
REVISTA DE ODONTOLOGIA DA UNESP
 

Rev Odontol UNESP. 2014; 43(N Especial):99 © 2014 - ISSN 1807-2577

4º Congresso Odontológico de Araçatuba
34ª Jornada Acadêmica “Prof. Dr. José Eduado Rodrigues”
10º Simpósio de Pós-Graduação “Prof. Dr. Alício Rosalino Garcia”
3º Encontro de Técnicos em Laboratório “Rosimeire de Oliveira M. Gon”
6º Encontro do C.A.O.E.

21 a 24 de maio de 2014
Faculdade de Odontologia de Araçatuba – UNESP 

Presidente: Prof. Dr. Fellippo Ramos Verri
Vice-Presidente: Prof. Dr. Marcelo Coelho Goiato

367 resumos apresentados

Fratura do parafuso do pilar de cicatrização de implante  
tipo cone “morse”: solução “conservadora”

Pizza, G.M.; Callejon, J.C.M.; Carenci, P.M.; Lopes, L.F.T.P.; Lopes Júnior, W.

Para o sucesso em reabilitações utilizando implantes osseointegráveis deve-se tomar todos os cuidados necessários 
para sua adequada execução, desde um minucioso planejamento reverso, até a realização de uma cirurgia preservando 
ao máximo os tecidos. Porém, às vezes, podemos encontrar problemas inerentes à execução adequada de todos os 
passos da reabilitação, como a fratura do pilar de cicatrização. Assim, o intuito desse trabalho é mostrar uma 
alternativa de tratamento reabilitador não radical e “conservador” em um caso no qual houve fratura do parafuso 
do cicatrizador dentro de um implante tipo cone “morse”, o qual foi impossível remover. Paciente do sexo feminino 
com 42 anos apresentou-se para tratamento reabilitador através de implante osseointegrável do dente 45, extraído 
por indicação endodôntica (falha no tratamento). Após a instalação do implante e enxerto ósseo, aguardou-se o 
período de osseointegração para realizar a reabertura. Durante a 1ª moldagem ao remover o cicatrizador ocorreu o 
rompimento do mesmo, separando o “cap” da rosca, a qual ficou presa no interior do implante. Não houve sucesso 
nas tentativas de remoção da rosca, portanto foi realizada uma espécie “desobturação” do implante, sendo assim 
confeccionado e instalado um núcleo de ouro no interior do mesmo e sobre o núcleo uma coroa de cerômero. 
Conclusão: Conclui-se que algumas vezes diante a imprevistos, uma solução simples e “conservadora” pode ser 
eficaz, e assim devemos compartilhar com colegas, pois estes podem estar passando pelo mesma situação. 
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