Opposed by 
Conventional Prostheses: Factors That Might Influence Clinical Outcomes. Int J Oral 
Maxillofac Implants. 2016;31:63–72.

23. Kronstrom M, Davis B Loney R, Gerrow J, Hollender L.  Satisfaction and Clinical 
Outcomes Among Patients with Immediately Loaded Mandibular Overdentures 
Supported by One or Two Dental Implants: Results of a 5-Year Prospective 
Randomized Clinical Trial. Int J Oral Maxillofac Implants. 2017; 32(1):128-136

24. Maló P, de Araújo Nobre M, Lopes A, Moss SM, Molina GJ. A longitudinal study of the 
survival of all-on-four implants in the mandible with up to 10 years of follow-up. 
J Am Dental Assoc. 2011;142:310–320.

25. Crespi R, Vinci R, Capparé P, Romanos GE, Gherlone E. A clinical study of edentulous 
patients rehabilitated according to the “all on four” immediate function protocol. 
Int J Oral Maxillofac Implants. 2012;27:428–434.



REFERÊNCIAS

143

26. Weber HP, Morton D, Gallucci GO, Roccuzzo M, Cordaro L, Grutter L. Consensus 
statements and recommended clinical procedures regarding loading protocols. 
Int J Oral Maxillofac Implants. 2009;24(suppl):180–183.

27. Esposito M, Grusovin MG, Achille H, Coulthard P, Worthington HV. Interventions 
for replacing missing teeth: Different times for loading dental implants. Cochrane 
Database Syst Rev. 2009;21:CD003878.

28. D’haese J, Ackhurst J, Wismeijer D, De Bruyn H, Tahmaseb A. Current state of the art 
of computer-guided implant surgery. Periodontol. 2000. 2017;73(1):121-133.

29. Casap N, Tarazi E, Wexler U, et al. Intraoperative computerized navigation for 
flapless implant surgery and immediate loading in edentulous mandible. Int J Oral 
Maxillofac Implants. 2005;20:92-98.

30. Marchack CB. CAD/CAM-guided implant surgery and fabrication of an 
immediately loaded prosthesis for a partially edentulous patient. J Prosthet Dent. 
2007;97:389-394.

31. MeloniSM, DeRiuG, PisanoM, Cattina G, Tullio A. Implant treatment software 
planning and guided flapless surgery with immediate provisional prosthesis 
delivery in the fully edentulous maxilla. A retrospective analysis of 15 
consecutively treated patients. Eur J Oral Implantol. 2010;3(3):245-51.

32. Meloni SM, De Riu G, Pisano M, Lolli FM, Deledda A, Campus G, Tullio A. 
Implant Restoration of Edentulous Jaws with 3D Software Planning, Guided 
Surgery, Immediate Loading, and CAD-CAM Full Arch Frameworks. Int J Dent. 
2013;2013:683423.

33. de Almeida EO, Pellizzer EP, Goiatto MC, Margonar R, Rocha EP, Freitas AC Jr, 
Anchieta RB. Computer-guided surgery in implantology: review of basic concepts. 
J Craniofac Surg. 2010 Nov;21(6):1917-21.

34. Moraschini V, Velloso G, Luz D, Porto Barboza E. Implant survival rates, marginal 
bone level changes, and complications in full-mouth rehabilitation with flapless 
computer-guided surgery: a systematic review and meta-analysis. Int J Oral 
Maxillofac Surg. 2015: 44: 892–901.

35. Branemark PI. Osseointegration and its experimental background. J Prosth Dent. 
1983; 50(3):399-410. 

36. Misch CE. Implant design considerations for the posterior regions of the mouth. 
Imp Dent. 1999; 8:376-85.

37. Arvidson K, Esselin O, Felle-Persson E, Jonsson G, Smedberg JI, Soderstrom U. Early 
loading of mandibular full-arch bridges screw retained after 1 week to four to five 
Monotype implants: 3-year results from a prospective multicentre study. Clin Oral 
Implants Res. 2008;19:693–703.

38. Hatano N, Yamaguchi M, Yaita T, Ishibashi T, Sennerby L. New approach for 
immediate prosthetic rehabilitation of the edentulous mandible with three 
implants: A retrospective study. Clin Oral Implants Res. 2011;22:1265–1269.



Reabilitação implantossuportada mandibular

144

39. Del Fabbro, M., Rosano, G. & Taschieri, S. Implant survival rates after maxillary 
sinus augmentation. European Journal Of Oral Science. 2008; 116: 497-506.

40. Engquist B, Bergendal T, Kallus T, Linden U. A retrospective multicenter evaluation 
of osseointegrated implants supporting overdentures. Int J Oral Maxillofac 
Implants. 1988;3:129-34.

41. Rentsch-Kollar A, Huber S, Mericske-Stern R. Mandibular implant overdentures 
followed for over 10 years: patient compliance and prosthetic maintenance. Int J 
Prosthodont. 2010;23:91-8

42. Assaf A, Daas M, Boittin A, Eid N, Postaire M. Prosthetic maintenance of different 
mandibular implant overdentures: A systematic review. J Prosthet Dent. 2017 Apr 3. 
pii: S0022-3913(16)30698-9. doi: 10.1016/j.prosdent.2016.10.037. [Epub ahead of print].

43. Schimmel M, Srinivasan M, Herrmann FR, Müller F. Loading protocols for 
implant-supported overdentures in the edentolous jaws: a systematic Review and 
meta-analysis. Int J Oral Maxillofac Implants. 2014; 29: 271-286.

44. Cardoso RG, Melo LA, Barbosa GA, Calderon PD, Germano AR, Mestriner W Junior, 
Carreiro AD. Impact of mandibular conventional denture and overdenture on 
quality of life and masticatory efficiency. Braz Oral Res. 2016 Oct 10;30(1): e102.

45. Gunne LP, Dikkes B, Wismeijer BH. Immediate and Early Loading of Two-Implant–
Supported Mandibular Overdentures: Three-Year Report of Loading Results 
of a Single-Center Prospective Randomized Controlled Clinical Trial. Int J Oral 
Maxillofac Implants. 2016;31:1110–1116.

46. Mozzati M, Arata V, Gallesio G, Mussano F, Carossa S. Immediate postextractive 
dental Implant placement with immediate loading on four Implants for mandibular 
full-arch rehabilitation: a retrospective analysis. Clin Implant Dent Relat Res. 
2013;15:332–340.

47. Landázuri-Del Barrio RA, Cosyn J, De Paula WN, De Bruyn H, Marcantonio E Jr. A 
prospective study on implants installed with flaplessguided surgery using the  
all-on-four concept in the mandible. Clin Oral Implants Res. 2013;24:428–433.

48. Acocella A, Ercoli C, Geminiani A, et al. Clinical evaluation of immediate loading 
of electroeroded screw-retained titanium fixed prostheses supported by 
tilted implant: a multicenter retrospective study. Clin Implant Dent Relat Res. 
2012;14(suppl 1):e98–e108.

49. Francetti L, Romeo D, Corbella S, Taschieri S, Del Fabbro M. Bone level changes 
around axial and tilted implants in full-arch fixed immediate restorations. Interim 
results of a prospective study. Clin Implant Dent Relat Res. 2012;14:646–654.

50. Galindo DF, Butura CC. Immediately loaded mandibular fixed implant prostheses 
using the all-on-four protocol: a report of 183 consecutively treated patients 
with 1 year of function in definitive prostheses. Int J Oral Maxillofac Implants. 
2012;27:628–633.

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez18.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?term=Assaf A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28385441
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez18.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?term=Daas M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28385441
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez18.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?term=Boittin A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28385441
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez18.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?term=Eid N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28385441
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez18.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?term=Postaire M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28385441
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez18.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?term=Prosthetic+maintenance+of+different+mandibular+implant+overdentures%3A+A+systematic+review+Andr%C3%A9+Assaf


REFERÊNCIAS

145

51. Weinstein R, Agliardi E, Fabbro MD, Romeo D, Francetti L. Immediate rehabilitation 
of the extremely atrophic mandible with fixed full-prosthesis supported by four 
implants. Clin Implant Dent Relat Res. 2012;14:434–441.

52. Babbush CA, Kutsko GT, Brokloff J. The all-on-four immediate function treatment 
concept with NobelActive implants: a retrospective study. J Oral Implantol. 
2011;37:431–445.

53. Collaert B, Wijnen L, De Bruyn H. A 2-year prospective study on immediate loading 
with fluoride-modified implants in the edentulous mandible. Clin Oral Implants 
Res. 2011;22:1111–1116.

54. Agliardi E, Panigatti S, Clericò M, Villa C, Malò P. Immediate rehabilitation of 
the edentulous jaws with full fixed prostheses supported by four implants: 
interim results of a single cohort prospective study. Clin Oral Implants Res. 
2010;21:459–465.

55. Degidi M, Nardi D, Piattelli A. Prospective study with a 2-year follow-up on 
immediate implant loading in the edentulous mandible with a definitive 
restoration using intra-oral welding. Clin Oral Implants Res. 2010;21:379–385.

56. De Bruyn H, Van de Velde T, Collaert B. Immediate functional loading of TiOblast 
dental implants in full-arch edentulous mandibles: a 3-year prospective study. Clin 
Oral Implants Res. 2008;19:717–723.

57. Capelli M, Zuffetti F, Del Fabbro M, Testori T. Immediate rehabilitation of the 
completely edentulous jaw with fixed prostheses supported by either upright 
or tilted implants: a multicenter clinical study. Int J Oral Maxillofac Implants. 
2007;22:639–644.

58. Kronstrom M, Davis B, Loney R, Gerrow J, Hollender L. A prospective randomized 
study on the immediate loading of mandibular overdentures supported by 
one or two implants: a 3 year follow-up report. Clin Implant Dent Relat Res. 
2014;16:323–329.

59. Elsyad MA, Al-Mahdy YF, Fouad MM. Marginal bone loss adjacente to conventional 
and immediate loaded two implants supporting a ball-retained mandibular 
overdenture: a 3-year randomized clinical trial. Clin Oral Implants Res. 
2012;23:496–503.

60. Gadallah AA, Youssef HG, Shawky YM. A comparative study between early occlusal 
loading at 1 and 6 weeks in implant-retained mandibular overdentures. Implant 
Dent. 2012;21:242–247.

61. Stoker GT, Wismeijer D. Immediate loading of two implants with a mandibular 
implant-retained overdenture: a new treatment protocol. Clin Implant Dent Relat 
Res. 2011;13:255–261.

62. Jofre J, Cendoya P, Munoz P. Effect of splinting mini-implants on marginal bone 
loss: a biomechanical model and clinical randomized study with mandibular 
overdentures. Int J Oral Maxillofac Implants. 2010;25:1137–1144.



Reabilitação implantossuportada mandibular

146

63. Marzola R, Scotti R, Fazi G, Schincaglia GP. Immediate loading of two implants 
supporting a ball attachment-retained mandibular overdenture: a prospective 
clinical study. Clin Implant Dent Relat Res. 2007;9:136–143.

64. Tözüm TF, Turkyilmaz I, Yamalik N, Karabulut E, Eratalay K. Analysis of the 
potential association of implant stability, laboratory, and image-based mea-
sures used to assess osteotomy sites: early versus delayed loading. J Periodontol. 
2007;78:1675–1682.

65. Neves FD, Seabra GAS, Bernardes SR. Fundamentos da prótese sobre implantes. 
1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2016.392 p.

66. Ozkomur A, Manfroi F. Multifunctional Guide for Implant Placement, Impressions, 
and an Occlusal Index for Fixed Complete Dentures. J Prosthodont. 2016 Mar 9. doi: 
10.1111/jopr.12472. [Epub ahead of print].

67. Aparicio C, Rangert B, Sennerby L. Immediate/early loading of dental implants: a 
report from the Sociedad Española de Implantes World Congress consensus meet-
ing in Barcelona, Spain, 2002. Clin Implant Dent Relat Res. 2003;5(1):57-60.

68. Murgueitio R, Dussan J, Rios H, Avila-Ortiz G. Visual labels to facilitate hygiene 
around implant-supported complete fixed dental prostheses. J Prosthet Dent. 
2014;112(6):1588-90.

69. Kayatt FE e Neves FD. Aplicação dos sistemas CAD/CAM na odontologia restaura-
dora. Rio de Janeiro: Elsevier; 2013.312 p.

70. Pieralini AR, Benjamin CM, Ribeiro RF, Scaf G, Adabo GL. The effect of coating 
patterns with spinel-based investment on the castability and porosity of titanium 
cast into three phosphate-bonded investments. J Prosthodont. 2010;19(7):517-22. 

71. Teigen K, Jokstad A. Dental implant suprastructures using cobalt-chromium alloy 
compared with gold alloy framework veneered with ceramic or acrylic resin: a 
retrospective cohort study up to 18 years. Clin Oral Implants Res. 2012 ;23(7):853-60.

72. Araújo GM, França DG, Silva Neto JP, Barbosa GA. Passivity of conventional and 
CAD/CAM fabricated implant frameworks. Braz Dent J. 2015;26(3):277-83.



147

SOBRE OS AUTORES 
Adriana da Fonte Porto Carreiro – Mestra em Reabilitação Oral – FOA/UNESP. 
Doutora em Reabilitação Oral – FORP/USP. Professora Associada do Departamento 
de Odontologia – UFRN. Professora do Programa de Pós-Graduação em Saúde 
Coletiva – UFRN. Coordenadora do Projeto de Extensão Reabilitação Oral 
Implantossuportada –  UFRN. Autora do livro Prótese Parcial Removível Contemporânea, 
Editora Santos, 2013. Autora do livro Protocolo Clínico para a confecção de Próteses 
Removíveis, EDUFRN, 2016.

Ana Clara Soares Paiva Tôrres – Graduada em Odontologia – Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte – UERN. Especialista em Prótese Dentária – UFRN. 
Mestra em Saúde Coletiva (área de concentração Odontologia) – UFRN. Doutoranda 
em Odontologia – UFRN. Professora do Curso de Odontologia – UERN.

Gustavo Augusto Seabra Barbosa – Mestre em Reabilitação Oral – UFU/MG. 
Doutor em Reabilitação Oral – FORP/USP. Professor Associado I do Departamento 
de Odontologia da UFRN. Professor do Programa de Pós-Graduação em Saúde 
Coletiva – UFRN. Coordenador do Curso de Especialização em Prótese Dentária 
da UFRN. Coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Reabilitação Oral da 
UFRN (GEPRO/UFRN).

Patrícia dos Santos Calderon – Mestra em Reabilitação Oral–FOB/USP. Doutora 
em Reabilitação Oral–FOB/USP. Professora do Departamento de Odontologia – 
UFRN. Professora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva – UFRN. 
Vice-Coordenadora do Curso de Especialização em Prótese Dentária–DOD/UFRN.

Rodrigo Othávio de Assunção e Souza – Mestre em Prótese Dentária – UNESP. 
Doutor em Prótese Dentária – UNESP. Especialista em Prótese Dentária – UNIP. 
Professor Adjunto da Disciplina de Prótese Fixa –UFRN. Professor Convidado 
do Programa de Pós-Graduação em Odontologia Restauradora (área de Prótese 
Dentária) - UNESP. Professor do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva - 
UFRN. Professor do Curso de Especialização em Prótese Dentária da UFRN.



Reabilitação implantossuportada mandibular

148

Euler Maciel Dantas – Especialista em Periodontia – Academia Norte-rio-grandense 
de Odontologia. Especialista em Implantodontia – COESP/PB. Mestre em Clínicas 
Odontológicas – UFRN. Doutor em Odontologia – FOP/UPE. Professor Adjunto da 
área de Periodontia e Implantodontia – UFRN. Professor do Programa de Pós-
Graduação em Saúde Coletiva– UFRN.  Coordenador do Curso de Especialização em 
Periodontia – UFRN. Membro da Academia Norte-rio-grandense de Odontologia.

Luana Maria Martins de Aquino – Especialista em Prótese Dentária – APCD. Mestra 
em Odontologia (área de concentração em Periodontia e Prótese Dentária) – UFRN. 
Doutora em Clínica Odontológica (área de concentração em Prótese Dentária) – 
UNICAMP. Odontóloga – UFRN.

Maria de Fátima Trindade Pinto Campos – Especialista em Prótese Dentária – ABO. 
Mestra em Engenharia Mecânica – UFRN. Doutoranda em Saúde Coletiva (área 
de concentração Odontologia) – UFRN. Cirurgiã-Dentista – DOD/CCS/UFRN/ 
Odontologia Hospitalar – HMWG-SESAP-RN

Danilo Gonzaga Bernardo de França (In memoriam) – Especialista em Prótese 
Dentária – Universidade Potiguar. Mestre em Odontologia – UFRN. Doutorando 
em Odontologia – UFRN. Professor da Especialização em Implantodontia – UFRN. 
Professor da Especialização em Prótese Dentária – UFRN. Professor do curso de 
Odontologia – UERN.

Annie Karoline Bezerra de Medeiros – Graduada em Odontologia – UFRN. 
Especialista em Prótese Dentária – UFRN. Mestra em Saúde Coletiva (área de concen-
tração Odontologia) – UFRN. Doutoranda em Odontologia – UFRN. Odontóloga - IFCE.

Rachel Gomes Cardoso – Graduada em Odontologia – UFRN. Especialista em 
Prótese Dentária – UFRN. Mestra em Saúde Coletiva (área de concentração 
Odontologia) – UFRN. Doutoranda em Odontologia – UFRN. 

Gerlayne Barros Aguiar – Graduada em Odontologia – UFRN. Mestra em Saúde 
Coletiva (área de concentração Odontologia) – UFRN.



Este livro foi projetado pela equipe 
editorial da Editora da Universidade  

Federal do Rio Grande do Norte.


	_Hlk506730182
	_Hlk482094168
	_Hlk506730281
	_Hlk506729294
	_Hlk506725915
	_Hlk506737434
	_Hlk506730882
	_Hlk506731649
	_Hlk483899707
	_Hlk506731981
	_Hlk506726624
	_Hlk506732479
	_Hlk506732712
	_Hlk506650157
	_Hlk506728507
	_Hlk506733287
	_Hlk506734612
	_Hlk506734819
	_Hlk482793801
	1. PRIMEIRA SESSÃO
	1.1. CONFECÇÃO DO GUIA MULTIFUNCIONAL
	1.2. PERFURAÇÃO DO GUIA MULTIFUNCIONAL

	2. SEGUNDA SESSÃO
	2.1. PROVA E ENTREGA DO GUIA AO PACIENTE
	PARA REALIZAÇÃO DA TOMOGRAFIA

	3. TERCEIRA SESSÃO
	3.1. ANÁLISE DA TOMOGRAFIA
	3.2. AJUSTE DO GUIA MULTIFUNCIONAL PARA CIRURGIA

	4. QUARTA SESSÃO
	4.1. REGISTRO INTEROCLUSAL
	4.2. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE INSTALAÇÃO DOS IMPLANTES
	4.3. INSTALAÇÃO DOS COMPONENTES PROTÉTICOS
	4.4. CONFECÇÃO DE PRÓTESE TOTAL FIXA PROVISÓRIA SOBRE IMPLANTES

	5. QUINTA SESSÃO
	I5.1. NSTALAÇÃO DA PRÓTESE TOTAL FIXA PROVISÓRIA

	6. SEXTA SESSÃO
	6.1. CONTROLE

	7. CONFECÇÃO DE PRÓTESE FIXA DEFINITIVA
	7.1. MOLDAGEM DE TRANSFERÊNCIA - 1ª SESSÃO
	7.2. AJUSTE DO PLANO DE ORIENTAÇÃO – 2ª SESSÃO
	7.3. PROVA DOS DENTES EM CERA - 3ª SESSÃO
	7.4. PROVA DA INFRAESTRUTURA METÁLICA – 4ª SESSÃO
	7.5. PROVA DOS DENTES EM CERA SOBRE A INFRAESTRUTURA METÁLICA – 5ª SESSÃO
	7.6. INSTALAÇÃO – 6ª SESSÃO
	7.7. CONTROLES

	1. PRIMEIRA SESSÃO
	1.1. CONFECÇÃO DO GUIA MULTIFUNCIONAL
	1.2. PERFURAÇÃO DO GUIA MULTIFUNCIONAL

	2. SEGUNDA SESSÃO
	2.1. PLANEJAMENTO CIRÚRGICO-PROTÉTICO
	2.2. ABERTURA DO GUIA MULTIFUNCIONAL

	3. TERCEIRA SESSÃO
	3.1. PROTOCOLO DE INSTALAÇÃO DOS IMPLANTES
	3.2. INSTALAÇÃO DOS COMPONENTES E MOLDAGEM DE TRANSFERÊNCIA 

	4. QUARTA SESSÃO
	4.1. INSTALAÇÃO DA BARRA
	4.2. CAPTURA DO CLIPE
	4.3. ORIENTAÇÕES AO PACIENTE

	5. QUINTA SESSÃO
	5.1 CONTROLE

	CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS
	SOBRE OS AUTORES 

