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Implante unitário angulado em região anterior da maxila
Catanoze, I.A.; Silva, E.V.F.; Andreotti, A.M.; Bonatto, L.R.; dos Santos, D.M.; Goiato, M.C.

O trabalho teve o objetivo de relatar um caso clínico de reabilitação utilizando um implante dentário com inclinação 
palatina em região anterior. Paciente do sexo masculino, 57 anos, compareceu a FOA – UNESP com queixa de fratura 
vertical radicular da unidade 22, restaurada com prótese fixa retida por núcleo metálico fundido. Foi indicada a 
exodontia da unidade e instalação de implante. Após a exodontia, o implante foi instalado com inclinação palatina, 
devido a falta de espessura da tábua óssea vestibular. A cirurgia foi realizada em dois estágios. Inicialmente, um 
implante do tipo hexágono externo (3.75 x 11.5 mm) foi instalado. Após seis meses foi realizada a moldagem 
maxilar com silicona de adição, com transferente quadrado em posição. Paralelamente, a moldagem mandibular 
foi realizada. O pilar UCLA dinâmico 20º foi a opção utilizada para corrigir a inclinação do implante. Procedeu-se 
o enceramento da peça e prova em boca. Foi realizada a sobrefundição da peça e nova prova em boca e aplicado 
o conteúdo cerâmico. Na sessão seguinte, foram verificados os contatos oclusais e interproximais e os ajustes 
necessários foram realizados. Após a aprovação do paciente, a prótese foi finalizada e instalada. Após 6 meses de 
acompanhamento, nenhuma complicação foi observada. A instalação de implante dentário com inclinação palatina, 
quando comparada a enxertia óssea, se mostra como uma opção de tratamento viável, menos custosa, mais rápida 
e menos invasiva. Além disso, pode resultar em alto nível de satisfação do paciente, por meio do restabelecimento 
da estética e função.
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