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m dos grandes avanços da Odontologia moderna se
deve à descoberta feita por Branemark na década de
1960. O advento da Implantodontia trouxe soluções
incrivelmente abrangentes aos pacientes desdentados, tanto parciais como totais. A partir daí, os estudos apresentaram
crescentes descobertas na área, o que propiciou inúmeras inovações aos implantes e respectivas próteses.
Dentre os variados estudos e evoluções no decorrer dos anos,
muito tem se pesquisado sobre as falhas da osseointegração,
assim como suas causas e consequências1,2. Tais falhas que
ocorrem na interface implante/osso advêm de motivos multicausais. Algumas vezes, também se pode observar a falha em
longo prazo dos implantes, sendo que tal motivo não se originou, necessariamente, da ausência da osseointegração, mas,
sim, de sua quebra ou perda por algum motivo biomecânico
pós-carregamento, por exemplo.
Um dos motivos mais comuns no insucesso dos implantes
e respectivas próteses após certo tempo em uso é a questão
oclusal3,4. Uma eventual prótese sobre implante com contatos oclusais mal distribuídos, ou contatos prematuros indevidos pode, ao longo do tempo, originar um prognóstico deficiente. Outro fator muito envolvido na perda dos implantes
se deve à higienização que, sendo ela precária, acomete-os
com praticamente os mesmos problemas envolvidos na dentição natural5.
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Ao mesmo tempo em que as causas de falhas na Implantodontia são amplas e abrangentes, as próteses provisórias se
configuram como um caminho para o sucesso e previsibilidade
final do tratamento6. Além disso, segundo Mezzomo (1994)7, o
papel das restaurações provisórias durante o tratamento protético não se limita apenas a uma restauração temporária entre
o preparo e a colocação da prótese definitiva, mas, também,
promovem ao profissional a oportunidade de criar um modelo
para a restauração final.
Em algumas situações específicas, isso pode se inverter. Uma
vez pronta a prótese definitiva e, por algum motivo, ocorrer
problemas com a mesma, ou com os pilares que a sustentam,
pode-se, de forma imediata, realizar adaptações no intuito de
utilizá-la como provisória.
Assim sendo, o intuito do presente caso clínico é relatar a perda de um implante intermediário de prótese fixa sobre implantes realizada há 10 anos e propor uma forma viável de provisionalizá-la previamente à confecção da nova prótese.

Caso clínico
Paciente compareceu à clínica odontológica no ano de 2003,
em busca de tratamento reabilitador em região posterior mandibular esquerda, devido a desdentamento parcial na área. Por
tratar-se de área edêntula sem pilar posterior, foram propostas duas opções de tratamento: prótese parcial removível ou
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prótese sobre implantes. Todas as dúvidas e questionamentos
sobre os tratamentos possíveis foram sanadas e o paciente optou pelos implantes. No entanto, pela debilidade óssea na área,
foi necessário procedimento de distração osteogênica prévio,
no intuito de ganho de tecido ósseo em altura (figura 1). Na
então ocasião, pós-distração osteogênica realizada e ganho de
osso no sentido vertical, o caso foi estudado e analisado, sendo
feitos três implantes. Aguardado o tempo de osseointegração,
tais implantes foram reabilitados com prótese fixa metalocerâmica parafusada (figuras 2 e 3).
Passou-se 10 anos e, mesmo paciente sendo orientado a comparecer aos retornos periódicos e manutenções necessárias,
não houve mais contato com o mesmo. No entanto, no ano de
2013, paciente compareceu novamente ao consultório odontológico com relato de sensibilidade na área do implante intermediário, e de posse de radiografia panorâmica realizada nos
anos de 2009 e 2012, onde já foi possível notar uma evolução
gradativa de perda óssea circunjacente ao implante intermediário (figuras 4 e 5). Foi checado o ajuste oclusal, o qual estava bem distribuído e balanceado. Não havia sangramento ou
qualquer tipo de secreção na área. Os níveis de gengiva marginal livre, coloração e aspecto externo da prótese estavam bem
próximos de quando a reabilitação havia sido instalada.
Optou-se, então, pela remoção da prótese fixa, a qual, após tal
procedimento realizado, foi constatada com considerável depósito de resíduos na área cervical de assentamento aos implantes,
principalmente no implante intermediário (figura 6). Procedeuse, portanto, a limpeza de tal prótese com jato de bicarbonato,
taças de borracha em baixa rotação e pasta profilática.
Após isso, foi feito exame clínico da área. Da mesma forma, a
área cervical referente aos hexágonos dos implantes estava relativamente contaminada por resíduos, denunciando uma má ou
dificuldade de higienização da região. Paciente relatou nunca ter
se atido ao fato de ser necessária limpeza cuidadosa na área da
prótese e cuidados específicos, conforme orientado na época de
instalação da mesma. Mesmo assim, não havia sangramento ou
tecido purulento marginal aos implantes (figura 7).

Toda a área foi adequadamente higienizada e, nesse momento, paciente relatou a mesma sensibilidade que havia lhe trazido ao consultório. Procedeu-se, então, teste de percussão
nos implantes, os quais apresentaram sintomatologia dolorosa e aspecto sonoro diferente. Nos implantes extremos,
mesial e distal, não houve expressão de dor, e o som claro
de osseointegração aconteceu. No entanto, no implante intermediário houve relato de dor à percussão e nítido aspecto
sonoro de fibrosamento. Além disso, pequena movimentação lateral também pôde ser observada. Concluiu-se, assim,
a perda de osseointegração do implante intermediário, o
qual foi removido por meio de montador adaptado ao hexágono do mesmo (figura 8).
Imediatamente após a remoção do implante intermediário
o sangramento foi contido, e nenhuma sutura na área foi
necessária (figura 9). Para que o paciente não ficasse disfuncionado na região, além do prejuízo estético, e pelo fato
dos implantes extremos estarem em perfeitas condições, foi
realizada a provisionalização da prótese fixa. O orifício referente ao parafuso no elemento intermediário foi selado com
resina composta fotopolimerizável, mantendo apenas os hexágonos e área de retenção dos implantes mesial e distal
(figura 10). A prótese fixa sobre implantes, que antes era a
definitiva, foi instalada novamente sobre os implantes das
extremidades, provisoriamente, até que se desse a cicatrização e remodelação óssea na área de remoção do implante
intermediário (figuras 11 e 12).
Foram esperados três meses de cicatrização da área, tendo
ocorrido grande reabsorção, principalmente vertical, na referida região. Assim, o caso ficou impossibilitado de ser reabilitado com um novo implante na área intermediária. Procedeu-se,
portanto, a moldagem do caso para realização de nova prótese
com pôntico (figuras 13 e 14). A prótese foi instalada seguindo
todos os preceitos necessários de ajustes e instruções de higiene, manutenção e retornos periódicos (figuras 15 e 16). Foi
feita radiografia panorâmica final do caso para documentação
e controle (figura 17).

Figura 1

Figura 2

Radiografia panorâmica com procedimento de distração osteogênica
em fase de execução.

Arcada em oclusão no ano de 2003 após a confecção do trabalho.
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Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Figura 8

Figura 9

Figura 10

Área específica posterior mandibular esquerda com prótese fixa sobre
implantes instalada no ano de 2003.

Radiografia panorâmica realizada pelo paciente no ano de 2012.

Região mandibular posterior esquerda com implantes instalados
– vista oclusal.

Região mandibular posterior esquerda com implante intermediário
removido – vista oclusal.
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Radiografia panorâmica realizada pelo paciente no ano de 2009.

Prótese fixa sobre implantes removida e constatação de considerável
contaminação na área.

Implante removido. Veja as áreas de tecido fibroso aderido ao mesmo.

Prótese fixa sobre implantes provisionalizada - orifício referente ao parafuso
no elemento intermediário selado com resina composta fotopolimerizável.
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Figura 11

Figura 12

Figura 13

Figura 14

Arcada em oclusão com prótese fixa sobre implantes provisionalizada
instalada provisoriamente.

Nova prótese implantossuportada sobre implantes das extremidades –
vista vestibular.

Figura 15

Nova prótese implantossuportada sobre implantes das extremidades –
vista oclusal.

Área específica posterior mandibular esquerda com prótese fixa sobre implantes
provisionalizada instalada provisoriamente sobre os implantes das extremidades.

Nova prótese implantossuportada sobre implantes das extremidades –
vista lingual.

Figura 16

Arcada em oclusão com nova prótese fixa sobre implantes instalada
(elemento intermediário em pôntico).

Figura 17

Radiografia panorâmica - final do caso.
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Discussão
Nota-se que, em muitos momentos, os profissionais são exigidos em relação
à sua capacidade de inovação, mas, tais procedimentos devem ser realizados
sempre com embasamento técnico e científico, pois, só assim, é possível alcançar o sucesso vislumbrado.
Em muitas situações, por exemplo, a descrita neste relato de caso, o reabilitador se depara com condições inusitadas e lhe é exigida uma solução
imediata.
A importância da provisionalização já é conhecida e bem descrita com relação
às suas importâncias8,9, mas a situação inversa não é muito encontrada.
O relato do caso, aqui descrito, demonstrou a possibilidade de, num caso
emergencial de prótese fixa sobre três implantes e perda do implante intermediário, adequação da prótese antes definitiva para uso de forma provisório. Assim, resolvem-se os problemas estético e funcional durante o período
cicatricial da área, de forma rápida, segura e com o menor custo possível.
As causas deste tipo de evento podem ser inúmeras. A oclusão não ajustada
e verificada periodicamente pode ser uma delas, além de higienização pouco
eficiente. Outra questão que pode estar envolvida é com relação à biomecânica, já que algo que esteja causando desequilíbrio ao sistema leva à falha em
algum momento10.
Fato é que, dificilmente, estabelecerão, claramente, todos os fatores possíveis
de uma falha desse tipo. É necessário, sim, que os profissionais estejam preparados e capacitados para as adversidades do dia-a-dia clínico, por meio de
conhecimentos fundamentados, minimizando riscos e oferecendo soluções
aos pacientes.

Conclusão
De acordo com os dados da literatura e com os resultados obtidos neste caso
clínico, percebe-se que a provisionalização de próteses fixas implantossuportadas, em caso de haver necessidade de tal procedimento por eventual perda
de implante previamente realizado, é viável no intuito da resolubilidade imediata, tanto funcional e, principalmente, estética.
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