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QUEBRA DE PARADIGMA DO TIPO DE RETENÇÃO DA PRÓTESE EM FUNÇÃO 

DO POSICIONAMENTO DOS IMPLANTES: SÉRIE DE CASOS 

 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é demonstrar, por meio de uma série de casos, o desenho 

de um novo pilar que permite confeccionar próteses do tipo aparafusadas em 

situações em que a fase cirúrgica resultaria em próteses cimentadas, independente 

mente da morfologia do rebordo alveolar. Os relatos apresentam um pilar que tem 

como principal característica a hibridez no quesito retenção, ou seja, um pilar que 

pode resultar em prótese cimentada ou aparafusada, de acordo com a situação clínica 

ou a preferência do profissional. Para tanto, foram apresentados três casos, o primeiro 

com extração e instalação imediata de implante que resultaria em uma prótese 

cimentada pela forma do rebordo ósseo, um segundo caso que, sem o componente 

apresentado, seria impossível a realização do caso com prótese aparafusada sem 

enxerto ósseo, e um terceiro caso com regeneração óssea guiada e prótese 

aparafusada. Podemos concluir que este pilar veio para quebrar o paradigma de que 

a angulação do implante no ato cirúrgico na posição mais favorável ao rebordo afeta 

diretamente a tomada de decisão de uma prótese do tipo cimentada ou aparafusada, 

permitindo a escolha pelo profissional independente da angulação do implante obtida 

na cirurgia. 

 

Palavras-chave: Implantes dentários. Intermediários protéticos. Periimplantite. Pilares 

híbridos. Prótese dentária.  
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BREAKING THE PARADIGMA OF THE TYPE OF PROSTHESIS RETENTION AS A 

FUNCTION OF IMPLANT POSITIONING: CASE SERIES 

 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study is demonstrate, through a case series, the design of a new 

abutment that allows the manufacture of screw-type prosthesis in situations where the 

surgical phase would result in cemented prosthesis, independent of the morphology of 

alveolar ridge. The case reports present an abutment that has as characteristic the 

hybridity retention, which means, an abutment that can result in cemented or screwed 

prosthesis, according to the clinical situation or the professional's preference. For this 

purpose, three cases were presented, the first, with guided bone regeneration and 

screwed prosthesis; a second case that, without the presented component, it would be 

impossible to perform the case with a screwed prosthesis and without bone graft; and 

a third case with extraction and immediate installation of an implant that would result 

in a cemented prosthesis by the shape of the bone edge. In conclusion this abutment 

came to break the paradigm that the angulation of the implant in the surgical act in the 

most favorable position to the edge directly affects the decision of a cemented or 

screwed prosthesis, allowing the choice by the professional independent of the 

angulation of the implant obtained in the surgery. 

 

Key-words: Dental implants. Prosthetic abutments. Periimplantitis. Hybrid abutments. 

Dental prosthesis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O implante é a primeira opção de tratamento para o reestabelecimento estético 

e funcional para a resolução de casos de perda dentária1-8. A reabilitação, por meio 

de próteses sobre implante, é resultado da intervenção cirúrgica e da abordagem 

restauradora, sendo iniciada por um planejamento integrado para cada caso 9,10. No 

entanto, as reabilitações sobre implante apresentam uma série de complicações, 

dentre elas: o excesso de cimento na interface prótese/componente e sobrecontorno 

vestibular, que podem ocasionar mucosite ou periimplantite. Essas intercorrências 

estão diretamente ligadas ao tipo de retenção da prótese.  

Fatores extrínsecos e intrínsecos podem influenciar diretamente na estética de 

próteses localizadas anteriormente na maxila11,12. Por fatores intrínsecos, entende-se 

o biótipo gengival e a relação de tecidos moles ao redor da restauração; já por fatores 

extrínsecos, o posicionamento tridimensional e a angulação, assim como o contorno 

do abutment selecionado e o provisório da restauração11,13,14. Tendo em vista a 

complexidade de restaurações em áreas estéticas, um dos pontos mais críticos seria 

o posicionamento tridimensional do implante na área requerida9,15 sendo que esse 

posicionamento está diretamente ligado à fase protética e estética, ao tipo de prótese 

e ao mecanismo de retenção: cimentada ou aparafusada16,17. 

A recomendação de próteses aparafusadas é baseada na vantagem da 

manipulação de tecidos moles da zona de transição durante o condicionamento 

tecidual e pelo risco de periimplantite devido ao excesso de cimento na interface 

prótese/componente causar complicações ao tecido adjacente16,18,19. Além disso, para 

uma retenção de uma prótese cimentada, a altura do pilar deve ser no mínimo de 

4mm20, assemelhando-se a uma prótese fixa sobre dente, e mais 2mm para a 

estrutura do material restaurador. 

O posicionamento tridimensional do implante para próteses do tipo aparafusada 

em regiões anteriores é mais apical e palatinizado9,16, o que pode resultar, 

dependendo da anatomia do rebordo, em sobrecontorno vestibular, dificultando a 

higienização e levando ao aumento do acúmulo de placa, com pré disposição ao 

surgimento de inflamações nos tecidos moles adjacentes ao implante. 

Porém, a condição óssea, muitas vezes, determina o posicionamento, como 

apresentado no estudo de Kan et al.21 e posteriormente no estudo de Gluckman et 
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al.22, não favorecendo o ideal posicionamento para próteses exclusivamente 

aparafusadas. 

Nesse sentido, Kan et al.21, a partir de tomografias computadorizadas cone 

beam (TCCB), classificaram o posicionamento sagital da raiz em relação ao rebordo 

anterior da maxila em porcentagem de acordo com a frequência encontrada 

clinicamente. Segundo os autores, além da importância da classificação através da 

TCCB no quesito do posicionamento do implante imediato, existe a importância na 

previsibilidade da cirurgia, facilitando a comunicação interdisciplinar. 

Embora a classificação de Kan et al.21 tenha sido uma das pioneiras, não foram 

levadas em consideração algumas variações anatômicas, assim como observado nos 

estudos de outros autores1,24 que relatam exatamente a importância dessas variações 

anatômicas nas análises de seus estudos. Nessa perspectiva, Levando em 

consideração um número maior de variações do rebordo alveolar, Gluckman et al.22 

apresentaram uma nova classificação do posicionamento do incisivo central superior 

no plano radial em TCCB, a qual tem por objetivo orientar nas tomadas de decisões 

sobre a estratégia abordada no ato da cirurgia de colocação de implante (Figura 1A) 

No estudo, Gluckman et al.22 demonstram, baseados em sua metodologia, que 

frente à anatomia do rebordo, segundo a classificação, a osteotomia na posição mais 

favorável pode resultar em próteses cimentadas, sendo essa centralmente ao alvéolo 

ou aparafusadas, exemplificando a necessidade de um approach palatino, assim 

como apresentado na Figura 1B. 

Portanto, podemos afirmar que há um paradigma onde a angulação do implante 

no ato cirúrgico na posição mais favorável ao rebordo afeta diretamente a tomada de 

decisão de uma prótese do tipo cimentada ou aparafusada. A partir desse passo, é 

possível determinar o tipo de prótese e, assim, uma futura seleção de componentes 

angulados ou não, levando em consideração, também, a análise da oclusão do 

paciente.  

Dessa forma, o objetivo desta série de casos consiste em demonstrar o 

desenho de um novo pilar que permite confeccionar próteses do tipo aparafusadas 

em situações em que a fase cirúrgica resultaria tradicionalmente em próteses 

cimentadas, quebrando assim um paradigma. 
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Figura 1: Figura adaptada do artigo de Gluckman et al., posicionamento do plano radial do incisivo 

central superior. A) Classificação dento-alveolar do rebordo ósseo: (I) Raíz posicionada centralmente 

as cristas; (IIA) Raíz posicionada contra a tábua vestibular óssea e crista óssea espessa; (IIB) Raíz 

posicionada contra a tábua vestibular óssea e crista óssea fina; (III) Raíz vestibularizada em relação a 

crista óssea; (IV) Raíz posicionada fora da crista óssea; (V) Tábuas ósseas vestibular e palatinas finas. 

(B) Guia para osteotomia inicial ao implante: Linha em azul marinho e centralmente ao alvéolo 

representa osteotomia que resultarão em prótese cimentada, já as linhas em roxo e em uma posição 

mais palatina representam situações em próteses aparafusadas. 
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2 CONCLUSÃO 

 

Os relatos de casos apresentam um novo modelo de pilar que tem como 

principal característica ser um pilar híbrido no que concerne a retenção, permite 

confeccionar uma retenção aparafusada em coroas que seriam obrigatoriamente 

cimentadas, propiciando uma anatomia mais natural sem sobre contornos. 
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