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16-SPPG - Prótese total imediata versus protocolo carga imediata
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O relato do caso teve por finalidade demonstrar a reabilitação protética por meio de uma prótese 
total superior imediata e prótese protocolo inferior. Caso clínico: paciente L.M.C., 60 anos, gênero 
feminino, compareceu a clínica de Pós-graduação de Implantodontia queixando se da estética e 
função da sua condição bucal. O plano de tratamento selecionado para a paciente consistiu de 
prótese total superior imediata e prótese protocolo inferior com carga imediata. Primeiramente 
foram realizadas as exodontias dos dentes posteriores superiores e inferiores, a fim de promover 
melhor condição dos tecidos bucais para posterior reabilitação. Os passos seguintes a confecção 
das próteses foram moldagens, bases de prova para realização dos registros intermaxilares e 
montagem em articulador. A seguir, realizou-se a montagem dos dentes artificiais e provas estéticas e 
funcionais das próteses. Confeccionou-se dois guias cirúrgicos, um superior e um inferior a partir da 
montagem dos dentes inferiores, para instalação de seis implantes na mandíbula. Após a instalação 
dos implantes foi realizada a moldagem de transferência para confecção do modelo de trabalho e 
de uma barra metálica de suporte. Sobre a barra metálica os dentes artificiais foram posicionados, 
utilizando-se dos registros já realizados. A exodontia dos dentes superiores remanescentes foi 
executada, seguida da instalação da prótese total e nova prova funcional da prótese inferior. A 
prótese inferior foi acrilizada e instalada e os ajustes necessários foram realizados devolvendo 
assim, função, estética e qualidade de vida a paciente.


