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Pacientes acometidos por perda dentária são facilmente encontrados no cenário odontológico, 
é frequentemente ligado a saúde geral do individuo, porém sabe-se que esta realidade tem sido 
reflexo da deficiência na busca de informações preventivas ou até mesmo de acesso a serviços 
odontológicos e consequentemente da perda das unidades dentárias ao decorrer dos anos. A 
busca pela reabilitação das unidades perdidas tem sido muito crescente, como também os 
procedimentos reabilitadores cada vez mais desenvolvidos. Esta pesquisa tem o objetivo de 
demonstrar, através de um caso clínico, um método rápido e eficaz de ancoragem de implante 
dentário. Trata-se de um estudo de caso, realizado em uma clínica odontológica particular, em 
uma paciente do sexo feminino, com idade de 65 anos, diagnosticada com maxila atrófica, 
com indicação para cirurgia de fixação zigomática. Iniciando o tratamento com anamnese 
completa, exame extra e intrabucal, exames periodontais e solicitação de exames. Após a 
análise e obter um resultado positivo, a cirurgia será autorizada. Com a presença de médico, 
cirurgião dentista e enfermeiras paramentados na sala de cirurgia faz-se a antissepsia da 
paciente, pré-medicação, medicação intravenosa, anestesia geral, descolamento, abertura da 
janela óssea lateral do seio maxilar, fixação do implante zigomático, âncoragem dos 
implantes, sutura, extubar paciciente, exame radiográfico, prescrição medicamentosa, e então 
o cirurgião dá a alta hospitalar a paciente, remarcando para observar a posição  dos implantes 
e reação sistêmica da paciente. Deste modo, uma alternativa para solucionar este problema e 
que está sendo comumente estudada a alguns anos para a resolução destes casos, são os 
implantes ancorados no osso zigomático, sendo uma alternativa eficaz. 
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