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Introdução: Pacientes classe III de Angle esquelética representam um grande desafio
para a Implantodontia. A literatura relata que a maioria dos profissionais recomenda a
realização da cirurgia ortognática previamente à realização da reabilitação, a fim de
que uma correta relação entre a maxila e a mandíbula seja estabelecida. Todavia, em
indivíduos idosos esta pode não ser uma opção considerável. Nestes casos, a confecção
de próteses retidas sobre o sistema MK1 deve ser analisada.  Objetivo: O objetivo
deste trabalho foi realizar um relato de caso de instalação de prótese retida por meio do
sistema MK1 em paciente portador de classe III de Angle esquelética. Metodologia:
Paciente com 65 anos procurou atendimento em consultório particular devido à
insatisfação com sua condição bucal. Ao exame clínico foi observada ausência dos
dentes 18, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 38, 36, 35, 44, 45, 46, 47 e 48.  Além
disso, o paciente foi diagnosticado com maloclusão classe III de Angle. Foi proposta a
realização de cirurgia ortognática para posterior reabilitação. Entretanto, o paciente
não concordou. Foi então apresentada a possibilidade de confecção de overdenture
retida sobre o sistema MK1 para a maxila e confecção de PPR para mandíbula.
Resultados: Foram instalados implantes nas regiões dos dentes 15(4.0X111.0 mm), 14
(4.0X10mm), 13 (3.4X11mm), 22 (4.0X8,5mm) e 25 (4.0X10mm). Sessenta dias após,
realizou-se a transferência dos implantes para a confecção de barra-clip, impressão e
registro da relação cêntrica de acordo com o protocolo proposto por Avila et al. A
prótese foi aparafusada com torque de 15Ncm, o paciente recebeu orientação sobre a
inserção, remoção, travamento e higienização da prótese. Na mandíbula foram
realizados tratamento endodôntico do dente 32 e as exodontias dos dentes 34 e 37.
Posteriormente, foram confeccionadas prótese fixa nos dentes 33, 32, 31, 41, 42 e 43 e
uma PPR com encaixe de semi precisão. Após 20 meses de proservação observou-se
que as funções de fala e mastigação estavam adequadamente restabelecidas bem como
a estabilidade das próteses. É relevante destacar que na maioria dos casos relatados na
literatura pacientes classe III de Angle são primeiramente submetidos à cirurgia
ortognática a fim de se estabelecer uma relação maxilo-mandibular adequada
previamente à realização de reabilitação por meio de implantes. O presente caso
realizou a reabilitação de paciente classe III de Angle  por meio de overdenture com
sistema de encaixe MK1 sem a realização prévia de cirurgia ortognática. Conclusão: A
prótese retida por meio do sistema de encaixe MK1 constituiu-se uma alternativa
viável no presente caso para tratamento de reabilitação oral em paciente classe III de
Angle esquelética.
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