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Função imediata com
implantes TiUnite®
Indicações clínicas

Introdução
A função imediata permite que os pacientes saiam do consultório com estética e
dentes parcialmente funcionais imediatamente após a instalação dos implantes.
A osseointegração é definida como sendo
a conexão estrutural e funcional direta
entre o osso vivo e a superfície de um
implante capaz de suportar carga.* Com o
Protocolo de Função Imediata, a osseointegração ainda não ocorreu quando o pilar
e a restauração provisória são instalados
no paciente. A maioria das publicações
científicas com implantes TiUnite da Nobel
Biocare são realizadas com Função Imediata e demonstram resultados bem sucedidos. Os implantes com superfície TiUnite
mantêm e aumentam a estabilidade inicial
ao longo do tempo até que a osseointegração ocorra.2 A Função Imediata com
sua carga potencial é uma alternativa aos
protocolos de função tardia para usuários
de implantes experientes.

Como em qualquer procedimento cirúrgico
ou restaurador envolvendo implantes, o
resultado do tratamento depende de seis
variáveis:
–– Biocompatibilidade dos materiais
–– Desenho do implante
–– Superfície do implante
–– Técnica cirúrgica
–– Condições de carga protética
–– Condições anatômicas de cada paciente
Seleção dos pacientes
–– Pacientes com boa saúde geral e boa
higiene oral.
–– Dentes adjacentes com bom estado
gengival, periodontal e periapical.
–– Relação oclusal estável e favorável para
evitar sobrecarga nos implantes recéminstalados durante a fase inicial de
cicatrização.
–– Ausência de disfunção/inflamação apical
na região de instalação dos implantes.
–– Volume ósseo e densidade suficientes
para permitir a instalação de implantes
em número e diâmetros adequados para
suportar cargas poteciais.
–– Densidade óssea suficiente para
manter a estabilidade durante a
fase de osseointegração.

–– Ausência de bruxismo pronunciado.
–– Indicado para todas as regiões desde
que os critérios de seleção sejam cumpridos.
Para pacientes que não se encaixam nos
critérios descritos, um protocolo sem carga é apropriado para alcançar a estabilidade secundária.
Como todo procedimento, é de responsabilidade do cirurgião dentista determinar
os benefícios e riscos da Função Imediata
comparada à função tardia para determinados pacientes e regiões.

Relevância clínica
–– A Função Imediata permite que os
pacientes saiam do consultório com estética e dentes parcialmentes funcionais
–– A Função Imediata é uma alternativa
aos protocolos de função tardia para
usuários de implantes experientes
–– Aconselha-se uma cuidadosa seleção
dos pacientes

* Brånemark P-I, Zarb G, Albrektsson T. Tissue-integrated
prostheses: Osseointegration in clinical dentistry.
Chicago: Quintessence Publishing Co., Inc. 1985.
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Comparado aos implantes de superfície maquinada,
os implantes com superfície TiUnite apresentam
vantagens significativas durante a fase inicial de
cicatrização.
A estabilidade mecânica dos implantes com superfície TiUnite pode ser mantida a níveis elevados
durante a fase crítica de cicatrização, com menor
queda da estabilidade, comparada aos implantes de
superfície maquinada.
Isso implica em uma redução de tempo de risco
após a instalação do implante, que é particularmente importante em regiões com osso de baixa densidade e/ou altas cargas oclusais, e em protocolos de

Diretrizes cirúrgicas
–– Adapte a técnica de preparação da região
de instalação do implante à qualidade/
quantidade óssea ou utilize um implate
cônico para aumentar a estabilidade
inicial.
–– Cada implante deve ser capaz de suportar
um torque final mínimo de 35 Ncm
sem rotação adicional, para confirmar a
estabilidade no momento da instalação do
implante.
–– Se uma medição da frequência de
ressonância for realizada no momento
da instalação do implante, recomenda-se
um valor de ISQ (Valor de Estabilidade do
Implante) superior à 60.
–– Independente da região anatômica
ou da qualidade óssea, os implantes
normalmente apresentam uma queda da
estabilidade inicial durante as primeiras
semanas antes que a osseointegração
ocorra. Enquanto a manutenção da estabilidade inicial é maior em implantes com
superfície TiUnite do que em implantes
com superfície maquinada, ainda pode-se
esperar que esse fenômeno ocorra (Fig 1).
Consequentemente, deve-se considerar
não somente a Função Imediata, mas
também a manipulação protética do
implante durante a fase de cicatrização, como, por exemplo, a retirada da
restauração provisória e dos munhões de
transferência.

Função Imediata.

Diretrizes restauradoras
–– Uma estratégia restauradora deve ser
desenvolvida para assegurar a mínima
manipulação e aperto dos componentes
protéticos, assim como, a transferência
das forças para os implantes durante as
primeiras semanas após a instalação.
–– Recomenda-se cuidado especial ao
avaliar a distribuição das cargas e a eliminação de cantilevers e de forças laterais.

Se possível, o contato oclusal deve ser
reduzido durante o segundo e terceiro
mês após a instalação dos implantes.
–– Quando possível, para se obter uma
ótima estética, a instalação do pilar
definitivo no momento da instalação do
implante pode minimizar rupturas da
interface do tecido mole.
–– Uma restauração provisória bem desenhada usada durante a maturação final
do tecido mole melhora os resultados
estéticos.
–– A utilização de cantilevers deve ser evitada em Protocolos de Função Imediata.
Programa pós-cirúrgico e de
manutenção
O acompanhamento e a manutenção são
os mesmos como em qualquer tratamento baseado em implantes, com atenção
especial ao seguinte:
–– Pode ser indicada a administração de
antibióticos no dia da cirurgia e em
alguns dias após.
–– Dieta restrita baseada em alimentos macios durante as primeiras semanas após
a instalação do implante.
–– Deve-se utilizar escova de dentes macia
com gel de clorexidina duas vezes ao dia
durante as primeiras semanas.
–– Como em todos os casos de implantes dentários, recomenda-se visitas de
acompanhamento em intervalos específicos para verificação do tecido mole, da
reconstrução e da condição oclusal.
Relevância clínica
–– Siga as diretrizes recomendadas para a
obtenção de resultados bem sucedidos
–– O implante deve ser capaz de suportar
um torque mínimo de 35 Ncm
–– Recomenda-se esperar a maturação do
tecido mole antes de proceder com a
restauração final.
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Fig 1 Função Imediata de implantes

