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INTRODUÇÃO
Com o advento da osseointegração, mudou-se
completamente o plano de tratamento cirúrgico e
protético nas reabilitações bucais parciais e totais.
Hoje em dia ninguém questiona a eficácia da
osseointegração e sim a parte protética. Com a
evolução dos implantes, tanto no tratamento de
superfície, dos componentes protéticos estéticos e
funcionais, a implantodontia tornou-se a primeira
opção a devolver a estética e função das nossas
reabilitações. Com isso garantimos a satisfação
dos nossos pacientes melhorando a sua autoestima, devolvendo a alegria de viver no contexto
social.
Para essa reabilitação tornar-se mais natural
possível e conseguirmos reabilitar dente por dente
com coroas unitárias, daremos preferência aos
implantes com retenção interna para assegurar a
estabilidade das nossas coroas

Figura A

A IMPORTÂNCIA DO HEXÁGONO
INTERNO
BINON,P.(2000), sob o ponto de vista clínico, não
há duvida que a retenção interna leva vantagem
sob os outros tipos de retentores de prótese,
poderemos citar como exemplo o hexágono interno
que tem 3,2 mm de profundidade versus hexágono
externo que tem 0,7 mm de altura. Há uma
vantagem significativa da retenção interna sob o
ponto de vista protético, garantindo que o parafuso
de retenção do abutment não se solte dando
estabilidade às nossas coroas.
Fig. A e B mostrando o hexágono interno e o
parafuso de retenção do abutment

Figura B
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RELATO DE CASO CLÍNICO:
Paciente do sexo feminino, 65 anos de idade
apresentando mobilidade e fratura dos dentes
causados por trauma, foram extraídos todos os
dentes com cuidado para preservação do osso
alveolar e feito um preenchimento com
Algipore(hidroxiapatita derivada de algas
marinhas) e colocação de membranas respeitando
os conceitos de regeneração óssea guiada.
Quatro meses depois foi feita uma moldagem para
confecção dos modelos de estudo, enceramento
diagnóstico e guia cirúrgico para colocação de 12
implantes na mandíbula, na melhor posição
possível.

Figura 3: Posição do guia cirúrgico

Figura 1 : Raio X inicial

Figura 4: Perfuração com broca piloto 2,0

Figura 2: Rebordo cicatrizado após enxerto com
Algipore

Figura 5:Colocação de 12 implantes
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Figura 6: Coaptação retalho e sutura

Figura 9: Reabertura dos implantes

Figura 10: Colocação dos transfers e transfercap
Figura 7: Raio X após colocação dos implantes

Figura 8: Rebordo cicatrizado
Figuras 11, 12 e 13: Registro da dimensão vertical

REABILITAÇÃO TOTAL DA MANDÍBULA COM 12 IMPLANTES
FRIALIT- 2 COM COROAS UNITÁRIAS
Sérgio J. Jayme*

Figura 15: colocação das coroas unitárias
Figura 12

Figura 13

Figura 16: Resultado Final

DISCUSSÃO:
A palavra chave do sucesso chama-se plano de
tratamento. Se o planejamento foi bem feito, com certeza
o nosso sucesso será garantido.
Para obtermos um bom resultado final no trabalho
proposto, a seleção do sistema de implantes é
fundamental.
Os implantes com hexágono interno Frialit- 2 nos
garantem uma estética excelente porque os abutments
têm 6 posições protéticas e vários diâmetros,
alcançando resultados estéticos e funcionais com perfil
de emergência adequado.
Figura 14: Moldagem com de silicone de adição
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CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Para obtermos resultados satisfatórios em reabilitações unitárias múltiplas sobre implantes devemos observar os
seguintes itens:
1- Escolha correta do sistema de implantes com retenção interna.
2- Fazer um bom plano de tratamento com enceramento diagnóstico, análise radiográfica e tomográfica se
necessário.
3- Confecção de um guia cirúrgico competente para conseguirmos uma boa posição dos implante,
principalmente nos casos totais.
4- Seleção do paciente ideal, com boa qualidade e quantidade óssea, e preferencialmente não tabagista.

ABSTRACTS:
ABSTRACT
With the advent of the osseointegration changed completely the plan of surgical and prosthetic treatment in the partial
and total buccal rehabilitations.
Today nobody questions the osseointegation's effectiveness but only the efficiency of prosthetic part. Together with
the evolution of the implants, both in the treatment of surface and the posthetic-esthetic and functional components,
the implantology became the first option to return the esthetics and function of our rehabilitations. Therefore, we
guarantee the satisfaction of our patients improving their self-esteem, giving back the joy of living in the social context.
In order to make that rehabilitation become the best and the most natural and to manage to rehabilitate tooth by tooth
with unitary crowns (single units), we are going to give preference to the implants with internal retention to ensure the
stability of our crowns.
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