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RESUMO
O reestabelecimento estético e funcional é um dos principais objetivos do paciente quando procura o cirurgião dentista. Os
implantes permitem que os objetivos do tratamento sejam atingidos de forma satisfatória, sendo que osseointegração bemsucedida irá garantir a estabilidade dos implantes para suportar a prótese e a carga mastigatória ao longo dos anos. Atualmente
tem sido lançado no mercado os implantes Unitite, SIN (Sistema de Implante, São Paulo, SP, Brasil), com novos conceitos de
design e tratamento de superfície, tem como objetivos acelerar a cicatrização e a osseointegração. O objetivo deste artigo é
relatar um caso clínico onde da exodontia à restauração cerâmica foram gastos 30 dias.
Palavras-chave: Implantes dentários. Osseointegração. Cirurgia bucal.

ABSTRACT
The aesthetic and functional reestablishment is a key objective of the patient when looking for the dentist. The implants allow the
treatment goals to satisfactorily achieved, and successful osseointegration will ensure the stability of the implants to support the
prosthesis and the masticatory load over the years. Currently Unitite implants, SIN (Implant System, São Paulo, SP, Brazil), with
new design and surface treatment concepts, have been launched on the market, aiming to accelerate healing and osseointegration.
The objective of this article is to report a clinical case where from the exodontia to the ceramic restoration in 30 days.
Keywords: Dental implants. Osseointegration. Surgery, oral.
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A obtenção de estabilidade primária após a colocação
do implante foi considerada um dos fatores essenciais para
a realização da estabilidade secundária (osseointegração)1.
Níveis de estabilidade primária insuficientes resultam em
micro movimentos, e uma magnitude acima de 50-150 ?m
normalmente resulta em encapsulamento do implante por
tecido mole2.
Para se obter sucesso na osseointegração e na
estabilidade primária, distintas estratégias têm sido
desenvolvidas, sendo principalmente relacionadas à
superfície3 e à geometria4 do implante. Além disso o sistema
de preparação do sítio cirúrgico mostrou influenciar essa
estabilidade1. Existe ainda a hipótese de que o tratamento
de superfície poderá melhorar a osseointegração
promovendo maior aposição óssea, o que levaria a um
aumento no contato osso-implante3.
Recentemente o sistema Unitite da empresa SIN foi
lançado no mercado com a proposta de acelerar o processo
de osseointegração. Este implante possui macrogeometria
híbrida com câmaras de cicatrização e tratamento de
superfície com duplo ataque ácido ativado com nanocristais
de hidroxiapatita (Unitite com Superfície SINactive, SIN
Sistema de Implante, São Paulo, SP, Brasil)5.
O objetivo do presente artigo é relatar através de um
caso clínico a colocação de um implante unitário na região
de incisivo lateral superior com carga imediata, em que da
exodontia à restauração cerâmica foram gastos 30 dias.

Um paciente leucoderma, 56 anos, apresentou-se a
clínica particular com a indicação da exodontia do
elemento 12, ao exame radiográfico constatou-se de uma
fratura radicular no referido dente (Figura 1). O paciente
apresentava uma boa condição de saúde geral e o
planejamento pautou-se na exodontia e colocação imediata
de implante com provisório.

Um Implante SIN Unitite Slin de plataforma 2.9 mm de
diâmetro por 11.5 mm de comprimento, foi instalado após a
exodontia e colocado uma prótese provisória na mesma
sessão. O implante foi posicionado para realizar prótese
cimentada, instalando um abutment universal reto e
confeccionado provisório sobre o mesmo.
Após 30 dias foi realizada a moldagem para a
confecção da coroa de porcelana. Que foi instalada um dia
depois da moldagem.

Figura 2 - Instalação do provisório imediato.

Figura 3 - Moldagem de transferência e coroa de porcelana
adaptada no modelo.

Figura 4 - Aspecto final após a cimentação da porcelana.

Figura 1 - Radiografias panorâmica e periapical iniciais.

O processo que envolve a remoção de um dente, e a
instalação de implantes com posterior reabilitação
protética, quando feito em diversas etapas separadas por
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longos períodos geram expectativa e consequente
ansiedade no paciente à espera do resultado. Atender a
expectativas do paciente é de fundamental importância para
o sucesso do tratamento6, apesar disso é importante se
atentar para os principais objetivos da reabilitação com
implantes que é um ótimo resultado de tratamento estético
com alta previsibilidade e baixo risco de complicação7.
Prevenir a reabsorção óssea alveolar com um
procedimento conservador no momento da extração pode
aumentar a estética e reduzir a duração e extensão do tratamento
necessário para a colocação do implante tratamento6.
A remoção do dente e colocação do implante
imediatamente após a remoção, possibilita acelerar a
reabilitação8, esse conceito ganha cava vez mais espaço por
ser um procedimento rápido, demandando menos tempo ao
profissional e ao paciente, melhorando assim a aceitação
dos mesmos9. Todavia o paciente ainda pode aguardar um
longo tempo, quando não há condições clínicas ideais para a
colocação de uma prótese imediata sobre o implante
instalado10. Atualmente se busca alternativas para acelerar
esse processo. E alterações que favoreçam um melhor
travamento inicial e posterior aceleração no processo de
cicatrização e osseointegração são propostos.
Neste caso optou-se por um sistema de implantes que
reúne diversas características visando atender as expectativas
e o planejamento realizado. O implante escolhido foi o
Unitite Slim que apresenta diversas possibilidades, com três
medidas distintas de comprimento e apenas 2,9 mm de
diâmetro. Esse sistema de implante foi desenvolvido para dar
mais conforto as reabilitações em áreas estreitas e espaços
interdentais limitados, assim como regiões de incisivos
laterais superiores e incisivos inferiores. Suas dimensões
reduzidas evita acidentes e possibilita uma boa
vascularização, facilitando o processo de osseointegração.
O sistema de conexão tipo Cone Morse apresenta uma
superioridade biomecânica dos acoplamentos protéticos com
ângulo interno de 3 graus. E tem sua eficácia comprovada em
reabilitações de regiões estéticas, proporcionando uma boa
condição gengival e uma perda óssea ínfima.
A colocação da carga imediata foi considerada pois o
caso atendia a condições essenciais para a sua indicação,
sendo o sucesso creditado ao fato de se obedecer essas
condições, que segundo a literatura vigente se atendidas irão
levar ao sucesso clínico na esmagadora maioria dos casos9,11.
Os resultados foram alcançados e em trinta dias o
paciente já estava com o tratamento concluído, restando
apenas a proservação do caso. O que se observa analisando
deste caso é que os implantes com essa proposta estão prontos
para revolucionar mais uma vez os conceitos de reabilitação
utilizando-se de implantes osseointegrados, proporcionando
reabilitações rápidas e definitivas com segurança.

O sistema de implantes SIN Unitite Slin proporcionou
o restabelecimento estético e funcional do paciente,
deixando-o extremamente satisfeito com o resultado do
caso e com a velocidade da resolução do mesmo.
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