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Carga imediata dupla através do fluxo digital – um relato de caso
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Introdução: O uso da tecnologia vem sendo cada vez mais utilizada na odontologia, visando a excelência do
planejamento à execução. Ferramentas como a tomografia computadorizada, softwares de planejamento e o
escaneamento intraoral, são alternativas que resultam na transferência da posição virtual planejada, tanto dos
implantes quanto das próteses, do computador para o paciente, otimizando todo o processo de reabilitação oral.
Objetivo: Relatar um caso clínico de um paciente edêntulo parcial maxilomandibular, que foi reabilitado com
carga imediata dupla através de próteses implantossuportadas pelo fluxo digital. Conduta Clínica: Paciente do
sexo masculino, 67 anos, realizou uma sequência de tratamento por intermédio de fluxo digital para reabilitação
maxilomandibular através implantes osseointegrados e próteses imediatas. Foi realizado uma tomografia
computadorizada juntamente com o escaneamento intraoral e facial, para obtenção do modelo tridimensional
virtual do paciente. Após o planejamento cirúrgico virtual, os guias cirúrgicos e a próteses do paciente foram
impressos através de estereolitografia, anteriormente ao procedimento cirúrgico. Paciente entrou para a cirurgia
com sedação endovenosa. A cirurgia transcorreu na forma protocolada para um procedimento guiado por
computador, sem uso de retalho, apenas com as extrações necessárias e as instalações de seis implantes em maxila
e quatro em mandíbula. Imediatamente após o procedimento cirúrgico, as próteses previamente confeccionadas,
foram instaladas. Resultados: A cirurgia ocorreu conforme o planejado, sem nenhuma intercorrência, e o paciente
saiu do procedimento cirúrgico reabilitado. Conclusão: O fluxo de trabalho digital na implantodontia, possibilita
uma diminuição da morosidade, maior previsibilidade e precisão do tratamento, melhora a acuidade técnica e
por se tratar de uma cirurgia minimamente traumática, comparado com a técnica tradicional, proporciona maior
conforto ao paciente.

DESCRITORES: Carga imediata em implante dentário; cirurgia bucal; prótese total imediata.

