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RESUMO
Nos primórdios da implantodontia, as próteses sobre implantes eram usadas somente em casos
de edentulismo total, mas, com a necessidade de reabilitações unitárias e parciais, houveram
desenvolvimentos de vários sistemas de retenção dos pilares proporcionando melhor
estabilidade dessas conexões. Notou-se que esta retenção podia ser obtida de maneira
convencional cimentando-se a prótese em um pilar protético sobre o implante ou até mesmo
aparafusando-se a mesma. Dessa forma, o presente estudo faz uma comparação dos sistemas
protéticos implantossuportados parafusados e cimentados, enfatizando suas vantagens,
desvantagens, indicações e limitações. Foram levantadas 25 publicações nos últimos 22 anos
entre livros e artigos tanto em língua portuguesa como inglesa. Os resultados foram analisados
sob vários aspectos: reversibilidade, passividade, retenção, custos e considerações estéticas
relativas a cada tipo de prótese. Observou-se que não existe uma unanimidade de opinião
quanto ao tipo de solução protética utilizada, podendo ser parafusada quando a reversibilidade
for primordial ou cimentada quando a estética for imprescindível. Percebeu-se claramente que
a maioria dos autores considera a reversibilidade como sendo a característica mais importante
nas reabilitações com próteses sobre implantes, preconizando assim este método de retenção.
Outros autores consideram inadmissível a presença do orifício do parafuso quando o caso for
estritamente estético, preconizando assim a retenção tradicional cimentada. Conclui-se que a
escolha do sistema de retenção não deve ser feita de forma generalizada e sim ser
individualizada dentro da particularidade de cada caso, pois ambos os modelos apresentam
vantagens, desvantagens, indicações e limitações que devem ser respeitadas para o sucesso do
tratamento.
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