
RESUMO
A eficácia e a previsibilidade das overdentures e próteses fixas sobre implantes para reabilitação protética 
de maxila edêntula têm sido descritas na literatura. Em ambas as situações clínicas, o planejamento e a 
correta seleção do caso são fundamentais para o sucesso da restauração final. O objetivo deste trabalho é 
relatar dois casos clínicos, destacando as possíveis vantagens e desvantagens da indicação desses tipos de 
prótese em maxila edêntula.
DEScRitORES: Implante dentário – Maxila – Próteses e implantes – Reabilitação bucal.

ABStRAct
The efficacy and previsibility of overdentures and fixed prostheses over implants for edentulous maxilla 
prosthetic rehabilitation have been described in the literature. In both clinical situations, the planning 
and correct case selection are fundamental to the final restoration success. The aim of this work is reports 
two clinical cases, detaching the eventual advantages and disadvantages of the indications of theses pros-
theses in edentulous maxilla.
DEScRiptORS: Dental implants – Maxilla – Prostheses and implants – Mouth rehabilitation.
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iNtRODUÇÂO
O planejamento para reabilitação protética com im-

plantes está diretamente relacionado às condições bu-
cais presentes. Para a definição do tipo de prótese, os 
problemas existentes são avaliados, determinando se é 
desejável uma restauração fixa ou removível. O objetivo 
da Implantodontia é oferecer uma alternativa de trata-
mento mais simples, eficiente e prognosticável, que sa-
tisfaça às necessidades e anseios do paciente (Da Rosa1 
2003).

Nos últimos anos, o interesse por tratamento com 
overdentures ou sobredentaduras para maxilas e mandí-
bulas edêntulas cresceu enormemente. As reabilitações 
bucais com overdentures constituem uma ótima alterna-
tiva para desdentados totais, principalmente para os que 
possuem dificuldades de adaptação a dentaduras con-
vencionais Gallina6 (2000), Meijer et al.10 (2003) avaliaram 
o grau de satisfação entre pacientes usuários de próteses 
totais mucossuportadas e implanto-mucossuportadas, e 
os resultados obtidos após 10 anos de reabilitação. As 
overdentures mandibulares foram confeccionadas sobre 
2 implantes. No primeiro ano de acompanhamento, fo-
ram perdidos 4 implantes. Outros quatro foram perdi-
dos nos período compreendido até o quinto ano. Não 
houve perdas nos anos seguintes. Vinte e quatro pacien-
tes (40%) que receberam próteses mucossuportadas op-
taram pela overdenture no período de observação do es-
tudo. O grau de satisfação dos pacientes que receberam 
implantes foi maior em relação ao outro grupo.

Apesar das reabilitações sobre implantes demanda-
rem maior tempo de tratamento e maior número de 
sessões de manutenção (Visser et al.17 2006), a mudança 
social, a evolução da Odontologia e a das técnicas pro-
téticas aumentaram as exigências estéticas e funcionais 
dos pacientes, que procuram, cada vez mais, reabilita-
ções protéticas fixas ou, pelo menos, mais estáveis.  

De Boer2 (1993) desenvolveu um estudo para de-
terminar que tipo de reabilitação deve ser planejada 
em pacientes edêntulos. Para isso, destaca alguns itens 
fundamentais na escolha da prótese. Quando é dada a 
oportunidade para o paciente escolher, na maioria das 
vezes, ele opta por uma prótese fixa, o que nem sempre 
é possível. Cada paciente deve receber um plano de tra-
tamento individualizado baseado em suas necessidades 
físicas e psicológicas, quando devem ser observadas as 
condições ósseas, relações maxilo-mandibulares, neces-
sidades estéticas, resistência da fibromucosa, capacidade 

na higienização dos pilares dos implantes, fatores rela-
cionados a defeitos congênitos ou adquiridos e tolerân-
cia ao uso de próteses totais. 

A prótese fixa nem sempre é o tratamento de esco-
lha para os pacientes (Fitzpatrick5 2006, Straioto et al.16 

2006). O planejamento inadequado na busca de uma 
reabilitação fixa e o conseqüente mau posicionamento 
dos implantes podem dificultar a obtenção de resultados 
estéticos satisfatórios e comprometer a longevidade do 
trabalho (Lee et al.9 2007).

Com o objetivo de discutir estratégias de tratamen-
tos, Mericske-Stern11 (1998) definiu alguns parâmetros 
para a confecção de overdentures em pacientes com ma-
xila edêntula:

• O número de implantes é preferencialmente qua-
tro;

• Os implantes devem ser igualmente distribuídos ao 
longo da arcada;

• A terapia com overdenture é mais consistente com 
uma ótima colocação dos implantes considerando-se a 
qualidade e a quantidade de osso;

• As sobredentaduras podem resolver melhor os pro-
blemas de estética e de fonética;

• A base vestibular da sobredentadura promove su-
porte para o lábio;

• A sobredentadura pode ter um desenho modifica-
do, sem a abóbada palatina.

Em alguns relatos de casos clínicos de overdentu-
res e próteses fixas, Ercoli et al.4 (1998) destacaram que 
o uso de sobredentaduras não é uma novidade para a 
classe odontológica e que muitos procedimentos novos 
foram sugeridos para sua confecção. A eficácia e a previ-
sibilidade das overdentures implanto-suportadas foram 
relatadas por muitos autores. Na mandíbula, pacientes 
mais jovens preferem próteses fixas, e indivíduos idosos 
preferem overdentures. O uso de uma prótese do tipo 
overdenture permite ao protesista solucionar problemas 
associados com a colocação imprópria dos implantes. O 
contorno do lábio pode ser facilmente melhorado e um 
resultado estético satisfatório pode ser alcançado em pa-
cientes com lábio superior curto. O desenho da barra na 
subestrutura facilita os procedimentos de higiene oral. E 
o uso de acessórios de conexão simples de baixo custo e 
de fácil recolocação facilita reparos eventuais e faz desse 
tipo de prótese uma alternativa viável para uma ampla 
camada da população edêntula.

A reabilitação protética fixa sobre implantes, de ma-
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xila edêntula, ou com poucos remanescentes dentários, e 
reabsorção óssea, pode apresentar algumas limitações e 
tornar-se complexa. Como conseqüência do edentulismo 
ocorre uma reabsorção óssea do rebordo alveolar, poden-
do proporcionar perda do suporte labial e alteração do 
perfil facial (Henry7 2002, Schultze-Mosgau et al.14 2000).

A escolha entre uma overdenture e uma prótese fixa 
dependerá, basicamente, da possibilidade de instalação 
de implantes em locais adequados e em número suficien-
te, levando-se em consideração a situação econômica do 
paciente (Fitzpatrick5 2006, Straioto et al.16 2006). Ainda 
assim, algumas observações importantes devem ser feitas 
para o planejamento da prótese fixa sobre implantes.

Em relação à anatomia óssea, deve existir qualida-
de suficiente de tecido ósseo, tanto em altura quanto 
em largura, para a instalação de um número adequado 
de implantes e no posicionamento ideal. A qualidade 
do osso ao redor dos implantes afeta sua resistência às 
cargas. Quando existe baixa qualidade óssea, as cargas 
devem ser reduzidas ou o número de implantes au-
mentado. Quanto à oclusão, o planejamento da prótese 
será influenciado pelo tipo de material restaurador, pelo 
número, diâmetro e comprimento dos implantes, bem 
como pelo arco antagonista, (Da Rosa1 2003). 

Nos casos de edentulismo, a relação esquelética ma-
xilo-mandibular deve permitir uma reabilitação protética 
fixa sobre implantes, funcional e esteticamente aceitável. 
Para se obterem os objetivos do planejamento ideal em 
Implantodontia, especialmente nas reabilitações fixas 
extensas, os tecidos moles e duros precisam apresentar 
volume e qualidade satisfatórios (Misch12 2000).

As próteses fixas convencionais sobre implantes de-
vem ser realizadas em casos com mínima perda dos teci-
dos de suporte. Quando o volume ósseo não é suficiente 
para a colocação de implantes na posição adequada e em 
número e tamanho suficientes para reabilitações protéti-
cas fixas, os enxertos ósseos poderão ser indicados, (Da-
rio3 2000, Sjöström15 2007).

O objetivo deste trabalho é apresentar alguns aspec-
tos importantes na reabilitação protética sobre implantes 
em maxila edêntula. Através de uma revisão de literatura 
e da apresentação de dois casos clínicos, serão discutidas 
as possíveis vantagens e desvantagens da indicação de 
overdentures e próteses fixas.

RELAtO DE cASO
Caso 1
Paciente, 60 anos, gênero masculino procurou aten-

dimento odontológico para reabilitação protética da ar-
cada superior. Sua queixa principal era a retenção insatis-
fatória da overdenture superior sobre três dentes e com 
magnetos que utilizava (Figura 1).

Figura 1 -  Aspecto clínico intrabucal previamente à reabilitação com 
implantes.

Figura 2 -  Radiografia panorâmica durante a fase de osseointegração 
dos últimos implantes colocados e de utilização de overden-
ture implanto-mucossuportada com sistema barra-clipe.

O planejamento inicial realizado foi a confecção de 
uma prótese fixa tipo protocolo Bränemark sobre im-
plantes. Devido ao reduzido volume ósseo em regiões 
importantes para o adequado posicionamento dos im-
plantes, o paciente foi submetido a enxerto ósseo au-
tógeno de ramo mandibular na região ântero-superior 
e de seio maxilar lado esquerdo. Foram instalados sete 
implantes na maxila após o período de espera pela inte-
gração do enxerto ósseo.

No momento do início da confecção da prótese, 
constatou-se falha na osseointegração de três implan-
tes, que foram, posteriormente, substituídos por outros 
dois. Durante o período de osseointegração dos dois 
novos implantes, realizou-se uma overdenture, com o 
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Figura 4 -  Trabalho final. Overdenture sobre seis implantes reabil-
itando o perfil facial.

Figura 5 -  Superfícies oclusais dos dentes artificiais em ouro. Notar 
ausência da região da abóbada palatina da prótese.

Figura 6 -  Seis implantes unidos por uma barra de secção cilíndrica.

sistema barra-clipe, sobre as quatro fixações remanes-
centes (Figura 2).

Após a reabertura dos últimos implantes colocados e 
um período de utilização da prótese provisória, definin-
do as características da restauração final, com gengiva 
artificial cerâmica, o caso foi finalizado com o consenti-
mento do paciente (Figura 3).

O trabalho final entregue ao paciente foi de uma 
overdenture sobre seis implantes, sem a porção acrílica 
correspondente à abóbada palatina, com excelente re-
tenção e aspecto estético agradável (Figura 4).

Após um ano de uso da prótese, constatou-se desgas-
te acentuado da superfície oclusal dos dentes artificiais. 
Superfícies oclusais em ouro foram confeccionadas na 
prótese, garantindo a longevidade do trabalho (Figura 
5).

Figura 3 -  Prótese tipo protocolo. Notar perda dos tecidos de suporte 
do lábio superior.

O paciente queixou-se de falta de suporte labial, após 
alguns meses de utilização da prótese tipo protocolo, e 
demonstrava maior satisfação com a overdenture con-
feccionada previamente, sobre os quatro implantes du-
rante a osseointegração dos implantes que substituíam as 
fixações perdidas. Dessa forma, a solução encontrada foi 
a substituição do protocolo por uma sobredentadura. 

Para a execução desse novo trabalho, cinco clipes de 
ouro foram soldados à estrutura metálica de reforço da 
prótese. 

Caso 2
Paciente, 55 anos, gênero masculino, edêntulo na ar-

cada superior e dentado no arco inferior, apresentava 
episódios freqüentes de fratura da prótese total superior 
que utilizava. No ano de 1993, submeteu-se à colocação 
de implantes osseointegrados para confecção de over-
denture superior.

Foram colocados seis implantes unidos por uma bar-
ra metálica (Figura 6). Cinco clipes foram instalados na 
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tretanto, muitas vezes, isto não é possível ou os resulta-
dos obtidos não são os esperados (De Boer2 1993, Lee 
et al.9 2007).

No primeiro caso relatado, o planejamento inicial era 
de prótese fixa tipo protocolo Bränemark. Para a con-
fecção deste tipo de prótese, os implantes devem estar 
adequadamente distribuídos e posicionados nas bases 
ósseas. Dessa forma, foram necessários procedimentos 
de enxertia óssea para a colocação dos implantes na po-
sição planejada, (De Boer2 1993).

Atendendo aos anseios do paciente, a reabilitação 
fixa sobre implantes na maxila foi concluída. Todavia, 
o perfil facial obtido com a sobredentadura, confeccio-
nada previamente à conclusão do caso, foi considerado 
mais satisfatório pelo paciente.

Dessa forma, seu desejo de restabelecer um perfil 
facial harmônico, com maior suporte para o lábio su-
perior, conduziu à execução de uma overdenture como 
trabalho final (Henry7 2002, Schultze-Mosgau et al.14 
2000). Uma das vantagens do emprego de overdentures 
é a reposição do suporte do lábio, devido à presença da 
sela acrílica (Ercoli et al.4 1998).

Mericske-Stern11 (1998) destaca a necessidade do uso 
de, pelo menos, quatro implantes, distribuídos igualmen-
te ao longo da arcada, para sustentarem uma overdentu-
re superior. As barras que suportam as sobredentaduras 
contribuem para dividir as forças entre implantes, pro-
vocando menor estresse. 

Palmaqvist et al.13 (1994) sugerem que para se obter 
sucesso nas reabilitações com overdentures, estas de-
veriam recobrir toda a área basal. Todavia, a adequada 
estabilidade e retenção proporcionada pelo planejamen-
to, descrito nos dois casos relatados, com a utilização 
de seis implantes, permitiram o não recobrimento de 
grande parte da fibromucosa palatina, proporcionando 
maior conforto aos pacientes.

Para otimizar a retenção e a resistência da prótese, no 
primeiro caso, optou-se pela colocação de cinco clipes 
de ouro unidos à estrutura metálica de reforço, tornan-
do-a implanto-retida e implanto-suportada.

No segundo caso relatado, a primeira indicação de 
overdenture foi baseada no restabelecimento do perfil 
facial. O paciente era dentado no arco inferior e apre-
sentava fraturas freqüentes de sua prótese total superior. 
Após a confecção de uma ovedenture sobre seis implan-
tes, para melhor distribuição da grande carga mastigató-
ria, o paciente começou a apresentar fraturas dos clipes 
da sobredentadura.

Figura 8 -  Trabalho final. Prótese tipo protocolo Bränemark.

Figura 7 -  Cinco clipes dispostos na base da overdenture superior. 
Fotografia do momento da troca de dois destes clipes por 
fratura.

prótese, promovendo adequada retenção e permitindo a 
remoção da porção acrílica da prótese correspondente 
à abóbada palatina (Figura 7). O perfil labial harmônico 
foi recuperado com o uso dessa prótese.

Durante o uso da overdenture, foram freqüentes as 
fraturas dos clipes. 

No ano de 2003, optou-se pela confecção de uma 
prótese tipo protocolo, favorecendo a função mastigató-
ria, ainda que com certo prejuízo do perfil facial (Figura 
8).

DiScUSSÃO
O planejamento protético para definição da indica-

ção de overdentures ou próteses fixas deve ser amplo, 
avaliando as condições bucais presentes e as expectati-
vas do paciente.

O objetivo da maioria dos pacientes que procuram 
reabilitações bucais com implantes é a prótese fixa. En-
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em cerâmica, devolvendo a arquitetura gengival e possi-
bilitando excelente resultado estético (Da Rosa1 2003).
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e estabilidade, a um custo muito menor que reabilitações 
fixas (Jennings8 1991) Permite, ainda, maior facilidade de 
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quatro implantes (Mericske-Stern11 1998). Isso permi-
tiu variações no planejamento ao longo do tratamento 
reabilitador, atingido-se os resultados mais satisfatórios 
para os pacientes.

cONcLUSÕES
1 – O planejamento constitui um elemento funda-

mental nas reabilitações totais superiores com próteses 
sobre implantes. O cirurgião-dentista possui inúmeras 
formas de tratamento para proporcionar ao paciente o 
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cessidade de um planejamento individualizado, para que 
se chegue a um correto plano de tratamento, no qual as 
próteses fixas e overdentures podem ter um excelente 
prognóstico, desde que utilizadas no momento apro-
priado e no paciente indicado.
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