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 O aumento da expectativa de vida faz com haja um maior número de idosos procurando 
atendimento odontológico para a reabilitação implantossuportada com o objetivo de restaurar a 
função e a estética da cavidade bucal. Todavia, a maioria desses pacientes perderam os dentes há 
um longo período possuindo uma reabsorção óssea severa e  pneumatização do seio maxilar. 
Assim, o presente estudo teve como objetivo demonstrar, através da descrição do caso clínico, o 
tratamento com implantes zigomáticos como uma alternativa para tratar maxilas severamente 
atróficas. No caso clínico estudado, a paciente apresentou, na avalição clínica e de imagem severa 
atrofia óssea alveolar, com perda  em altura e espessura, além de grande pneumatização dos seios 
maxilares bilateralmente. Foi proposta a técnica clássica de fixação zigomática, com dois 
implantes convencionais anteriores e dois implantes zigomáticos na região posterior com  
colocação de prótese implantossuportada com carga imediata. A paciente foi acompanhada por 
um período de 7 anos, não possuindo queixas álgicas, ausência  de infecção e perda de implante. 
Baseado no caso clínico estudado, conclui-se que os implantes zigomáticos são uma opção 
satisfatória para auxiliar a reabilitação implantossuportada de maxilas atróficas. 
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