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 o objetivo desse trabalho foi avaliar, clínica e radiograficamente (bi/tridimensional), as alte-
rações em tecidos moles e duros encontradas após a colocação de implantes imediatos com carga ime-
diata em alvéolos pós-extração.  dez pacientes tratados com implantes imediatos com carga 
imediata nos incisivos central e lateral superiores foram incluídos. Parâmetros clínicos foram avaliados 
em fotografias padronizadas tiradas após a instalação do implante (baseline) e 1, 3 e 6 meses após. 
Parâmetros bi- e tridimensionais foram medidos em tomografias Cone-Beam, para avaliar a estabili-
dade do tecido ósseo na região vestibular. Também foram realizadas análises clínicas e fotográficas dos 
tecidos moles, para avaliar a sua estabilidade durante o período de avaliação.  não hou-
ve variações estatisticamente significativas nos parâmetros clínicos e radiográficos avaliados, tendo 
sido demonstrada uma manutenção de 94% do volume do osso vestibular.  implantes ime-
diatos com carga imediata apresentam boa estabilidade dos tecidos moles e duros peri-implantares.  

 Estudo clínico. Implante com carga imediata. Implante imediato.
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INTRODUÇÃO
No protocolo convencional de utilização 
dos implantes dentários, um certo perío-
do de reparação sem carga é sugerido 
para uma osseointegração sem intercor-
rências1,2,3. Apesar dessa abordagem ser 
uma modalidade de tratamento altamente 
previsível, um prolongado tempo de tra-
tamento pode ser percebido como um 
importante inconveniente para pacientes 
que anseiam por uma rápida reabilitação, 
especialmente se for considerada a região 
anterior4,5,6. Além disso, meta-análises da 
sobrevivência de implantes unitários car-
regados de forma imediata, precoce ou 
tardia não demonstraram diferenças signi-
ficativas entre os protocolos de aplicação 
de carga7. Dessa maneira, esforços con-
sideráveis têm sido direcionados no sen-
tido do carregamento imediato/precoce 
dos implantes, objetivando a redução do 
tempo entre a perda do dente e a entrega 
da prótese definitiva ao paciente.

Em algumas situações, esse protocolo 
tem sido associado com a colocação do 
implante imediato nos alvéolos de extra-
ção8-11. Esse procedimento tem sido de-
fendido como um meio não só para re-
duzir o tempo de tratamento e os custos, 
mas também para preservar as estruturas 
alveolares, que são, em muitos casos, 
reabsorvidas após a extração do dente12.

Entretanto, revisões sistemáticas de lite-
ratura relataram que não são encontra-
dos estudos clínicos que avaliem se o 
estímulo da carga imediata em implantes 
seria capaz de manter o volume ósseo 
dos alvéolos de extração e a arquitetura 

gengival peri-implantar11. Destacam, ain-
da, a incerteza de quais seriam os fatores 
determinantes da previsibilidade desse 
que, apesar de ser o protocolo mais ali-
nhado às atuais demandas da Implanto-
dontia, talvez seja um dos que mais care-
cem de evidências clínicas consistentes. 

Um volume ósseo suficiente e uma arqui-
tetura favorável do rebordo alveolar são 
essenciais para se obter reconstruções 
protéticas funcionais e estéticas. Portan-
to, conhecer o processo de reparação 
dos alvéolos de extração, incluindo as 
alterações de contorno causadas pela 
reabsorção óssea, é essencial para o pla-
nejamento do tratamento.

O presente estudo teve por objetivo ava-
liar as alterações bi- e tridimensionais, cli-
nicas e radiográficas, dos tecidos moles 
e duros, após a instalação de implantes 
imediatos e carregamento, na região an-
terior da maxila.

MATERIAL E MÉTODOS
Esse estudo foi aprovado pelo Conse-
lho de Ética em Pesquisa com Seres 
Humanos da Universidade Federal de 
Uberlândia, com o número de processo 
17906213.5.0000.5152, parecer 507.031.
Dez pacientes com um único dente su-
perior (incisivo lateral ou central de am-
bos os lados) com paredes ósseas ín-
tegras e indicados para extração foram 
incluídos. As extrações foram realizadas 
usando periótomos e fórceps, sem dani-
ficar as paredes ósseas, em abordagem 
sem retalho (Fig. 1). Os alvéolos de ex-
tração receberam implantes imediatos, 
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colocados com a plataforma 1 a 3mm 
abaixo do nível do osso marginal vesti-
bular. Os implantes utilizados foram os 
cônicos, com plataforma protética do 
tipo Cone-Morse (Unitite®, SIN - Sistema 
de Implante, São Paulo), com tratamento 
de superfície com duplo ataque ácido e 
adesão de nanocristais de hidroxiapatita 
(Unitite SINactive, SIN - Sistema de Im-
plantes, São Paulo), variando-se apenas 
seu comprimento e, eventualmente, seu 

diâmetro. Nenhum tipo de enxerto foi 
utilizado para preencher a lacuna entre 
o implante e a tábua óssea vestibular. 
Os implantes receberam reabilitações 
protéticas provisórias, com contatos 
oclusais leves com os dentes antagonis-
tas, nos movimentos de excursão dos 
dentes inferiores (Fig. 2). Após 6 meses, 
as próteses provisórias foram substituí-
das por coroas de porcelana definitivas, 
confeccionadas em cerâmica.

Figura 1. A) Raiz de um incisivo central superior sem possibilidade de reabilitação. B) Extração da raiz. C) Insta-

lação do implante. D) Posição final do implante.

Figura 2. A) Abutment provisório. B) Coroa provisória.
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Nesse modelo de estudo, as imagens fo-
ram obtidas utilizando-se um tomógrafo 
Newtom 3G (Imaging QR, Verona, Itália), 
que gerou imagens DICOM com uma re-
solução de 96dpi, 14-bits de escala de 
cinza e 0,25mm de tamanho de voxel. 
A unidade CBCT foi configurada para 
operar a 120kVp, 5mA, com 20 segundos 
de tempo de exposição.

Todos os pacientes foram submetidos a 
tomografias logo após a colocação da co-
roa protética provisória e 6 meses após a 
cirurgia. Os conjuntos de dados em for-
mato DICOM foram salvos em um disco 
rígido e reconstruídos em software espe-
cífico (OnDemand 3D 1.0.7.0295, Cyber-
Med, Seul, Coreia do Sul) para reconstruir 
as seções de imagem e exportar a ima-
gem bidimensional para a avaliação quan-
titativa do osso.

Com base no dente selecionado para in-
clusão, e respeitando-se uma margem de 
2mm mesial e distalmente, secções trans-
versais de 0,25mm de espessura (distância 
entre pontos = 1mm), através do rebordo e 
do osso maxilar, foram geradas perpendicu-
larmente ao plano oclusal. O mesmo núme-
ro de secções foi gerado para cada região, 
para ambos os períodos de observação. 
O contraste das imagens foi ajustado, e o 
nível central (L) e a largura de banda (W) fo-
ram definidos de acordo com as sugestões 
do software (W = 3086 e L = 667).

Para cada corte da CBCT, uma imagem 
TIFF (tagged image file format) foi ge-
rada. As imagens tinham resolução de 
96dpi, combinando com a resolução do 

scanner e, portanto, evitando qualquer 
distorção. Elas continham uma régua, 
que permitiu a configuração da escala li-
near de cada imagem. Todas as imagens 
geradas foram anônimas e randomiza-
das em relação ao paciente, a fim de que 
o avaliador permanecesse sem saber 
qual era o grupo em tratamento.

A avaliação das imagens TIFF foi realizada 
por meio de um software específico para 
processamento de imagens (ImageJ, NIH, 
EUA), traçando manualmente as estruturas 
em estudo, usando o mouse do computa-
dor (Fig. 3). Para se alcançar um padrão de 
medição de todas as imagens, o total da 
maxila visível em cada corte da imagem foi 
incluído (ou seja, traçado). As mudanças na 
área de osso, ao longo do tempo, também 
foram calculadas e expressas em percen-
tagem. Finalmente, para se avaliar a repro-
dutibilidade das medições, 30% das amos-
tras foram medidas em duplicata, com pelo 
menos duas semanas entre as medições, 
e as diferenças foram testadas usando-se 
análise de correlação de Pearson.

Para a análise dos dados, o software 
comercialmente disponível GraphPad 
Prism 5.0 para Windows (GraphPad Soft-
ware Inc., EUA) foi utilizado para compa-
rar as médias de área de osso ao longo 
do tempo e desenhar gráficos. Para cada 
sítio avaliado, a comparação entre os gru-
pos foi baseada na área média do osso 
calculada a partir de medições de todas 
as secções de cada bloco (“média”). Para 
as alterações na área do osso, as compa-
rações entre os grupos foram feitas em 
três níveis: 1) “média”, 2) a área do osso 
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do corte médio de cada sitio (“centro”), e 
3) as áreas ósseas médias calculadas a 
partir da primeira e última secções (“bor-
da”) de cada sítio (áreas mais distantes do 
centro da região tratada). Os dados foram 
submetidos à análise pelo teste de nor-
malidade de D’Agostino-Pearson. Variá-
veis com dados distribuídos normalmen-
te foram avaliadas por meio de medidas 
repetidas ANOVA e pós-teste de Tukey 
para comparações múltiplas. As variáveis 
com dados não distribuídos normalmen-
te foram avaliadas por  meio do teste de 
Wilcoxon. A reprodutibilidade das medi-
ções foi calculada utilizando-se a análise 
de correlação de Pearson. A significância 
estatística foi fixada em 5% (p < 0,05).

As tomadas radiográficas dos implantes 
avaliados foram feitas pela técnica do 
paralelismo, utilizando um sensor radio-
gráfico digital (Schick CDR Elite, Schick 
Technologies, EUA), imediatamente após 
a instalação das próteses e aos 1, 3 e 6 
meses após o tratamento. Na aquisição 
de imagem, não foi aplicado nenhum tipo 
de filtro ou manipulação de imagem.

A padronização das radiografias foi obtida 
pela utilização de iguais tempos de exposi-
ção, aparelho de raios X e posição geomé-
trica. Em relação à padronização da toma-
da radiográfica, essa foi feita por meio da 
estabilização do conjunto tubo-paciente-
-sensor, onde o posicionador radiográfico 
foi estabilizado na boca do paciente por 
meio de um guia multifuncional, permitin-
do a reprodutibilidade das tomadas radio-
gráficas (Fig. 4). Assim, foi utilizado um po-
sicionador para cada paciente.

Medidas lineares foram realizadas em 
todas as imagens radiográficas obtidas, 
de forma independente, por meio do 
software Image J (NIH, EUA), e tiveram 
como objetivo avaliar a reabsorção e/ou 
formação óssea linear na região cervical 
do implante. As seguintes medidas fo-
ram feitas na mesial e distal de cada sí-
tio: JIC-pCOI (medida vertical da junção 
implante-componente ao primeiro contato 
osso-implante); CO-pCOI (medida vertical 
da crista óssea ao pCOI); e Perda Óssea 
Lateral, ou POL (medida horizontal do re-
bordo ao corpo do implante).

Para examinar objetivamente o resultado 
estético dos implantes, fotografias intrabu-
cais foram tiradas. As imagens foram im-
portadas para o software de imagens digi-
tais (Image J 1.32j, NIH, EUA) e exibidas em 
um monitor de tela plana de 17 polegadas 
S-VGA (1280 x 960 pixels de resolução). 

As medidas da distância entre o zênite 
vestibular da mucosa peri-implantar e a in-
cisal da prótese implantossuportada (C); a 
distância entre o topo das papilas mesial 
e distal e a incisal da prótese implanto su-
portada (P); bem como a largura da mu-
cosa ceratinizada (K) foram realizadas em 
todas as imagens fotográficas, de forma 
independente, por meio do software Ima-
ge J (NIH, EUA), e tiveram como objetivo 
avaliar a manutenção da arquitetura gen-
gival no decorrer do tratamento (Fig. 5).

Em todos os grupos, essas medidas fo-
ram realizadas imediatamente após a ins-
talação das próteses e com 1, 3 e 6 me-
ses após o início do tratamento.
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Figura 3. CBCT avaliando a área 

de osso vestibular ao implante.

Figura 4. A) Radiografia inicial. B) Radiografia tirada no acompanhamento 

de 6 meses, onde nota-se a boa padronização da posição geométrica.

Figura 5. 1) Nível da mucosa vestibular; 2) nível da papila; 3) largura da mucosa ceratinizada.
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RESULTADOS
A variação de todos os parâmetros clíni-
cos (fotográficos), bem como os radio-
gráficos bi- e tridimensionais, foi não es-
tatisticamente significativa, ao longo do 
acompanhamento (Fig. 6, 7 e 8). 

A média de P foi de 5,55 ± 1mm, consi-
derando-se todos os períodos; enquanto 
C e K foram 9,2 ± 1,2mm e 5,3 ± 1,6mm, 
respectivamente. A média de JIC-pCOI foi 
de 1,3 ± 0,8mm, considerando-se todos o 
períodos, enquanto CO-pCOI e POL tive-
ram 3,9 ± 1,1mm e 0,3 ± 0,1mm, respec-
tivamente. A manutenção do volume de 
osso vestibular ao implante foi de 94%.

DISCUSSÃO
O presente estudo foi realizado para 
avaliar as alterações dos tecidos moles 
e duros após a instalação de implantes 
imediatos com carga imediata na região 
anterior da maxila. Demonstrou-se que 
os implantes imediatamente colocados e 
carregados são capazes de manter uma 
boa estabilidade clínica e radiográfica bi- 
e tridimensional do volume dos tecidos 
moles e duros dos alvéolos de extração.

Em decorrência da extração de um den-
te, uma série de eventos biológicos tem 
alta probabilidade de ocorrer, como: 
perdas ósseas verticais e horizontais, 
com consequente diminuição da altura 
e espessura do osso alveolar; colapso 
gengival; movimentos migratórios dos 
dentes adjacentes e modificações na 
qualidade óssea, com o colapso do 
osso compacto e substituição por osso 
medular12-15. O processo de remodela-
ção óssea alveolar é, geralmente, a cau-
sa de danos estéticos e funcionais, os 
quais, às vezes, inviabilizam o tratamen-
to com implantes. 

Nesse sentido, tem sido sugerido que a 
instalação de um implante sem aplicação 

Figura 6. Medidas radiográficas (média e desvio-

-padrão) avaliadas nos pacientes. Embora uma ten-

dência para menores JIC-pCOI e CO-pCOI ao longo 

do acompanhamento possa ser vista no gráfico, essas 

alterações não foram estatisticamente significativas.
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de cargas dentro do alvéolo de extração, 
imediatamente após a exodontia, pode-
ria manter o formato do rebordo ósseo12. 
Entretanto, estudos em animais e ensaios 
clínicos têm demonstrado que o proces-
so de reabsorção óssea ocorre, principal-
mente na face vestibular do osso alveolar, 
independentemente da presença do im-
plante dentro do alvéolo de extração16-19.

Além disso, estudos experimentais em 
seres humanos mostraram uma quantida-
de similar de reabsorção óssea horizontal 
para alvéolos de extração que receberam 
implantes imediatos20,21 , em comparação 
com alvéolos cicatrizados espontanea-
mente, após a extração13. No entanto, a 
quantidade de reabsorção nos modelos 
pré-clínicos de implantes imediatos é in-
consistente e pode ser afetada pela: po-
sição do implante, diâmetro do implante23, 
tipo de superfície do implante22,25, dimen-
são do alvéolo, espessura do osso vesti-
bular17,18, além da abordagem cirúrgica19,24.

Por outro lado, o contato íntimo na inter-
face osso-implante permite que cargas 
aplicadas sobre as próteses implantossu-
portadas sejam transmitidas diretamente 
ao osso adjacente. Apesar de a determi-
nação precisa dos níveis de carga que 
distinguem o estímulo como aceitável, 
osteogênico ou indutor de falhas ser di-
fícil e ainda não resolvida, alguns autores 
focaram na amplitude da deformação 
como estímulo mecânico determinan-
te no processo adaptativo do osso. Tem 
sido demonstrado que acima de um cer-
to gatilho de deformação (100µ ), o osso 
pode ser mantido e irá responder com 

aumento da atividade de formação com 
o aumento da deformação, até alcançar 
o gatilho de sobrecarga patológica (> 
4000µ ), o qual pode causar reabsorção 
óssea, por acúmulo de microdanos26-31. 
Subcarga e perda óssea por desuso po-
dem ser observadas abaixo do limite de 
deformação de 100µ . Não obstante, é 
importante enfatizar que, apesar das pos-
síveis zonas de subcarga óssea (< 100µ , 
perda óssea por desuso), carga normal 
(100 – 1,500µ , manutenção óssea) e so-
brecarga patológica (> 4000µ , reabsor-
ção óssea por acúmulo de microdanos) 
terem sido sugeridas em estudos na área 
de biomecânica, não apenas a amplitude 
da deformação, mas também a frequên-
cia de carga e o número de ciclos, são 
parâmetros determinantes para a respos-
ta adaptativa do osso31-35.

Avaliando o ambiente biomecânico de 
implantes imediatos (instalados em al-
véolo pós-extração) com carga imediata, 
por meio de análise em elementos finitos 
(MEF), Pessoa et al.36-39 encontraram ní-
veis de deformação compatíveis com a 
manutenção de maior parte do alvéolo 
pós-extração (>100µ ), inclusive na pare-
de óssea vestibular. Resultado análogo 
foi também reportado por Cehreli et al.40, 
em um estudo empregando modelo de 
cadáver. Os autores argumentaram que 
a carga foi transferida para a estrutura 
óssea vestibular mesmo sem essa pos-
suir contato direto com o implante. Além 
disso, em uma situação clínica real, uma 
vez que o implante é colocado dentro 
do alvéolo pós-extração, o coágulo e, 
subsequentemente, o tecido conjuntivo 
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transicional do defeito ósseo poderiam 
ajudar na transferência das cargas fun-
cionais e estimular o osso que não está 
em contato com o implante41,42. Espe-
cula-se que tal estímulo poderia evitar a 
atrofia por desuso sofrida pelo alvéolo 
pós-extração, conforme foi demonstrado 
pelos resultados do presente estudo. 

Recentes publicações de estudos em ani-
mais, entretanto, têm reportado volumes 
similares de reabsorção óssea em im-
plantes imediatos com carga imediata e 
implantes imediatos sem carga43,44. Esses 
resultados estão em contraste com uma 

recente meta-análise que demonstrou, 
corroborando o presente estudo, altera-
ções ósseas marginais favoráveis após 
um ano para a abordagem bimodal45. Não 
obstante, uma amostra maior deve ser 
considerada para futuros estudos, devido 
ao elevado desvio-padrão encontrado.

CONCLUSÕES
Dentro das limitações do presente estudo 
clínico, pode-se concluir que os implantes 
imediatamente instalados e carregados 
em alvéolos pós-extração mostraram boa 
estabilidade clínica e radiográfica bi- e tri-
dimensional de tecidos moles e duros.
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