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RESUMO 

 

A implantodontia foi estudada e desenvolvida por Branemark em conjunto com um grupo de 

estudos descobriu a ósseointegração, desde então, os estudos e o desenvolvimento da técnica 

só foram aumentando. Atualmente, nota-se que devido ao alto acesso aos meios de 

comunicação surgiu uma imensa exigência estética, no qual, a odontologia não ficou para trás. 

Sendo assim, a implantodontia buscou aperfeiçoar seus resultados estéticos, reduzindo a 

necessidade de espera entre a osseointegração e a instalação da coroa protética, mas para o 

sucesso da técnica seria necessária uma correta indicação do caso. Deste modo, o presente 

artigo faz uma revisão de literatura para analisar as indicações, o prognóstico e o índice de 

sucesso da reabilitação com implante em alvéolo fresco e carga imediata. Para a pesquisa foi 

utilizada palavras chaves em sites de pesquisas e selecionado alguns artigos de 2004 a 2017. 

Foi verificado que, quando comparada a instalação da carga convencional e da carga imediata 

os resultados não apresentam diferenças significativas em relação ao número de implantes 

perdidos e a instalação imediata apresenta muito mais vantagens, como um menor tempo 

cirúrgico, menores gastos, e maior a satisfação estética e funcional do paciente. Enfim, com 

base nesses estudos foi possível entender que a técnica possui suas limitações, mas quando 

realizada corretamente mantém a estética do paciente e apresenta resultados previsíveis. 

 

Palavras-chave: Carga Imediata em Implante Dentário. Prótese Dentária. Osseointegração. 

Implantes Dentários. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

IMMEDIATE LOAD BARING IMPLANT IN FRESH ALVEOLAR SITE IN AN 

AESTHETIC AREA 

 

 

ABSTRACT 

 

Soon after the discovery of osseointegration, the field of Implantology was studied and 

developed by Branemark. Since then, the research and techniques developed have only been 

growing. It is noted that due to the increase in access to mass media, the aesthetic demands 

have risen which in turn, progressed dentistry as a whole. Thus, implantology sought to 

improve its aesthetic results, extinguishing the need of waiting between the osseointegration 

and the installation of the prosthetic crown. However, the success of such technique would 

need a correct indication for each case. The goal of the literary review for this article is to 

analyze the indications, prognosis and success rate of rehabilitation with fresh alveolar 

implant and immediate loading and keywords from search sites and articles from 2004 to 

2017 were utilized. When the installation of the conventional load was compared to the 

immediate load, the results did not present significant differences in relation to the number of 

lost implants, however, the immediate installation of the implant presents many more 

advantages, including shorter surgical time, lower expenses, and greater patient satisfaction 

with functionality and aesthetics. Lastly, based on the studies analyzed, it is possible to 

understand that even though the technique has its limitations, when performed correctly, it 

maintains the aesthetics of the patient and presents predictable results. 

 

Keywords: Immediate Dental Implant Loading. Dental Prosthesis. Osseointegration. Dental 

Implants. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A implantodontia moderna surgiu em 1965 com a descoberta da ósseointegração pelo 

Sueco médico-ortopedista, Per-Ingvar Brånemark. Em seus estudos com animais, percebeu a 

integração perfeita entre o osso e o titânio. Mais tarde esse conceito foi descoberto pelo resto 

do mundo e divulgado numa conferência em 1982, deste modo, até hoje a técnica vem sendo 

aperfeiçoada por todo o mundo (MARTINS et al. 2011). 

No entanto, antes de surgir o protocolo de reabilitação com implante, utilizavam 

apenas próteses totais ou parciais para substituir os espaços edêntulos. Então, atualmente as 

próteses deixaram de ser mucossuportadas e passaram a ser implantossuportadas, gerando 

melhores resultados funcionais, fonéticos e estéticos (BASSI et al., 2015). 

Sendo assim, nota-se que, desde os séculos passados, a sociedade preocupava-se com 

a estética, desta forma, a exigência tornou-se ainda maior nos dias atuais onde as pessoas têm 

maior acesso aos meios de informações e possuem as tendências estéticas ainda mais 

proeminentes a todo o momento em suas telas. Portanto, a perda de algum elemento dentário, 

especialmente se for de dente anterior, afeta gravemente o emocional, podendo levar a 

problemas psicológicos e sociais (CAUDURO, 2009). 

Em vista disso, os estudos na área da implantodontia iniciaram com a proposta de 

reabilitação com implante em dois estágios, aguardando o tempo de cicatrização do alvéolo, 

de 3 a 6 meses, para posteriormente instalação da coroa provisória, pensando que, os micro-

movimentos antes da osseointegração iria levar ao insucesso e a perda do implante. Porém, já 

se sabe que isso não faz mais parte da realidade e micro-movimentos menores que 150 μm 

são considerados aceitáveis (ADELL et al.1, 1981 apud RIBEIRO, 2004). 

Então, pensando em diminuir o tempo de tratamento e no conforto estético para o 

paciente, técnicas inovadoras foram surgindo. Realizando-se uma cirurgia atraumática com a 

instalação de implante em alvéolo fresco e a confecção de uma coroa imediata sem oclusão na 

mesma sessão, apresentando-se uma técnica de alto índice de sucesso (CAUDURO, 2009). 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Foi proposta a realização desta revisão de literatura para comparar as técnicas de 

reabilitação de implante e carga imediata. Essa técnica visa reabilitação em área estética, por 

isso é importante saber o prognóstico, índice de sucesso e as limitações da técnica. A 

reabilitação com implante tardio tem a necessidade de duas cirurgias, e então a carga imediata 

diminui para apenas uma cirurgia, reduzindo assim os custos e a recuperação pós-cirúrgica, o 

que torna a técnica bem mais aceitável pelos pacientes. Deste modo, a revisão bibliográfica 

torna-se de grande valia para avaliar os resultados da reabilitação. 
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3. OBJETIVO 

 

3.1 OBJETIVOS GERAIS: 

Realizar uma revisão de literatura sobre o protocolo de reabilitação com a instalação 

do implante pós-exodontia seguido de carga imediata em área estética e deste modo verificar 

as limitações, prognóstico e índice de sucesso da técnica. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Os passos para realização da presente revisão de literatura: 

- Comparar a reabilitação descrita nos artigos; 

- Relacionar os princípios da técnica; 

- Identificar a taxa de sucesso da cirurgia atraumática através dos casos clínicos relatados; 

- Demonstrar os conteúdos da literatura nacional e internacional sobre a técnica utilizada; 

- Relatar o prognóstico que a literatura descreve a partir de um bom diagnóstico e indicação 

adequada para a técnica. 

 

  



10 

 

4. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Segundo Ribeiro (2004) em seu estudo realizado com 71 pacientes, foi feita uma 

comparação em curto período de tempo do índice de sucesso de implantes submetidos à carga 

imediata instalados em rebordos cicatrizados e em alvéolos fresco. Foram examinados 91 

implantes, sendo a instalação de 48 em clínica particular e 43 em cursos de especializações, 

no período entre dezembro de 2001 a 2003. Desses implantes instalados, 63 foram após 

exodontias e 28 em rebordos cicatrizados. Utilizando os métodos de avaliação descritos por 

Albrektsson e Zarb (1993), obtiveram um índice de sucesso de 95,6% (87 implantes). Desta 

forma, 4 implantes fracassaram sendo 3 instalados em alvéolos fresco (índice de sucesso 

95,25) e 1 em rebordo (96,4%), mostrando não ser uma diferença estatisticamente 

significante. Em suma, o carregamento imediato, em alvéolo ou rebordo, quando realizado de 

acordo com suas limitações apresentam resultados previsíveis, sendo uma ótima alternativa 

terapêutica se comparado com as opções de reabilitação seguindo o protocolo convencional 

de dois tempos cirúrgicos. 

Norton (2004) descreveu uma técnica de instalação de implante unitário com prótese 

provisória imediata não oclusal. Foram selecionados 25 pacientes em clínica privada para a 

reabilitação na maxila em área estética, os locais em que os dentes ainda estavam presentes 

foram optados por implantes imediatos com coroa provisória. Sendo assim, em média de 4,5 

meses após a cirurgia foram instaladas as coroas definitivas. Observando um total de 28 

implantes dentários, a taxa de sobrevivência foi de 96,4% nos casos que estavam em contato 

oclusal entre 15,7 a 27 meses. Houve o insucesso de 1 implante no primeiro mês de instalação 

em um paciente fumante. Notou-se uma média de perda óssea marginal de 0,40mm em 12 

meses após a cirurgia, sendo que em muitos implantes (37,5%) não observou perda óssea. A 

maioria dos implantes apresentou uma estabilidade da arquitetura gengival e na estética. 

Portanto a facilidade na remoção das coroas permitiu uma correta higienização e a 

manutenção da saúde dos tecidos gengivais. Em fim, o protocolo de reabilitação com implante 

e restauração provisória em um único dente apresenta-se como um desafio, os resultados 

apresentados não indicaram qualquer influência negativa na osseointegração e nos resultados 

em longo prazo desde que seja com carga não oclusal, assim, a técnica se torna segura e 

previsível, apresentando resultados estéticos satisfatórios. 
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Oliveira et al. (2008), em seu caso clínico realizou uma reabilitação com implante 

imediato e aplicação de carga imediata. A escolha foi feita com o intuito de diminuir a 

quantidade de cirurgias, como também diminuir o tempo de demora entre a instalação do 

implante (osseointegração) e a confecção da coroa protética, elevando a satisfação estética e 

funcional do paciente. 

Cauduro (2009) descreveu um protocolo de reabilitação com 57 pacientes, realizando 

a instalação de implante cone Morse e prótese provisória imediata. Também foi feita uma 

avaliação retrospectiva com análise de prontuários e exames complementares por até 5 anos 

de acompanhamento pós-operatório. O protocolo de reabilitação preconiza técnicas cirúrgicas 

atraumáticas, dispensando a necessidade de incisão e descolamento mucoperiostal, realizando 

apenas sindesmotomia e também excluindo a necessidade de suturas e enxertos ósseos. Foi 

feita uma análise estatística do comportamento tecidual ao redor do implante e os dados 

obtidos foram apresentados por meio de gráficos e tabelas, mostrando a correlação das 

variáveis da técnica, as características clínicas e radiográficas pós-operatórias. Portanto, 

houve um índice de sucesso de 98,25% (56 implante) e 1,75% de insucesso (um implante). 

Então, o protocolo de reabilitação torna-se confiável pelos resultados clínicos e radiográficos 

que foram registrados nos prontuários. Este protocolo também sugere formar uma loja 

cirúrgica para apoiar o implante na face palatina mesial e distal, mantendo certa distância da 

parede vestibular para futura neoformação óssea nesse espaço, utilizando implantes com 

diâmetros menores. Além disso, o implante cone Morse foi possível instalar até 3 mm abaixo 

da cristo óssea, para formar osso em cima do abutment e servir de suporte aos tecidos moles. 

Existem casos onde ocorre mínima perda óssea vestibular horizontal, que não chega interferir 

significativamente na estética do paciente. 

Um estudo foi realizado por Den Hartog ET al. (2011), onde 62 pacientes foram 

escolhidos para avaliar os resultados com protocolo de reabilitação convencional e imediato 

por 18 meses. Para avaliar os resultados estéticos utilizaram alguns métodos de medição com 

a ajuda de três examinadores. Os pacientes responderam aos questionários de 6 a 18 meses 

após a cirurgia, sobre os resultados estéticos, funcionais e de procedimentos clínicos. Em 6 

meses ao avaliar a carga convencional, a pesquisa apresentou os valores estéticos excelentes 

(22%), bom (47%), satisfatório (28%) e insatisfatório (3%), enquanto o grupo com 

carregamento imediato mostrou-se estética excelente (18%), boa (52%), satisfatória (28%) e 

insatisfatório (3%). Deste modo, em 18 meses foi avaliado a estética novamente, no qual 
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relatou os valores da carga convencional, 34%, 45%, 19% e 2%, respectivamente e da carga 

imediata 43%, 35% e 22% (satisfatórios). Segundo a estética rosa, os valores satisfatórios 

foram de 62% para carga convencional e 80% para carregamento imediato. Em 6 meses após 

a cirurgia do implante, de acordo com o grupo da carga imediata obteve uma satisfação de 

91,5%, pouco mais que a carga tardia com 89,5%. Sendo assim, 18 meses após a instalação do 

implante pode-se perceber que os resultados dos dois grupos foram iguais estatisticamente, 

analisando que a satisfação geral do grupo de convencional foi de 89% e o grupo de imediato 

92,7%. 

Segundo Martins et al (2011) a implantodontia se destaca como um procedimento 

importantíssimo na reabilitação de pacientes desdentados parciais e totais. Portanto, seria 

necessário observar o fenômeno da osseointegração entre osso saudável e o implante de 

titânio, e analisar os fatores que influenciam no sucesso do tratamento. Deste modo, o 

presente artigo faz uma revisão de literatura para analisar esses fatores e determinar os 

métodos que levam ao sucesso da osseointegração. Para a pesquisa foram utilizadas algumas 

palavras chaves em sites de pesquisas. Assim, dos 23 artigos selecionados foi possível 

analisar que existem diferentes fatores que interagem entre si na osseointegração, mas 

dificultam entender suas ações separadamente. Sabe-se também, que o sucesso da 

osseointegração está inteiramente relacionado com as condições clinicas antes, durante e após 

a cirurgia. Finalmente, o ideal seria planejar a técnica do implante juntamente com o 

protesista e analisar as condições sistêmicas do paciente que podem influenciar diretamente 

no sucesso da reabilitação. 

De acordo com Bispo (2011), as inovações de materiais e técnicas cirúrgicas na 

implantodontia possibilitaram melhoria nas condições estéticas do paciente, potencializando a 

escolha por implantes osseointegrados na reabilitação de paciente desdentados totais e 

parciais. Portanto, a carga imediata proporcionou maior conforto ao paciente por devolver as 

condições estéticas e funcionais com menor tempo pós-cirúrgico. Enfim, quando a técnica for 

bem indicada, torna-se um procedimento reabilitador contemporâneo de grande sucesso. 

Com a introdução dos implantes osseointegraveis, Ilha-Filho (2012), relatou uma 

evolução no tratamento reabilitador em pacientes com maxila edêntula. Porém, o tempo de 

espera para a completa reabilitação deixou os pacientes insatisfeitos em relação à estética. 

Então, quando comparar a técnica convencional da instalação de implante em dois tempos 

cirúrgicos e a técnica de carga imediata, notou-se uma diferença significante. Através da 
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revisão de literatura, o presente artigo colheu informações da técnica da carga imediata e 

aplicou a técnica em dois pacientes com atrofia óssea maxilar para ilustração do trabalho. 

Deste modo, a técnica de reabilitação de implantes com inserções zigomáticas e carga 

imediata mostrou-se uma alternativa rápida e eficaz. 

Fabbro et al (2013) objetivou seu estudo para determinar a taxa de sobrevivência de 

implantes em alvéolo fresco com carga imediata e comparar com as taxas de sobrevida dos 

implantes em alvéolos cicatrizados com carga tardia, também, avaliar os fatores que 

influenciam nos resultados clínicos. Foram pesquisados estudos clínicos de 1990 a 2012 

através de busca eletrônica e manual. Portanto, utilizaram alguns parâmetros para avaliar 

estatisticamente a sobrevivência dos implantes, que são: tipo de prótese, tipo de carga (oclusal 

ou não oclusal), tipo de incisão, presença de infecção, material de enxerto, e o design do 

estudo. Deste modo, realizaram uma meta-análise para comparar os estudos com implantes 

imediatamente restaurados sobre alvéolo fresco e alvéolo cicatrizado. Sendo assim, vinte e 

oito estudos apresentaram baixo risco de viés, sendo o índice de sucesso em 1 ano foi de 

97,6%, enquanto que a meta-análise apresentou melhor resultado para implantes instalados 

em crista curada (IS = 99,4%) que para implantes pós-extração (IS= 95,6%). O aspecto 

estético não foi relatado nos estudos por isso não utilizou como parâmetro de avaliação. Em 

suma, apesar do protocolo convencional ainda ser o procedimento mais utilizado e confiável 

entre os dentistas, a restauração imediata em alvéolo fresco apresentou excelente prognóstico, 

reduzindo o tempo de tratamento e assim elevando a satisfação do paciente. 

De acordo com Neves (2013) o protocolo de reabilitação com implantes dentários 

apresenta alto índice de sucesso devido suas vantagens estéticas e altas taxas de sobrevivência 

do implante. Com o passar dos anos a implantodontia veio aperfeiçoando suas técnicas com o 

intuito de minimizar os danos estéticos e funcionais com a colocação do implante imediato 

seguido da instalação da prótese provisória, consequentemente diminuindo o tempo de 

tratamento e os gastos cirúrgicos. Apesar de a técnica apresentar boa preservação tecidual, 

pouco se sabe dos principais fatores que podem alterar em longo prazo esses tecidos ao redor 

do implante. Portanto, percebe-se que os fatores biológicos e clínicos podem influenciar na 

estabilidade e manutenção desses tecidos, são eles: biótipo gengival, formato da prótese, 

protocolo cirúrgico e protético, a posição do implante e o tipo de intermediário. Deste modo, 

se torna importante estudar os fatores que influenciam no comportamento dos tecidos 

periimplantares na reabilitação com implante imediato seguido de prótese provisória. 
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Lenzi (2014) relatou que a colocação imediata do implante após extração de um dente 

é uma reabilitação confiável e permite preservar a estrutura óssea, deste modo o procedimento 

tem a vantagem de reduzir o número de procedimentos cirúrgicos e o tempo de tratamento, 

aumentando a satisfação do paciente. Quando se trata de região anterior de maxila e 

mandíbula o procedimento exige maior atenção estética para conseguir a estabilidade dos 

tecidos duros e moles e assim obter sucesso biológico e estético em longo prazo. Portanto, se 

for respeitada as indicações e limitações da técnica os resultados se tornam previsíveis. 

Todavia, esse conceito ainda gera muitas discussões entre os autores, pois alguns sugerem 

adiar o carregamento imediato. O presente trabalho relata a técnica de reabilitação em área 

estética, avaliando e comparando dois grupos de estudo (carga imediata e tardia) de 10 

implantes individuais em área estética (incisivos e caninos). Portanto, foram realizadas as 

extrações atraumáticas utilizando uma abordagem cirúrgica diferente. No primeiro grupo, 

com 10 casos individuais, foi instalado o implante de carregamento tardio, os casos variavam 

dependendo da presença de gengiva fina ou espessa e na quantidade de placa bacteriana. O 

segundo grupo, também com 10 casos individuais, foi colocado o protocolo de carregamento 

imediato sem carga funcional. Os casos do primeiro e segundo grupo que apresentavam perda 

óssea por presença de placa (periodontite) obteve enxerto ósseo para preencher a lacuna 

bucal. Os implantes apresentaram boa estabilidade primária e as próteses foram instaladas 

com alívio oclusal. Os casos foram acompanhados por 2 anos com avaliações clínicas e 

radiográficas. Na tomografia computadorizada pode-se perceber boa cicatrização de tecido 

duro e mole, sendo que os biotipos gengivais fino e espesso apresentaram resultados 

semelhantes. Assim, os resultados são comparáveis e os implantes instalados em alvéolo 

fresco seguido de carga imediata não oclusal podem ser utilizados em casos específicos. Por 

fim, os resultados obtidos são esteticamente satisfatórios, independente do biotipo gengival. A 

técnica apresenta resultados previsíveis e sucesso funcional e estético em longo prazo para 

casos específicos. 

Tonetti et. al (2017) avaliou algumas complicações periodontais que os pacientes 

poderiam desenvolver com a instalação do implante no momento da extração ou 3 meses 

após. Foram escolhidos os pacientes que necessitavam de extração de dente anterior ou pré-

molar, e esses pacientes eram examinados por profissionais calibrados. Os resultados obtidos 

eram que 72% dos casos de implante imediato necessitou de aumento ósseo, enquanto que 

43,9% precisou na carga não imediata. O índice de falhas dos casos clínicos foi de 26,1% e 

5,3% respectivamente. Em um ano observou-se profundidade de sondagem e após 3 anos já 
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encontrava perda óssea radiograficamente, mas o paciente não relatou diferenças no resultado. 

Em resumo, o implante imediato deve ser utilizado em casos isolados e não em casos que a 

estética é prioridade, assim o acompanhamento deve ser realizado para avaliar as diferentes 

taxas de complicações no implante. 

Segundo Zhang et al (2017), realizou seu estudo para confirmar que a reabilitação de 

implantes com carga imediata pode ser um procedimento tão eficaz clínico e radiográfico 

como o carregamento precoce ou convencional. Foram incluídos na metanálise cerca de 1342 

implantes com carga imediata e 1279 com carga convencional, e então a pesquisa determinou 

não haver diferença significativa entre os dois, apesar que, os implantes com carga imediata 

apresentaram uma taxa de falha levemente maior. Enfim, com base nas análises dos 

subgrupos, a nova técnica mostrou ótimos resultados, mas ainda precisa ser mais explorada 

para melhor sucesso e estabilidade do tratamento. 

Gjelvold et al 4 (2017) avaliou pacientes que havia ausência de algum elemento 

dentário maxilar e propôs o protocolo de reabilitação com implantes de carga imediata, 

carregamento convencional e restauração provisória retida por parafuso. Nesse estudo, 

acompanharam os pacientes por 1 ano no pós operatório e analisou a sobrevivência do 

implante, as alterações de tecidos moles, índice de papilas, nível ósseo marginal, índice 

estético branco e rosa, a aparência estética avaliada pelo paciente e as alterações em relação a 

higiene bucal. Portanto, houve uma taxa de sobrevivência dos implantes de 100% com carga 

imediata e 96% com carregamento tardio. Deste modo, o presente estudo clínico randomizado 

mostrou que implantes unitários apresentam resultados satisfatórios com carregamento 

imediato e com carregamento tardio acompanhando por 12 meses após a instalação. 

Segundo Testori et al (2017) o objetivo de seu estudo foi comparar os resultados 

clínicos e radiográficos de implantes instalados imediatamente após exodontia com e sem 

carga imediata. Selecionaram 35 pacientes com idade entre 14 e 52 anos, desses pacientes, 22 

receberam carga imediata e 13 carga tardia. Foi analisado o nível ósseo marginal em longo 

prazo e a taxa de sobrevivência do implante. Deste modo, a taxa de sobrevivência do implante 

foi de 96,5% enquanto o nível médio do osso marginal apresentou resultados semelhantes nos 

dois casos. Dessa forma, os implantes instalados em alvéolo fresco que utilizam a carga 

imediata também apresentam um bom prognóstico de longo prazo. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Em suma, conclui-se que o protocolo de reabilitação com implante e carga imediata 

apresenta-se como uma alternativa segura quando tem perda de um ou mais elementos 

dentários em região estética. Deste modo, mesmo que o protocolo tardio e imediato tem os 

índices de sucesso semelhantes, a carga imediata possui muito mais vantagens, principalmente 

por manter a estética do paciente e apresentar um prognóstico previsível. Sendo assim, o 

protocolo imediato proporciona alto índice de sucesso desde que respeite suas limitações. 
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