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CASO  CLÍNICO
Paciente do sexo masculino J.P. 

73 anos, aposentado, H.I.V. Psotivo, 
com grave perda óssea maxilar e com 
o desejo de receber prótese sobre 
implantes. Após ter-se submetido a 
enxertia de seio maxilar bilateral, e não 
havendo condições de boa 
ancoragemno lado esquerdo, buscou-
se a ancoragem zigomática, que surgiu 
como alternativa cirurgica para o 
paciente, e que apresenta sucesso 
similar a implantes convencionais, e 
junto a esses auxiliou a sustentação de 
uma prótese total fixa maxilar, opondo-
se a uma total fixa mandibular, sobre 
implantes.

CONCLUSÃO

As fixações zigomáticas tem apresentado altas taxas de 
sucesso, e tem .representado uma excelente alternativa aos 
enxertos ósseos para pacientes com severa atrofia da maxila.  
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Fig. 2: Maxila Edêntula.

.

Fig. 1:  Radiografia Panorâmica 
inicial.
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Fig. 3: Planejamento Reverso

Fig. 5:. Moldagem dos 
Implantes Maxilares e 

Zicomático.

Fig.8: Caso Finalizado.

Fig. 6: Radiografia Panorâmica com os 
implantes instalados.

Fig. 4: Instalação do Implante 
Zigomático.

RESUMO

Foi realizada pela equipe da clínica Clivo uma fixação unilateral de um implante zigomático para que, junto a 
outros implantes em forma de raiz, desse sustentação à uma prótese total.
Previamente havia o paciente se submetido à enxerto bilateral de seio maxilar e obtido-se êxito apenas 
unilateralmente.

PROPÓSITO

Na Implanttodontia, a 
necessidade de prever resultados 
diante de situações críticas tem se 
tornado uma rotina desafiadora, 
especialmente quando a condição 
clinica e radiográfica do paciente 
conduz ao diagnóstico de 
edentulimo total, seguido de 
atrofia severa.da maxilia. É
essencial a miniminização das 
variáveis cirúrgico protéticas 
através de um planejamento 
reverso fidedgno para conclusão 
do caso de  forma previsível e a 
contento. 

Fig. 7:. Instalação da Prótese
sobre implantes parafusada e 

ajuste oclusal.

DESCRIÇÃO
O parafuso do implante 

Zigomático é em geral 4 vezes maior 
que o parafuso do implantes 
tradicional, com a mesma plataforma 
regular e sua superfície é lisa. 

O  osso zigomático é muito mais duro e 
resistente que o da maxila, o que 
favorece a fixação. 


