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RESUMO 
 
 

Os implantes imediatos que recebem restaurações imediatas vêm sendo 

apresentados na literatura como uma opção de tratamento confiável para a 

reposição de dentes condenados. No entanto, recentemente, dúvidas com relação à 

estabilidade dos tecidos periimplantares utilizando esta técnica têm sido levantadas.  

Neste estudo prospectivo, doze pacientes tiveram seus incisivos centrais superiores 

condenados substituídos por implantes imediatos e restaurações imediatas. Durante 

18 meses, foram acompanhados o comprimento das coroas implanto-suportadas e a 

distância entre a ponta das papilas e a borda incisal dos dentes vizinhos. Não foi 

observada diferença estatisticamente significativa entre as medidas obtidas. Os 

resultados obtidos podem ser atribuídos ao rigoroso critério de seleção dos casos e 

a técnica cirúrgica aplicada. Pode-se afirmar que os tecidos moles periimplantares 

de implantes imediatos com restaurações imediatas, mantiveram-se estáveis ao 

longo dos 18 meses de observação seguindo-se os critérios de seleção e execução 

desse estudo. 

 
 

Palavras chave:  Implantes dentais; Implantes imediatos; Extração dentária; 
Estética 

 

 

 

 

 



CAMARGO LOA. Prospective analysis of the soft tissue stability around the 
immediate implant with immediate restoration in central superior incisive [Tese de 
Doutorado]. São Paulo: Faculdade de Odontologia da USP; 2007. 

 
 

ABSTRACT 
 
 

The immediate implants that receive immediate restorations have been 

presented in literature as a reliable alternative to the replacement of condemned 

teeth. Recently, however, doubts regarding the perimplantar tissue stability have 

been raised. In this prospective study, twelve patients had their central maxillary 

incisor replaced by immediate implant and immediate restoration. After 18 months 

the papillae height and the Zenith of implant supported crown were compared to the 

dimensions before dental extraction. No statistically significant difference was 

observed between the obtained measurements. The authors justify the obtained 

results to the rigorous selection criteria of the cases that had been part of this sample 

and the surgical technique applied. In the selections criteria and executions followed 

in this work to the immediate implant placement and immediate restorations, we can 

state that the soft perimplantar tissues have been remained stable for the 18 months’ 

observation.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O sucesso em longo prazo dos implantes osseointegrados é amplamente 

suportado por evidências clínicas e científicas (ADELL et al., 1981; BRÅNEMARK et 

al., 1977; BUSER et al., 1997).  A técnica proposta inicialmente por Brånemark et al. 

(1977) recomenda a instalação dos implantes em osso alveolar completamente 

cicatrizado. A obtenção de prognósticos favoráveis e a previsibilidade no 

restabelecimento da função e estética tornaram a Implantodontia uma das mais 

importantes ferramentas na reabilitação oral, e seu uso cada vez mais freqüente 

permitiu que técnicas mais arrojadas fossem propostas.   

O implante imediato é um exemplo de aprimoramento das técnicas 

tradicionalmente empregadas, e consiste na instalação do implante no alvéolo de 

dentes recém extraídos. À primeira vista, a grande vantagem deste procedimento é 

a economia de tempo, uma vez que o implante é instalado na mesma sessão em 

que o dente condenado é extraído, sem que se aguarde o tempo necessário para o 

preenchimento do alvéolo por osso neoformado (LAZARRA, 1989; SCHULTE et al., 

1978). 

Inúmeras vantagens têm sido relacionadas a esta técnica, porém, diversas 

desvantagens se fazem igualmente presentes. Se, por um lado, autores defendem 

que os implantes imediatos economizam tempo durante o tratamento, diminuem o 

trauma físico e psicológico do paciente, e podem reduzir o processo de reabsorção 

do osso alveolar (BARZILAY et al., 1991; BECKER; BECKER, 1990; LAZARRA, 

1989; ROSENQUIST; GRENTHE, 1996), por outro, criticas são feitas quanto à 

dificuldade de se posicionar corretamente o implante no momento da sua instalação, 
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à falta de tecidos moles para a perfeita coaptação das bordas do retalho, e à 

possível perda da parede vestibular do alvéolo e conseqüente exposição do implante 

(ARAÚJO et al., 2006a; ARAÚJO et al., 2006b; BOTTICELLI et al., 2005). Tais 

fatores influenciam consideravelmente a obtenção da estética ideal na região 

anterior, que representa um dos grandes desafios da reabilitação com implantes. 

Diversas técnicas vêm sendo propostas para evitar ao máximo alterações 

dimensionais dos tecidos perimplantares. Wörhle (1998) propôs a instalação de 

implantes imediatos suportando restaurações imediatas em áreas de grande 

demanda estética. Segundo o autor, a substituição imediata do dente perdido por um 

implante e uma restauração provisória acaba por preservar os tecidos 

perimplantares, evitando, portanto, a sua retração.  

A proposta deste estudo clínico prospectivo é avaliar em longo prazo a 

estabilidade dimensional dos tecidos moles periimplantares circunjacentes aos 

implantes imediatos que suportam uma restauração imediata instalados em zonas 

estéticas. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Alterações dimensionais nos alvéolos de extração 

 

 

 A manutenção da arquitetura óssea alveolar está diretamente relacionada à 

presença dos dentes. A partir do momento da perda dental, a remodelação do osso 

alveolar pode ocorrer em maior ou menor proporção. As conseqüências desse 

processo e suas influências sobre a condução dos procedimentos de reabilitação 

levaram à necessidade de elucidação dos eventos envolvidos nessas alterações 

alveolares e, consequentemente, à realização de estudos sobre o tema por diversos 

autores.  

 Após a exodontia, uma série de eventos fisiológicos é desencadeada com a 

finalidade de raparar o alvéolo de extração. Cardaropoli, Araújo e Lindhe (2003) 

realizaram um estudo em cães com o objetivo de avaliar essa seqüência de 

reparação. Nove cães foram submetidos à eutanásia 1, 3, 7, 14, 30, 60, 90, 120 e 

180 dias após a extração. Os autores observaram o preenchimento do alvéolo por 

coágulo sanguíneo durante os três primeiros dias. Após sete dias, o coágulo 

começou a ser substituído por uma matriz provisória (infiltrado de fibroblastos), e aos 

14 dias, teve início o processo de remodelação e aposição de novo osso. Oitenta e 

oito por cento do volume do alvéolo foi preenchido por osso mineralizado aos 30 

dias de reparação. Dos 60 aos 90 dias ocorreu a formação de uma ponte de osso 

mineralizado separando o tecido mucoso do alvéolo de cicatrização. Com 120 a 180 
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dias, foi possível observar a maturação dos tecidos com maior aposição de osso no 

alvéolo de cicatrização.  

 Concomitantemente ao processo de reparação, alterações dimensionais do 

osso alveolar são observadas após a extração, e podem ser influenciadas por 

diversos fatores, tais como: número e proximidade dos dentes extraídos, biótipo dos 

tecidos adjacentes, local da extração e tipo de prótese provisória utilizada, hábitos e 

fatores sistêmicos (CHEN; WILSON; HÄMMERLE, 2004). 

As alterações na arquitetura do alvéolo de extração foram amplamente 

discutidas na literatura (ARAÚJO et al., 2005; CARDAROPOLI; ARAÚJO; LINDHE, 

2003; JONHSON, 1969; SCHROPP et al., 2003). Essas alterações podem dificultar 

a instalação dos implantes dentários e prejudicar seu correto posicionamento, e em 

alguns casos, a utilização de procedimentos complementares faz-se necessária.   

Segundo Schropp et al. (2003), cerca de 50% de redução do volume 

horizontal da crista alveolar pode ocorrer num período de 6 a 12 meses, sendo que 

dois terços dessa perda de volume ocorreu nos três primeiros meses. Reduções 

verticais ocorreram em maior intensidade nos casos de extrações múltiplas quando 

comparados às extrações unitárias.   

 Araújo et al. (2005) analisaram as alterações dimensionais da crista alveolar 

em cães submetidos à eutanásia 1, 2, 4 e 8 semanas após a extração. Significativas 

reduções de volume ocorreram durante as oito primeiras semanas, caracterizando 

intensa atividade osteoclástica. Foi constatada maior reabsorção alveolar vertical da 

parede vestibular quando comparada à parede lingual, ambas acompanhadas de 

perda de volume horizontal.  

 A fim de preservar a perda do volume ósseo inerente à exodontia, alguns 

autores propõem o preenchimento do alvéolo com materiais de enxerto e/ou 
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membranas após a extração (ASHMAN; BRUINS, 1987; FROUM et al., 2002; 

HOWELL; FIORELLINE; JONES, 1997; LEKOVIC et al., 1998; NEMCOVSKY; 

SERFATY, 1996; NEVINS et al., 2006; SMUKLER; LANDI; SETAYESH, 1999). Essa 

remodelação, segundo esses autores, faz parte do processo fisiológico de reparação 

e a aplicação dessas técnicas visa minimizar esse efeito. Outros propõem a 

instalação imediata de implantes para preservar essa estrutura, como veremos nos 

itens que se seguem. 

  

 

2.2 Implantes imediatos 

  

 

Segundo o protocolo preconizado por Brånemark et al. (1977), o momento 

oportuno para a instalação dos implantes seria aquele no qual o osso alveolar 

estivesse completamente cicatrizado, ou seja, aproximadamente 12 meses após a 

extração. Desde então, diversas propostas relacionadas ao período adequado para 

a instalação dos implantes após a extração dentária foram apresentadas. Tal fato 

levou à elaboração de diferentes classificações para os implantes conforme seu 

momento de instalação. 

 Wilson e Weber (1993) utilizaram os termos imediato, recente, adiado e 

maduro para classificar o período da instalação do implante em relação à 

cicatrização dos tecidos moles, porém, informações quanto ao intervalo de tempo 

relacionado a cada classificação não foram estabelecidas. 

 Schroop et al. (2003) definiram que instalação imediata seria aquela realizada 

entre três e 15 dias após a extração dentária. Gómez-Roman et al. (1997) a 
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definiram entre zero e sete dias. Ambas as classificações conflitam com a maioria 

dos estudos presentes na literatura, que definem implante imediato como aquele 

cuja instalação faz parte do mesmo procedimento cirúrgico, imediatamente em 

seguida à extração dentária (BARZILAY et al. 1991; BECKER, BECKER, 1990; 

LAZARRA, 1989). 

 Hämmerle e Lang (2001) descreveram a instalação tardia como a realizada 

entre 8 e 14 semanas após a extração. O mesmo termo é encontrado na literatura 

para implantes instalados entre 6 semanas e 8 meses (NEVINS et al., 2006; 

ZITZMANN; NAEF; SCHÄRER, 1997), ou ainda, entre uma semana e 9 meses após 

a extração dentária (GÓMEZ-ROMAN et al., 1997). 

 A classificação do período de instalação do implante após a extração dentária 

estabelecida pela Terceira Conferência de Consenso da International Team of 

Implantology - ITI objetivou solucionar as discordâncias conceituais previamente 

publicadas. Esse período foi dividido em 4 tipos, de acordo com o estágio de 

cicatrização dos tecidos moles e duros observado: Tipo 1, colocação imediata após 

a extração dentária, fazendo parte do mesmo procedimento cirúrgico; Tipo 2, 

instalação do implante após a completa cobertura de tecido mole sobre o alvéolo 

(período típico entre quatro e oito semanas); Tipo 3, implante instalado entre 12 e 16 

semanas, tendo o alvéolo preenchimento ósseo substancial clínica ou 

radiograficamente; Tipo 4, instalação realizada em sítios completamente cicatrizados 

(tipicamente acima de 16 semanas). 

 Ainda nesta classificação, vantagens e desvantagens para cada Tipo foram 

sugeridas. Para o Tipo 1, os autores apontam como vantagens a redução do número 

procedimentos cirúrgicos, a redução do tempo de tratamento e a disponibilidade 

ideal de volume ósseo; como desvantagens, a dificuldade para a instalação do 
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implante na correta posição tridimensional devido à morfologia do sítio implantar, o 

comprometimento do resultado estético final na presença de biótipo fino dos tecidos 

moles, a possível falta de mucosa queratinizada para o reposicionamento do retalho 

e a dificuldade técnica do procedimento.  

Para o Tipo 2, a maior área e volume de tecido mole, facilitando o manejo e 

reposicionamento do retalho, e o desaparecimento de uma patologia local presente 

no momento da extração são descritas como vantagens desse período de 

instalação; a dificuldade de instalação do implante no local ideal devido à morfologia 

do alvéolo, o aumento do tempo de tratamento, a reabsorção variável das paredes 

do alvéolo, a necessidade de procedimentos complementares e as dificuldades 

técnicas são descritas como desvantagens. 

O preenchimento substancial do alvéolo por tecido ósseo, que facilita a 

instalação e estabilidade inicial do implante, e a cicatrização dos tecidos moles, que 

favorece o manejo do retalho, são descritos como vantagens do Tipo 3, entretanto, o 

aumento do tempo de tratamento, a reabsorção variável das paredes do alvéolo e a 

necessidade de procedimentos cirúrgicos complementares são descritas como 

desvantagens.  

Para o Tipo 4, quando o osso alveolar e os tecidos moles se encontram 

completamente cicatrizados, a instalação pode parecer mais segura, mas as 

desvantagens são semelhantes às do Tipo 3, principalmente quanto às variações do 

volume ósseo presente. 
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2.3 Implantes Imediatos 

 

 

 A instalação de implantes dentários em uma posição favorável para a 

conclusão satisfatória do caso clínico depende de seu minucioso planejamento. As 

alterações dimensionais que ocorrem nos alvéolos de extração acabam por 

dificultar, ou mesmo impedir o posicionamento dos implantes previamente definido 

pelo planejamento, resultando em próteses com alterações morfológicas e 

funcionais, além de comprometimento estético. Esse processo de remodelação 

óssea, que reduz o volume do alvéolo no sentido vertical e horizontal, leva também à 

utilização de implantes mais curtos e de menor diâmetro. Esses argumentos 

relatados por Lazarra (1989) impulsionaram o autor a indicar a instalação de 

implantes imediatamente após a extração dentária, com o objetivo de minimizar os 

efeitos dessa reabsorção fisiológica. Com a arquitetura óssea alveolar preservada, 

essa técnica visa utilizar implantes com maiores dimensões e favorecer o seu 

correto posicionamento, tornando mais simples a reabilitação protética. 

 O primeiro relato na literatura sobre a instalação imediata de implantes em 

alvéolos de extração foi publicado por Schulte et al. (1978), no qual 95 implantes de 

Tübingen foram instalados com essa técnica e acompanhados por até dois anos e 

seis meses. Anneroth, Headstrom e Kjeleman (1985) instalaram implantes em 

alvéolos frescos de macacos, submetendo-os à eutanásia sete e 12 semanas após a 

implantação, e observaram uma osseointegração gradual e livre de complicações.  

 Lazarra (1989) descreveu as dificuldades na instalação de implantes em uma 

posição favorável para se obter a estética ideal, principalmente devido ao 

remodelamento alveolar inerente à reabsorção óssea pós-extração. O autor 
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argumenta que, devido à grande perda de volume ósseo, as próteses acabam, 

muitas vezes, sofrendo alterações morfológicas para se adaptar ao mau 

posicionamento dos implantes. A reabsorção vertical do osso também leva à 

instalação de implantes mais curtos. Em decorrência disso, o autor propõe a 

instalação de implantes em alvéolos frescos procurando minimizar os efeitos da 

reabsorção óssea. Neste caso, implantes mais compridos e com posicionamento 

ideal para a posterior reabilitação podem ser instalados, já que a arquitetura óssea 

alveolar ainda não sofreu remodelação. Como nem sempre o volume do implante é 

suficiente para preencher completamente o alvéolo de cicatrização, o autor 

recomenda que todos os casos sejam recobertos por uma membrana não 

reabsorvível de politetrafluoretileno expandido, a fim de evitar a migração epitelial 

nas áreas onde o osso não ficou em contato direto com o implante e favorecer o 

preenchimento do defeito ósseo por células osteoblásticas. Com isso, espera-se que 

o osso preencha essas lacunas e o implante fique totalmente em contato com o 

tecido ósseo, promovendo a manutenção da arquitetura óssea local através da 

supressão da reabsorção e facilitando a confecção da restauração protética. 

Becker e Becker (1990) propuseram uma técnica para aperfeiçoar a 

regeneração óssea ao redor de implantes instalados em alvéolos de extração, que 

consiste na realização de retalhos maiores, com incisões relaxantes, para que as 

membranas não reabsorvíveis, utilizadas para recobrir os implantes e defeitos, não 

fiquem expostas à cavidade bucal, o que acabaria por aumentar a probabilidade de 

insucesso da regeneração. Para defeitos maiores, os autores recomendam o 

preenchimento das lacunas ósseas com osso autógeno previamente ao 

recobrimento com as membranas. Em caso de exposição da membrana e sinais de 

inflamação ou infecção, esta deve ser removida imediatamente e o retalho deve ser 
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reposicionado. Após cerca de oito meses os implantes são colocados em função. Os 

autores realçam as vantagens dos implantes imediatos, diminuindo o tempo de 

tratamento e permitindo a manutenção da arquitetura óssea local. 

 Através da instalação de implantes imediatos em macaco, Barzilay et al. 

(1991) concluíram, após análise clínica, radiográfica e histológica, que implantes 

imediatos podem ser viáveis. Sugeriram, ainda, que a técnica apresenta vantagens 

sobre a convencional proposta por Brånemark et al. (1977), citando a possível 

manutenção de volume ósseo em altura e espessura, o menor número de 

procedimentos, a necessidade de utilização da prótese provisória por menos tempo 

e, principalmente, a redução do tempo total de tratamento, uma vez que não se faz 

necessária a completa cicatrização alveolar.  

 Em pesquisa clínica, Krump e Barnett (1991) instalaram implantes imediatos 

em mandíbulas de 11 pacientes. Foram realizadas extrações múltiplas de dentes 

anteriores e alveolotomia radical, mantendo apenas uma pequena porção apical do 

alvéolo residual que seria completamente preenchida pelo volume do implante. No 

grupo controle, instalaram implantes em mandíbulas de pacientes edêntulos com 

osso alveolar completamente cicatrizado, obtendo, no grupo controle, 98,1% de 

sobrevivência, contra 92,7% de sobrevivência no grupo teste. Apesar da diferença 

estatisticamente significante entre ambos, os autores relataram que os implantes do 

grupo teste que obtiveram sucesso clinico não apresentaram diferenças em relação 

à perda óssea, estabilidade dos tecidos moles e conclusão do tratamento protético, 

quando comparados aos do grupo controle. 

 Knox, Caudill e Meffert (1991) realizaram defeitos ósseos controlados em 

cães, simulando implantes instalados em alvéolos de extração. A porção coronária 

dos implantes instalados ficaram afastados das paredes do alvéolo artificial em 
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meio, 1 e 2 milímetros. No grupo teste foram utilizados implantes com recobrimento 

de hidroxiapatita, e no grupo controle, implantes usinados. Adversamente às 

pesquisas previamente realizadas, a técnica empregada não lançou mão de nenhum 

material de preenchimento ou membrana para o recobrimento dos implantes. Foi 

observada maior taxa de osseointegração para os implantes com recobrimento de 

hidroxiapatita que para os usinados. Os defeitos de meio milímetro estavam 

totalmente preenchidos com osso nos dois grupos, porém, os defeitos maiores com 

implantes recobertos por hidroxiapatita apresentaram maior regeneração, sugerindo 

que esses implantes oferecem melhores resultados que os usinados quanto à 

qualidade de osseointegração. Apesar dos resultados favoráveis, os autores 

sugerem que, em defeitos maiores que meio milímetro, membranas sejam utilizadas 

com o intuito de impedir a migração dos tecidos moles, o que poderia vir a prejudicar 

a osseointegração. 

 Gotfredsen et al. (1993) analisaram o comportamento de implantes imediatos 

instalados em cães sem a utilização de membranas para recobrimento do defeito 

ósseo. A osseointegração foi prejudicada nos casos onde a membrana foi exposta 

prematuramente, enquanto na ausência da exposição da membrana, o osso foi 

completamente cicatrizado ao redor dos implantes. Os autores sugerem que os 

implantes sejam instalados após a cicatrização dos tecidos moles, permitindo, assim, 

o recobrimento total da membrana e a redução do risco de exposição. 

 Becker et al. (1994b) realizaram um estudo multicêntrico onde foi avaliado o 

comportamento do osso ao redor de 49 implantes imediatos recobertos com 

membrana não reabsorvível. A taxa de sobrevivência obtida foi de 93,9%. Vinte e 

dois implantes (45% dos casos) tiveram suas membranas expostas precocemente e 

estas tiveram de ser removidas. Os implantes que não tiveram as membranas 
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expostas tiveram completa cicatrização do alvéolo ao seu redor. A cicatrização 

óssea ao redor dos implantes com membrana exposta foi significativamente inferior 

aos demais implantes. 

O preenchimento dos defeitos ósseos de implantes imediatos com enxerto 

autógeno e sem o recobrimento por membranas foi proposto por Becker et al. 

(1994a). Foram obtidas taxas de 100% de sobrevivência, que garantem 

confiabilidade à técnica descrita. 

 Procurando avaliar o comportamento de membranas não reabsorvíveis em 

implantes imediatos, Simion et al. (1994) utilizaram clinicamente osso autógeno, 

osso humano desmineralizado e um novo tipo de enxerto alógeno desmineralizado 

experimental como material de preenchimento de defeitos produzidos, enquanto o 

grupo controle foi preenchido apenas por coágulo. Os autores concluíram que houve 

formação óssea mais densa quando o osso autógeno foi utilizado, e que os 

materiais de preenchimento promoveram uma regeneração mais eficiente que o 

coágulo. Assim como os demais estudos, nos casos onde a membrana foi exposta 

precocemente, a regeneração foi prejudicada e a ausência de formação óssea 

favoreceu o preenchimento do defeito por tecido mole. Esses resultados são 

concordes com os apresentados por Celleti et al. (1994), onde os defeitos ósseos 

em implantes imediatos instalados em alvéolos frescos foram regenerados com 

membranas não reabsorvíveis, e a exposição da membrana levou aos piores 

resultados. 

 Um dos primeiros estudos de acompanhamento longitudinal de implantes 

imediatos foi realizado por Rosenquist e Grenthe (1996). Os autores acompanharam 

109 implantes imediatos instalados em 51 pacientes por aproximadamente 30 

meses. Sete implantes foram perdidos, indicando uma taxa de sobrevivência de 
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93,6%. Cinco dos sete implantes perdidos ocorreram em sítios onde os dentes foram 

extraídos por problemas periodontais, acumulando 92% de sobrevivência para esse 

tipo de indicação. Os outros dois implantes perdidos foram instalados em sítios não 

periodontais, acumulando um índice de sobrevivência de 95,8%. Dos 102 implantes 

que se mantiveram ao longo do estudo, cinco desenvolveram periimplantite, porém 

os autores advertem que em 4 casos os pacientes apresentavam problemas 

periodontais. Em apenas 5 casos foi necessário o uso de membranas não 

reabsorvíveis para recobrir implantes, já que estes apresentavam muitas roscas 

expostas devido a fraturas do osso alveolar ou reabsorções. Esse procedimento foi 

evitado ao máximo, pois os autores advertem que é alto o risco de insucesso 

quando a membrana é exposta precocemente à cavidade bucal. Foi constatada 

remodelação óssea em todos os casos, porém houve melhor cicatrização e maior 

formação óssea nos pacientes não periodontais, quando comparado aos pacientes 

periodontais. Segundo os autores, os implantes imediatos devem ficar totalmente 

submersos, ou deve-se lançar mão da técnica transmucosa, onde o parafuso de 

cobertura fica completamente exposto à cavidade bucal. Em alguns casos onde 

houve exposição parcial do parafuso de cobertura dos implantes instalados segundo 

a técnica submersa, os sítios desenvolveram infecções locais muito semelhantes às 

observadas em pericoronarites de terceiros molares. Em alguns casos houve 

recobrimento total ou parcial do parafuso de cobertura por osso, e este teve de ser 

removido para a conclusão protética do caso clínico. Os autores concluem que a 

técnica de implantes imediatos sem o uso de enxertos ou membranas é segura, 

apresentando como vantagem a preservação da arquitetura do osso alveolar, e 

permitindo, assim, um ótimo posicionamento dos implantes para a reabilitação 
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protética. Como principal desvantagem é apontada a maior dificuldade de 

manipulação dos tecidos moles para se obter uma estética ideal.  

 Lang et al. (1994) propõem a utilização de implantes transmucosos em 

alvéolos de extração, recobrindo o defeito ósseo horizontal por uma membrana não 

reabsorvível adaptada ao pescoço liso desse tipo de implante. Em 21 casos, 20 

obtiveram absoluto sucesso durante os 30 meses de acompanhamento, sugerindo a 

viabilidade da técnica de implantes transmucosos. Baseados nesses resultados, 

Bragger, Hämmerle e Lang (1996), avaliaram o comportamento dos tecidos moles 

adjacentes a implantes tratados com essa técnica e concluíram que, após um ano 

de acompanhamento, não há exposição da membrana e os tecidos moles se 

mantêm de maneira semelhante ao que ocorre nos implantes imediatos sem 

enxertos ou nos implantes instalados pela técnica convencional. Em um segundo 

estudo, o mesmo grupo (HÄMMERLE et al., 1998) concluiu que o resultado da 

utilização de membranas não reabsorvíveis recobrindo implantes imediatos com a 

técnica transmucosa é previsível e esta pode ser indicada com segurança.  

 Barzilay et al. (1996) compararam implantes imediatos e implantes instalados 

em sítios cicatrizados em macacos e concluíram que, sob aspectos histológicos, os 

implantes apresentam comportamento semelhante em ambas as técnicas, sendo 

que a diferença na taxa de osseointegração está relacionada à localização destes 

nas diferentes áreas da boca.  

 Schwartz-Arad e Chaushu (1997a) fizeram o acompanhamento longitudinal de 

95 implantes imediatos por sete anos. Em nenhum caso foi utilizada membrana para 

recobrir os enxertos autógenos usados em alguns pacientes, tendo como justificativa 

o alto índice de complicações já demonstrado na literatura. Este é o primeiro estudo 

a recomendar o uso de prótese provisória imediatamente sobre a ferida cirúrgica, 
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sendo esta devidamente ajustada e reembasada com material resiliente. Durante a 

fase inicial de cicatrização, cinco implantes foram perdidos, indicando uma taxa de 

94,7% de sobrevivência durante esse período. Nenhum insucesso foi apurado após 

o carregamento. 

 Em um ampla revisão de literatura sobre implantes imediatos, Schwartz-Arad 

e Chaushu (1997b) descreveram as vantagens e desvantagens em instalar os 

implantes em alvéolos de extração ou em implantes instalados em osso alveolar 

cicatrizado. São consideradas vantagens do implante imediato: redução do tempo de 

tratamento, menor número de procedimentos cirúrgicos, melhor estética devido ao 

ótimo posicionamento do implante e preservação do osso alveolar em altura e 

espessura, permitindo a utilização de implantes maiores para cada caso clínico. 

Como desvantagens constam: dificuldade de instalação caso o dente extraído 

estiver mal posicionado, necessidade de ancoragem apical para estabilidade inicial 

dos implantes e falta de tecidos moles para adaptação do retalho. A literatura 

apresentou alta taxa de sobrevivência dos implantes imediatos, variando de 93,9% a 

100%. Não houve consenso quanto à necessidade do uso de enxerto para o 

preenchimento dos defeitos entre o osso remanescente e o implante, nem quanto à 

necessidade do fechamento completo do retalho sobre os implantes. Quanto ao uso 

de membrana, é sugerido que seu uso não melhora a qualidade de cicatrização, e 

esta pode ainda ser prejudicial caso ocorra sua exposição precoce. 

Wilson et al. (1998) instalaram quatro implantes em alvéolos de extração e um 

implante em osso alveolar cicatrizado em paciente. Após seis meses foi realizada a 

explantação dos implantes e a osseointegração de todos os implantes foi observada, 

provando in vivo o que os estudos em animais já haviam mostrado. A análise 

histométrica permitiu observar que o fator de maior influência na taxa de 
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osseointegração é o tamanho do defeito horizontal entre o osso alveolar e a 

superfície do implante. Os autores concluíram que com até 1,5 milímetro de defeito, 

nenhuma técnica de enxerto se faz necessária para a obtenção de sucesso. Na 

presença de defeitos na ordem de quatro milímetros, a taxa de osseointegração 

diminui significativamente, e o emprego de uma técnica de regeneração alternativa 

para a melhora dos resultados é sugerido. 

Wöhrle (1998) realizou uma experiência preliminar com implantes imediatos, 

onde o principal objetivo era manter com previsibilidade a arquitetura dos tecidos 

moles e duros, visando melhorar os resultados estéticos e prevenir, dessa maneira, 

as seqüelas inerentes à exodontia. A técnica foi indicada para 14 pacientes que 

apresentavam contorno gengival adequado e ausência de inflamação ou patologia 

periapical. Foram instalados implantes imediatos em cinco incisivos laterais e nove 

incisivos centrais, onde a qualidade do osso variou de tipo II a tipo IV. O autor relata 

detalhadamente a técnica preconizada, iniciando-a com uma delicada exodontia 

para promoção do menor trauma possível aos tecidos, seguida de uma cuidadosa 

curetagem para remoção de qualquer tecido mole remanescente. A seqüência de 

brocas para a instalação do implante foi empregada com o cuidado de não fresar a 

parede vestibular, evitando, portanto, qualquer injúria a essa porção delicada de 

osso. O preparo do leito ósseo foi feito de forma a permitir que a plataforma do 

implante ficasse a três milímetros da borda mais apical da gengiva marginal (Zenith). 

Se o implante alcançasse uma boa estabilidade inicial, a coroa do dente perdido 

poderia ser utilizada como restauração provisória, sendo reembasada sobre o 

componente protético do implante. Para que o dente provisório ficasse exatamente 

na mesma posição do dente antes da extração, um guia em resina foi 

confeccionado, ajudando na localização espacial do provisório no momento do 
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reembasamento. Após seis meses os implantes foram restaurados definitivamente. 

O autor alcançou 100% de sucesso nos 14 casos realizados, e sugeriu que a 

restauração imediata promoveu suporte aos tecidos moles, evitando sua 

remodelação. Em apenas dois casos os tecidos moles retraíram mais que 1 

milímetro, pela presença de doença periodontal. 

Kan e Rungcharassaeng (2000) descreveram detalhadamente a técnica 

proposta por Wöhrle (1998), ressaltando a importância da seleção do paciente para 

aperfeiçoar o resultado clínico. Segundo os autores, o osso na face vestibular e 

proximal do alvéolo deve estar três e quatro milímetros abaixo da margem do tecido 

mole, respectivamente. No estudo foram utilizados dentes em acrílico como 

restauração provisória dos implantes, e após seis meses, estes foram substituídos 

pela restauração definitiva. A realização dessa técnica é indicada para os 15% da 

população que apresentam um periodonto delicado com arcos gengivais bem 

marcados, onde o sucesso estético com a técnica convencional é muito difícil. A não 

elevação do retalho pode ser um dos fatores que otimizaram os resultados, uma vez 

que foi demonstrado que esse ato compromete o aporte sanguíneo e pode resultar 

em perda óssea (BRAGGER; PASQUALI; KORNMAN, 1988; PFEIFER, 1965; 

RAMJFORD; GOSTISH, 1965; STAFFILENO, 1974; WOOD, 1972). Outro fator 

importante sugerido pelos autores é que o espaço que fica entre o osso e o implante 

na face vestibular é totalmente preenchido por novo osso, aumentando a espessura 

dessa parede e mantendo a estética estável. 

Akimoto et al. (1999) realizaram um estudo em cães para avaliar o 

comportamento ósseo de implantes instalados em osso alveolar cicatrizado. 

Implantes foram instalados de acordo com a técnica convencional no grupo 1, e nos 

outros três grupos, espaços de meio, 1 e 1,4 milímetro entre o osso e o implante na 
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porção cervical foram criados, simulando a falta de adaptação dos implantes nos 

alvéolos de extração. Após 12 semanas, todos os sítios haviam sido preenchidos por 

osso, demonstrando a capacidade regenerativa de defeitos com essas dimensões. 

Quanto maior o defeito, menor a taxa de osseointegração obtida na região coronária, 

porém essa distância não afetou a taxa de osseointegração da porção apical, que foi 

totalmente submersa em osso na primeira etapa cirúrgica. Foi possível observar, 

ainda, que o primeiro contato entre a parede óssea e o implante se deslocava mais 

para o sentido apical conforme a dimensão do defeito ósseo criado aumentava.  

Paolantonio et al. (2001) estudaram em 48 pacientes a instalação de 

implantes em alvéolos cicatrizados (grupo controle) e implantes em alvéolos de 

extração (grupo teste). Nos sítios controle os implantes estavam 100% em contato 

com o osso alveolar, enquanto no grupo teste, o defeito horizontal entre o osso 

alveolar remanescente e os implantes não foi maior que 2 milímetros. Nenhum 

material de regeneração ou membrana foi utilizado, e os implantes ficaram 

recobertos por tecido mole durante a fase de cicatrização. Após 12 meses os 

implantes foram explantados e foi realizada análise histológica das peças obtidas. 

Não houve diferença estatisticamente significante entre a taxa de osseointegração 

nos implantes teste quando comparados ao implantes controle, sugerindo que a 

técnica dos implantes imediatos apresenta índice de sucesso e taxa de 

osseointegração semelhantes à técnica convencional. 

Wagenberg e Ginsburg (2001) fizeram uma análise retrospectiva de 1081 

implantes instalados em alvéolos de extração, obtendo 95% de taxa de 

sobrevivência. Este foi um dos primeiros estudos que utilizou membrana 

reabsorvível para recobrir o defeito horizontal previamente preenchido com osso 
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desmineralizado. Os autores sugerem como vantagem desse tipo de membrana o 

menor risco de infecção caso ocorra a sua exposição. 

Conte et al. (2002) descrevem a importância do diagnóstico para a indicação  

da técnica de implantes imediatos. Desde que haja o diagnóstico preciso do caso, a 

técnica de implante imediato com restauração imediata pode ser indicada como a 

mais previsível e de menor número de procedimentos cirúrgicos. Para tanto, 

sugerem a análise dos tecidos moles, análise radiográfica e análise trans-operatória. 

Dependendo do diagnóstico, os casos devem sofrer intervenções preventivas, como 

tração ortodôntica, enxertos ou troca de restaurações. 

Wilson et al. (2003) avaliaram clinicamente implantes imediatos com defeitos 

pequenos (0 a 1,5 milímetro), médios (de 1,5 a 4 milímetros) e grandes (maior que 4 

milímetros) recobertos com membranas de colágeno reabsorvível e com as bordas 

do retalho completamente coaptadas sobre a membrana. Não houve diferença 

estatísticamente significante na taxa de osseointegração em nenhum dos grupos, 

tampouco na altura do primeiro contato osso/implante. Os autores sugerem que o 

sucesso da técnica se deva ao tipo de membrana e à sua manipulação, assim como 

ao tratamento de superfície do implante com jateamento de areia e ataque ácido 

(SLA), que pode ter auxiliado na qualidade da osseointegração.  

O preenchimento por osso neoformado dos defeitos característicos de 

implantes imediatos foi descrito por Schropp et al. (2003) e considerado um 

processo previsível. No entanto, os autores não encontraram a mesma 

previsibilidade na formação óssea em fenestrações ou deiscências na face 

vestibular de implantes, sugerindo técnicas complementares de regeneração para 

esses casos. 
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Covani, Cornelini e Barone (2003) procuraram quantificar a remodelação 

óssea que ocorre ao redor de implantes imediatos que não receberam nenhum 

enxerto complementar ou membrana. Ao mensurar em 15 implantes a espessura da 

porção óssea vestibular e palatina no momento da instalação e após seis meses, 

constataram que existe uma reabsorção de cerca de 30% desse volume. Todos os 

implantes cicatrizaram adequadamente e os espaços entre o implante e o alvéolo 

foram devidamente preenchidos com osso. Com isso, os autores sugerem que 

exista uma estabilidade óssea no sentido vertical (em altura) e um estreitamento 

dimensional no sentido horizontal (em espessura). 

Após o acompanhamento prospectivo de 35 implantes imediatos, Kan, 

Rungcharassaeng e Lozada (2003) analisaram radiograficamente as alterações do 

tecido ósseo e clinicamente a estabilidade dos tecidos moles, e concluíram que essa 

técnica apresenta excelente previsibilidade quanto à taxa de sobrevivência dos 

implantes (100%), além da estabilidade dos tecidos duros e moles ser semelhante, 

ou ainda melhor que a obtida nos implantes instalados pela técnica convencional. 

Schiroli (2003) descreveu de forma detalhada a técnica de implantes 

imediatos, e conduziu uma revisão de literatura sobre o acompanhamento 

longitudinal dos principais itens relacionados à implantodontia, tais como: implantes 

estéticos, implantes imediatos em áreas estéticas e implantes imediatos com 

restauração imediata em áreas estéticas. A análise dos estudos presentes na 

literatura permitiu concluir que todas essas técnicas estão bem embasadas e podem 

ser indicadas com segurança. 

Maló et al. (2003) obtiveram 96% de taxa de sobrevivência dos 116 implantes 

usinados imediatos, após 12 meses de acompanhamento, e ressaltaram que, de 

todos os pacientes reabilitados, 33% eram fumantes (mais de 10 cigarros por dia), 
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mas que nenhum dos implantes instalados nesse grupo foi perdido. Aventaram a 

hipótese que a utilização de implantes com superfície tratada poderia vir a elevar a 

taxa de sobrevivência. 

Visando avaliar o comportamento de implantes imediatos instalados em 

alvéolos de extração infectados, Novaes et al. (2004) e Papalexiou et al. (2004) 

induziram periodontite em cães, e realizaram a instalação de implantes imediatos 

nos alvéolos frescos após cuidadosa curetagem. A análise dos resultados não 

indicou diferença estatisticamente significante entre as taxas de sobrevivência dos 

implantes em alvéolos contaminados e dos instalados em alvéolos sadios, sugerindo 

que a técnica de implantação imediata pode ser aplicada seguramente em sítios 

contaminados, desde que os determinados cuidados sejam seguidos.  

Covani et al. (2004b) realizaram um estudo prospectivo de acompanhamento 

longitudinal de 163 implantes imediatos durante 4 anos, e obtiveram 97% de taxa de 

sobrevivência. Os autores consideram que os resultados favoráveis estão 

relacionados, principalmente, com a seleção criteriosa dos pacientes, os cuidados 

pré e pós-operatórios, a redução do número de casos com enxertos ósseos e 

membranas e a utilização de implantes com tratamento de superfície de ataque 

ácido e jateamento. 

Becker et al. (2005) mediram a estabilidade dos implantes imediatos através 

da análise de freqüência de ressonância, com o objetivo de avaliar o comportamento 

da estabilidade inicial e progressiva desses implantes ao longo de dois anos. Foram 

avaliados 73 implantes que apontaram um índice de sobrevivência de 97,2%. Os 

autores concluíram que os implantes imediatos, desde que instalados com uma 

ancoragem apical de 2 a 3 milímetros em osso alveolar, apresentam uma ótima 

estabilidade inicial, mantida ao longo do tempo com pequenas variações.  
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Cornelini et al. (2005) avaliaram prospectivamente 22 implantes imediatos 

através da análise de radiografias, índice de placa, índice de mucosite, nível de 

inserção dos tecidos moles e variação na posição das papilas. Todos os implantes 

com defeito horizontal maior que 2 milímetros foram recobertos com membrana 

reabsorvível, e os pacientes receberam em até 24 horas uma restauração provisória 

parafusada, evitando a presença de cimento na área de cicatrização. A taxa de 

sobrevivência dos implantes alcançada foi de 100%, e a estabilidade dos tecidos 

periimplantares ao longo do estudo indicaram até 1 milímetro de recessão gengival 

na face vestibular dos implantes avaliados. Os parâmetros clínicos observados 

apresentaram resultados muito semelhantes aos obtidos com a técnica 

convencional. 

Botticelli, Berglundh e Lindhe (2004a) realizaram um estudo clínico com 18 

pacientes, onde 21 alvéolos de extração receberam implantes imediatos, sendo que 

nenhum dos dentes havia sido condenado por problema periodontal avançado. 

Medidas clínicas foram realizadas após a extração com rebatimento total do retalho 

e instalação dos implantes, tais como: distância do osso remanescente à superfície 

do implante em todas as faces, profundidade do defeito, altura da crista óssea e 

espessura do osso remanescente na porção vestibular e palatino/lingual. Ao todo, 52 

defeitos marginais foram observados, sendo 21 na face vestibular, 17 na face 

palatina/lingual, e 14 nas faces proximais. A dimensão dos defeitos na maioria dos 

sítios foi igual ou menor que 2 milímetros. Em apenas 8 locais o defeito horizontal 

era maior ou igual a 3 milímetros. Nenhum material de preenchimento ou membrana 

foram utilizados, e o reposicionamento do retalho manteve os parafusos de 

cicatrização expostos à cavidade bucal, porém todos os defeitos estavam recobertos 

pelas margens do retalho. Após quatro meses de cicatrização, todos os implantes 
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receberam nova intervenção para afastamento total do retalho e tomada de novas 

medidas dos defeitos, e esse procedimento permitiu observar que a grande maioria 

dos defeitos verticais e horizontais havia sido preenchida por osso neoformado.  Os 

autores concluíram que os defeitos ósseos que ocorrem quando da instalação do 

implante imediato cicatrizam com previsibilidade, mesmo quando materiais de 

preenchimento ou membranas não são utilizados. Apesar do sucesso do 

preenchimento completo de quase todos os defeitos ósseos visualizados na primeira 

etapa cirúrgica, os autores atentam para a grande reabsorção da espessura das 

porções vestibular e palatino/lingual dos alvéolos, constatando uma redução de 56% 

do volume da parede óssea vestibular do alvéolo e de 30% na parede 

palatino/lingual. 

A técnica de implantes imediatos com restauração imediata foi descrita por 

diversos autores, (COVANI et al., 2004a; HUI et al., 2001; SAADOUN, 2002; 

SCHIROLI, 2003; ZEREN, 2006), e as dificuldades técnicas e cuidados necessários 

para se atingir o resultado estético final ideal foram freqüentemente discutidos. A 

minuciosidade necessária em todas as etapas do procedimento, desde o momento 

da extração até a instalação do implante na posição ideal para a restauração, 

sugerem que a previsibilidade do caso está ligada à indicação correta, quando o 

alvéolo está preservado e os tecidos moles, sem dilacerações.  

Ainda quanto à taxa de sobrevivência dos implantes imediatos, inúmeros 

outros estudos obtiveram taxas que variaram entre 92,4 e 100%, semelhantes às 

obtidas com a técnica de implantes instalados em alvéolos cicatrizados (BECKER et 

al., 1998; BOTTICELLI et al., 2003a; BOTTICELLI et al., 2004a; COOPER et al., 

2002; COVANI et al., 2004b; ETTINGER et al., 1993; FERRARA et al., 2006; 

GRUNDER, 1999; PARR; STEFLIK; SISK, 1993).  
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Chen, Wilson e Hämmerle (2004) realizaram uma revisão da literatura 

considerando as taxas de sobrevivência relacionadas aos implantes imediatos e aos 

implantes Tipo 2 (tecidos moles cicatrizados) desde o ano de 1990. Os dados 

analisados sugerem que a taxa de sobrevivência e resultados clínicos dessa técnica 

são similares aos observados em implantes instalados em sítios cicatrizados. 

Wagenberg e Froum (2006), em estudo retrospectivo de 1925 casos de 

implantes imediatos, obteve 96% de taxa de sobrevivência. O autor concluiu que 

implantes instalados em sítios de dentes extraídos por problemas periodontais têm 

2,3 mais chances de falharem que os instalados em outros sítios, e que pacientes 

que não são submetidos à terapia antibiótica têm 3,34 mais chances de perder o 

implante. 

Araújo et al. (2006a) analizaram em cães o comportamento do osso alveolar 

em implantes imediatos. Foram instalados implantes imediatos em 6 cães, através 

de técnica transmucosa e rebatimento do retalho mucoperiostal, visando permitir a 

tomada de medidas intra-operatórias da espessura das paredes ósseas da face 

vestibular e lingual. A análise dos resultados indicou que a fenda existente entre o 

implante e as paredes do alvéolo é preenchida com osso neoformado e que o 

processo de remodelação óssea inerente à cicatrização alveolar continua mesmo 

com a instalação imediata do implante, reduzindo o volume das paredes alveolares. 

Segundo os autores, quanto menor a espessura do osso alveolar remanescente, e 

quanto menor a fenda entre o implante e o osso residual, maior o grau de 

reabsorção.  

Em estudo complementar, Araújo et al. (2006b) avaliaram a hipótese de que a 

osseointegração possa ser perdida como resultado da remodelação fisiológica 

observada pelos autores nos implantes imediatos. O comportamento do osso ao 
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redor de implantes imediatos em cães foi observado no dia da instalação, após 4 e 

12 semanas. Os resultados permitiram observar que o espaço entre o implante e o 

osso alveolar é preenchido por coágulo logo após a cirurgia de instalação. Com 4 

semanas, esse espaço é preenchido com osso neoformado, mas ocorre uma 

reabsorção das paredes vestibular e lingual do alvéolo. Com doze semanas, o 

processo de reabsorção continua com maior incidência, principalmente em altura, na 

face vestibular, e inclusive sobre o osso neoformado. 

Botticelli et al. (2006) compararam o comportamento do osso ao redor de 

implantes imediatos instalados em alvéolos de extração com aquele ao redor de 

implantes instalados em alvéolos produzidos para simular o defeito ósseo obtido 

após o implante em alvéolos de extração. Foram observadas diferenças na 

cicatrização de cada caso, sugerindo que, nos alvéolos naturais, as alterações 

dimensionais são muito maiores que nos alvéolos artificiais.  
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Visto que a literatura não é conclusiva a respeito do comportamento dos 

tecidos moles ao redor de implantes imediatos que suportam uma restauração 

imediata, a proposta deste estudo clínico prospectivo é avaliar em longo prazo a 

estabilidade dimensional dos tecidos moles periimplantares dos implantes, 

instalados em zonas estéticas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40

4 CASUÍSTICA - MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Casuística 

 

 

Foram selecionados 12 pacientes com um único incisivo central superior 

condenado por motivos endodônticos (lesões periapicais refratárias, reabsorção 

radicular interna e/ou externa) ou fratura radicular, de ambos os sexos, sendo três 

homens e nove mulheres, com faixa etária entre 22 e 54 anos, apresentando bom 

estado de saúde e sem contra-indicação sistêmica ou local à cirurgia de instalação 

de implantes orais.  

Todos os pacientes receberam e assinaram o “Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido por Escrito” (Apêndice A), previamente aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, 

segundo Parecer nº. 190/04 (Anexo A). 

 

 

4.1.2. Critérios de inclusão 

 

 

Foram incluídos: 

 

• Pacientes com um único incisivo central condenado, com indicação de 

reabilitação por implante; 
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• Pacientes com bom estado de saúde bucal, apresentando arquitetura óssea 

periodontal em boas condições, inclusive nos dentes vizinhos; 

• Volume ósseo acima do ápice dental, suficiente para conferir estabilidade 

inicial ao implante imediato; 

• Pacientes estimulados a participar da pesquisa e seguir o acompanhamento 

longitudinalmente por 18 meses; 

• Pacientes voluntários que deram anuência ao “Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido por Escrito” (Apêndice A). 

 

 

4.1.3 Critérios de exclusão 

 

 

Foram excluídos pacientes que apresentassem as seguintes características: 

 

• Infecção aguda no dente condenado; 

• Doença periodontal ativa em qualquer região da boca; 

• Perda óssea interproximal da região a ser restaurada; 

• Fumantes ou qualquer contra-indicação sistêmica à cirurgia; 

• Presença fenestrações ou deiscências nas paredes do alvéolo após a 

extração dental; 

• Implantes que não obtivessem boa estabilidade inicial. 
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4.2 Material e Métodos 

 

 

4.2.1 Exame clínico e procedimentos pré-cirúrgicos 

 

  

 No presente estudo foi utilizado o implante transmucoso cônico TE® fabricado 

pela Straumann (Institut Straumann AG – Waldenburg – Suíça), com tratamento de 

superfície por jateamento de areia e ataque ácido (Sand Blasted Large Grit and Acid 

Etched – SLA), de dimensões: 4,1 milímetros de diâmetro apical; 4,8 milímetros de 

diâmetro cervical; 12 milímetros de comprimento de superfície tratada e 1,8 

milímetro de comprimento do colar liso (Figura 4.1). 

 

 

Figura 4.1 – Implante Transmucoso TE® Straumann com as dimensões selecionadas 
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Após preenchimento da ficha de anamnese (Apêndice B), foram realizadas 

em todos os pacientes: radiografia periapical com técnica do paralelismo; moldagem 

em alginato do arco superior para confecção de modelo de estudo, fotografias extra 

e intra-bucais para documentação da evolução do caso clínico e procedimentos 

básicos periodontais. 

 Sobre o modelo de estudo obtido foi confeccionado um guia cirúrgico em 

acrílico, com haletas que se adaptassem sobre os dentes vizinhos para auxiliar no 

correto posicionamento do implante (Figura 4.2). A anatomia do dente homônimo foi 

tomada como referência para a determinação da sua forma e cor, uma vez que este 

guia seria utilizado como restauração provisória após a instalação do implante. 

 Precedendo o procedimento cirúrgico, nova moldagem em alginato e 

radiografia periapical foram realizadas, marcando o início do acompanhamento 

longitudinal. 

   

 

Figura 4.2 – Guia cirúrgico confeccionado sobre o modelo de estudo. A haleta sobre o incisivo lateral 
         ajudou no correto posicionamento e estabilização do guia 
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4.2.2 Procedimentos Cirúrgicos 

 

 

4.2.2.1 Exodontia 

 

 

 A metodologia para a condução da exodontia seguiu as seguintes etapas: 

 

 

• Anestesia infiltrativa com seringa carpule e solução anestésica local de 

cloridrato de mepivacaína com adrenalina (Scandicaine 2%, Septodont, 

França);  

• Sindesmotomia com hollemback no. 3 ou lâmina 15C acoplada ao cabo de 

bisturi; 

• Luxação do dente com periótomo (Friadent-Dentsply, Mannheim, Alemanha), 

que consiste em uma lâmina fina e extremamente resistente utilizada para 

romper as fibras periodontais (Figura 4.3 A e B). Em alguns casos foi 

necessário o uso de elevadores, porém, movimentos de alavanca no sentido 

vestibular foram evitados, minimizando, assim, os riscos de fratura da fina 

parede óssea do alvéolo. Em algumas situações, o uso de fórceps fez-se 

necessário. 

• Curetagem alveolar para remoção dos tecidos periodontais remanescentes 

com Curetas de Lucas (Hu-Friedy Mfg Co, Chicago, USA) e, em caso de 

dúvida quanto à eficácia do procedimento, uma broca esférica carbide de 
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largo diâmetro (#044.004) com 3,1 milímetros, em baixa velocidade e com 

irrigação abundante foi utilizada na superfície interna do alvéolo. 

 

 

 

 

Figura 4.3 – Exodontia do incisivo central (A) com periótomo de lâminas de corte intercambiáveis (B) 
 

 

 

4.2.2.2 Avaliação da arquitetura óssea do alvéolo de extração 

 

 

O alvéolo de extração foi explorado com o auxílio de uma sonda periodontal 

(Hu-Friedy Mfg Co, Chicago, USA), sendo essa etapa considerada uma das mais 

importantes para a indicação dos implantes imediatos.  Desliza-se a ponta da sonda 

periodontal sobre toda superfície interna do alvéolo remanescente em busca de 

fenestrações ou deiscências (Figura 4.4). Na presença destas, a técnica seria contra 

indicada. 
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Figura 4.4 – Exploração do alvéolo de extração com a sonda periodontal 

 

 

Quanto à distância entre a borda óssea do alvéolo e a borda da mucosa 

circunjacente (Figura 4.5), foram incluídos apenas os casos onde esta fosse igual ou 

inferior a quatro milímetros nas faces vestibular e palatina.  

 

 

Figura 4.5 – Aferição da distância da borda óssea à borda da mucosa 
 

 

Essa medida é fundamental para a instalação dos implantes de acordo com 

os requisitos propostos por Belser, Buser e Higginbottom (2004), proporcionando 

seu ideal posicionamento tridimensional. Segundo os autores, a plataforma do 

implante deve localizar-se de um a dois milímetros apicalmente à borda da mucosa 

da futura restauração. A Figura 4.6 apresenta o esquema de posicionamento ideal 
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da plataforma do implante sob o ponto de vista estético. A localização da plataforma 

dos implantes na área verde facilita a restauração e favorece os resultados 

estéticos, enquanto sua localização nas áreas vermelhas pode levar à retração da 

mucosa ou exposição dos componentes metálicos. A Figura 4.7 mostra a verificação 

clínica do correto posicionamento da plataforma do implante em relação à borda da 

mucosa. 

 

Figura 4.6 – Esquema de posicionamento da plataforma do implante no sentido vertical, segundo 
           Belser, Buser e Higginbottom (2004) 
 

 

 

 Figura 4.7 – Aferição da profundidade da plataforma do implante em relação à borda da mucosa 
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Considerando a distância da borda da mucosa à plataforma do implante (dois 

milímetros) mais a sua faixa de superfície lisa (1,8 milímetro), somaremos 

aproximadamente quatro milímetros. Desta forma, esta distância entre a borda 

óssea e a margem da mucosa é obrigatória para que o tratamento de superfície dos 

implantes fique submerso no osso e a plataforma do implante se posicione na 

profundidade correta em relação à borda da mucosa. Se essa distância for superior 

a quatro milímetros, a técnica está contra-indicada.  

A arquitetura do osso interproximal foi igualmente considerada. Assim, os 

casos selecionados deveriam apresentar uma distância entre o topo da crista óssea 

interproximal e a ponta da papila de aproximadamente cinco milímetros, pois, 

segundo os trabalhos de Tarnow, Magner e Fletcher (1992) e Tarnow et al. (2003), 

medidas além de cinco milímetros poderiam levar à retração da papila. 

 

 

4.2.2.3 Instalação do implante 

 

 

 O guia cirúrgico foi posicionado para orientar a seqüência de perfuração. Foi 

utilizado motor elétrico (Physio Dispenser 8000, Nouvag AG, Goldach, Suíça) com 

contra-ângulo redutor de velocidade de 16:1 (Kavo, Biberach, Alemanha), calibrado 

em 800 rotações por minuto. 

 Inicialmente, com uma seqüência de três brocas esféricas (#044.022, 

#044.003 e #044.004, Inst Straumann AG, Waldenburg, Suíça), foi confeccionado 

um nicho marcando o centro da futura perfuração visando estabilizar a ponta das 

brocas cilíndricas subseqüentes (Figura 4.8).  
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Cabe enfatizar a importância deste passo clinico devido à tendência das 

brocas cilíndricas “escorregarem” para o fundo do alvéolo durante o procedimento, 

criando uma perfuração com o mesmo sentido do longo-eixo da raiz. Dificilmente o 

correto posicionamento do implante coincide com o longo eixo da raiz e, dessa 

forma, a instalação do implante seria realizada em uma posição desfavorável. A 

confecção de um nicho bem marcado para apoio da ponta ativa das brocas 

cilíndricas favorece a correta inclinação dessas brocas durante a seqüência de 

perfuração, uma vez que, na maioria dos casos, o centro das perfurações fica 

localizado nas paredes laterais do alvéolo. 

 

 

Figura 4.8 – Confecção do nicho para a estabilização da ponta ativa das bocas cilíndricas 
  
 

 

 A perfuração foi conduzida com uma seqüência progressiva de brocas 

cilíndricas de 2,2 (#044.211), 2,8 (#044.215) e 3,5 milímetros (#044.219) de 

diâmetro, e a inclinação da perfuração foi constantemente aferida, tendo como 

referência os medidores de profundidade e o guia cirúrgico.  
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Outro detalhe importante quanto à seqüência da perfuração foi o correto 

aprofundamento das brocas, uma vez que os tecidos moles recobriam o osso 

alveolar, impedindo sua direta visualização. Portanto, a referência para a 

profundidade da perfuração foi a borda da mucosa e, como descrito no Item 4.2.2.2, 

esta perfuração foi executada quatro milímetros além do comprimento do implante, 

(Figura 4.9). Neste estudo foram utilizados implantes de 12 milímetros de 

comprimento de porção intra-óssea, portanto, a profundidade de perfuração, tendo 

como referência a borda da mucosa, foi de 16 milímetros. 

 

 

 

Figura 4.9 – Perfuração 4 mm mais profunda que o comprimento do implante, tendo como referência  
                     a borda da mucosa 

 

 

 No sentido mésio-distal os implantes ficaram afastados das raízes dos dentes 

vizinhos de 1,5 a 3 milímetros. Segundo Tarnow, Cho e Wallace (2000), a distância 

entre os implantes ou entre o implante e o dente vizinho interfere na quantidade de 

reabsorção óssea da crista alveolar, sendo que esta é esperada caso as distâncias 

de segurança não sejam respeitadas, comprometendo o resultado estético final. As 
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faixas em vermelho na figura 4.10 correspondem às áreas que não devem ser 

invadidas pelo implante. A radiografia (Figura 4.11) mostra o correto posicionamento 

do implante no sentido mésio-distal de um dos casos que fazem parte da amostra 

deste estudo. 

 

 

Figura 4.10 – Esquema de posicionamento do implante no sentido mésio-distal 

 

Figura 4.11 – Imagem radiográfica onde o adequado espaçamento entre implante e raiz dos dentes  
            vizinhos foi respeitado 
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 Para conferir ao leito ósseo a forma final para o assentamento do implante, foi 

empregada uma broca cônica (#044.712) que realiza um corte com o diâmetro exato 

da porção cervical do implante, minimizando a compressão causada pelas suas 

paredes sobre o osso. O mesmo não ocorre na porção apical da perfuração, onde o 

diâmetro final desta é menor que o diâmetro final do implante e, dessa forma, as 

roscas sulcam o osso, aumentando a estabilidade inicial do implante. 

A ausência de fenestrações ou deiscências após o término da seqüência de 

perfuração é novamente verificada com a sonda periodontal. Na constatação da 

integridade das paredes do alvéolo, o implante foi rosqueado com o uso da catraca 

(#044.119) e da chave de inserção (#044.461) até o seu completo assentamento.  

 

 

4.2.3 Procedimentos Protéticos 

 

 

4.2.3.1 Restauração provisória imediata do implante 

 

 

 Imediatamente após a constatação da estabilidade primária adequada do 

implante as restaurações provisórias foram confeccionadas. Desta forma, um pilar 

para coroa provisória parafusada (#048.651) foi instalado sobre cada implante. O 

guia cirúrgico utilizado durante a cirurgia foi unido a esse componente pela técnica 

incremental com resina acrílica Duralay ® (Reliance Dental Mfg. Co., Worth, Il, USA). 

Novamente as haletas que se adaptavam sobre os dentes vizinhos conferiram o 
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correto posicionamento da peça. Após a polimerização do material, o provisório foi 

desparafusado do implante para recorte das haletas, acabamento e polimento.  

 Durante o processo descrito acima, tomou-se o cuidado para que o perfil 

cervical dessa peça ficasse em íntimo contato com a superfície interna dos tecidos 

moles, suprindo o contato que o dente perdido oferecia a essas estruturas (KAN et 

al., 2000; WHORLE, 1998).  

Especial atenção foi dada para não permitir o contato oclusal da restauração 

com os dentes antagonistas em nenhuma posição cêntrica ou discursiva.  

Radiografia periapical e moldagem com alginato foram realizadas logo após a 

instalação do provisório. 

 

 

4.2.4 Protocolo Medicamentoso 

 

 

Para controle da infecção foi prescrita AMOXICILINA com a seguinte 

indicação: uma cápsula de 500 miligramas a cada oito horas por sete dias. 

Para controle da dor foi prescrito PARACETAMOL com a seguinte indicação: 

um comprimido de 750 miligramas a cada 6 horas por dois dias, ou enquanto a dor 

se manifestasse. 

Para controle do edema, foi prescrita a aplicação de bolsas de gelo sobre o 

local durante as primeiras 24 horas. 
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4.2.5 Constatação da osseointegração 

 

  

Após seis semanas da instalação dos implantes os pacientes foram 

reavaliados para constatação da osseointegração, segundo os seguintes critérios: 

 

• Radiografia periapical para verificação da estabilidade do tecido ósseo ao 

redor do implante; 

• Observação clínica da mobilidade dos implantes; 

• Avaliação dos tecidos periimplantares através de sondagem para verificação 

de supuração; 

• Relato de dor, sensação de corpo estranho. 

 

 

4.2.6 Confecção das Próteses Definitivas 

 

 

Após a constatação do sucesso da osseointegração foi iniciado o processo de 

confecção das próteses definitivas. Para facilitar a avaliação periódica dos implantes 

e evitar cimento nas bordas das restaurações, foi eleito o sistema de prótese retido 

por parafuso. Para tal, seguiu-se o protocolo clínico descrito a seguir: 

 

• Individualização das coifas de moldagem (#048.017 e #048.070): A 

transferência da arquitetura dos tecidos moles para o modelo de trabalho foi 

feita de forma minuciosa para permitir ao técnico de laboratório a confecção 
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de uma prótese definitiva com o mesmo perfil de emergência e volume 

cervical da coroa provisória: 

o Parafusamento da coroa provisória sobre um análogo do implante 

(#048124) (Figura 4.12a); 

o Registro do perfil do conjunto implante/provisório com silicona densa 

(Optosil, Hanau, Heraeus-Kulzer) (Figura 4.12b); 

o Substituição da coroa provisória pela coifa de moldagem (Figura 

4.12c); 

o Preenchimento do espaço entre o transferente e a silicona de 

moldagem com resina acrílica Duralay® (Figura 4.12d), conferindo à 

coifa o mesmo perfil de emergência da coroa provisória (Figura 4.13). 

• Encaixe da coifa individualizada sobre o implante; 

• Moldeira de estoque carregada com silicona de adição (Elite H-D, Zhermack, 

Badia Polesine, Italia) levada em posição na boca; 

• Remoção da moldagem após a presa do material; 

• Encaixe do análogo do implante sobre a coifa de moldagem; 

• Confecção do modelo de trabalho com gesso especial (Durone, Dentsply, 

Petrópolis, Brasil) e resina resiliente (Gengifast, Zermack, Badia Polesini, 

Itália); 

• Montagem dos modelos de trabalho em articulador semi-ajustável tipo Wip-

Mix, (Gnatus, Ribeirão Preto, Brasil) e envio ao laboratório de prótese; 

• Enceramento das peças sobre copings plásticos calcináveis (#049.229) 

encaixados sobre os componentes Synocta (#048.602), inclusão do conjunto 

e fundição em liga metálica tipo NiCr (Durabond, Degussa, Petrópolis, Brasil). 
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Aplicação de porcelana (Super Porcelain EX, Noritake Co. Limited, Japan) 

sobre o metal; 

• Prova e ajuste oclusal das peças; 

• Parafusamento do componente Synocta sobre o implante com 35 Ncm 

aferidos pelo torquímetro (#046.049); 

• Instalação e retenção das próteses através de parafuso de titânio com aperto 

de 15 Ncm, obtidos com a chave de catraca e aferidos pelo torquímetro. 

 

 

 

 

Figura 4.12 – Provisório instalado sobre análogo do implante (a); Moldagem do perfil de emergência 
                    do provisório com silicona (b) Posicionamento da coifa de moldagem sobre o análogo 

           (c); Preenchimento com Duralay® do espaço entre a coifa e a silicona  
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Figura 4.13 – Coifa individualizada com o mesmo perfil de emergência da coroa provisória, permitindo 
          a transferência da arquitetura dos tecidos moles 

 

 

 

4.2.7 Registro das dimensões dos tecidos moles periimplantares 

 

  

A variação das dimensões dos tecidos moles periimplantares foi obtida 

através de mensurações sobre os modelos confeccionados antes da cirurgia de 

exodontia do dente condenado e após seis semanas, três, seis, 12 e 18 meses.  

As dimensões avaliadas foram: 

 

• Ponta da papila mesial à borda incisal do dente vizinho; 

• Ponta da papila distal à borda incisal do dente vizinho; 

• Comprimento da coroa clínica da restauração definitiva (Figura 4.14). 
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Figura 4.14 – Figura que ilustra as três medidas avaliadas neste estudo 
 

 

A terceira medida, comprimento da coroa clínica, só pôde ser avaliada a partir 

da instalação da restauração definitiva, uma vez que, em alguns casos, por motivos 

estéticos, o contorno cervical foi nivelado com o dente vizinho por meio da 

modificação do perfil de emergência da prótese provisória (Figura 4.15 a e b).  

As medidas foram obtidas através de um paquímetro digital (Vonder, Curitiba, 

Brasil) sobre os modelos. Cada medida foi obtida a partir da média de três 

mensurações realizadas por três diferentes indivíduos. 

Os dados foram submetidos à análise estatística para a avaliação da 

significância dos resultados. 

  

Figura 4.15 – Seqüência de fotos de um caso clínico do estudo, antes da extração do dente  
                       condenado (a) e após a instalação da restauração definitiva, onde houve a  
                       necessidade do nivelamento da porção cervical dos tecidos moles (b) 
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4.2.8 Avaliação radiográfica 

 

 

Apesar da proposta deste trabalho ter se limitado à estabilidade dos tecidos 

moles periimplantares, foram realizadas radiografias periapicais antes da extração 

do dente perdido e durante todos os controles dos pacientes, para constatação de 

possíveis perdas ósseas significativas. 

As radiografias foram tomadas através da técnica do paralelismo com o uso 

de posicionador de filme (Indusbello, Londrina, Brasil) e aparelho de Raio-X com 60 

kV, 10 mA, 60 Hz e 1 segundo de tempo de exposição (Gnatus XR 6010, Gnatus, 

Ribeirão Preto, Brasil) com filme radiográfico de 31 x 41 mm (Kodak insight, Kodak, 

Tennessee, USA).  
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Resultados clínicos descritivos 

 

 

No pós-operatório imediato nenhum paciente apresentou complicações com 

relação a sangramento, dor, edema ou infecção.  

Após seis semanas, todos os 12 implantes estavam osseointegrados sendo 

aprovados pelos critérios apresentados no Item 4.2.5 e encaminhados para a 

confecção da prótese definitiva. 

Não houve desistência dos pacientes e todos foram avaliados durante os 18 

meses de acompanhamento do estudo. 

 

 

5.2 Resultados clínicos estatísticos 

 

 

 Obtivemos 100% de taxa de sobrevivência dos implantes imediatos durante 

os 18 meses deste estudo. 

 Entre os 12 pacientes operados, nove eram do sexo feminino (75%) e três do 

sexo masculino (25%), com idade variando entre 24 e 54 anos. 

 Sete implantes foram instalados para substituir o incisivo central superior 

esquerdo (58,33%) e cinco o incisivo central superior direito (41,67%). 
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 O diagnóstico para a indicação da extração dos dentes identificou: dois 

dentes condenados por motivos de reabsorção radicular (16,67%), sete por fratura 

radicular (58,33), dois por motivos endodônticos (16,67) e um por cárie radicular 

(8,33%).  

 Oito pacientes (66,67%) apresentaram as condições de arquitetura dos 

tecidos moles com estética satisfatória, porém, em quatro casos (33,33%), correções 

do contorno gengival fizeram-se necessárias para a obtenção da harmonia estética. 

Esses dados são apresentados no Quadro 5.1. 

 

 
 
Paciente Sexo Elemento 

Dental 
Motivo da 
extração 

Coroa 
Dental 

Condição dos 
tecidos moles 

#1 F 11 Reabsorção Presente Satisfatória 

#2 F 21 Endodôntico Presente Satisfatória 

#3 M 21 Fratura Prótese Insatisfatória 

#4 F 11 Reabsorção Presente Satisfatória 

#5 M 21 Fratura Presente Satisfatória 

#6 F 11 Fratura Ausente Insatisfatória 

#7 F 21 Cárie Ausente Insatisfatória 

#8 F 21 Fratura Prótese Satisfatória 

#9 F 11 Endodôntico Presente Satisfatória 

#10 F 11 Fratura Ausente Satisfatória 

#11 M 21 Fratura Prótese Insatisfatória 

#12 F 21 Fratura Presente Satisfatória 

 
Quadro 5.1 – Tabela descritiva de sexo, dente envolvido, condição da coroa dental e motivo da 

                            extração 
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Todos os alvéolos, após a extração dental, apresentaram as medidas da 

distância entre a borda óssea e a borda da mucosa dentro dos padrões adotados 

neste estudo para a indicação da técnica dos implantes imediatos. A obtenção 

desses dados seguiu a metodologia descrita no Item 4.2.2.2, não sendo identificadas 

fraturas, deiscências ou fenestrações das paredes alveolares (Tabela 5.1). 

 

Tabela 5.1 – Distância, em centímetros, entre a borda óssea do alvéolo e a borda da mucosa nas 
faces vestibular, mesial, distal e palatina 

 
Paciente Mesial Distal Vestibular Palatina 

#1 5 5 4 4 

#2 5 5 4 4 

#3 4,5 5 3 4 

#4 5 4,5 3,5 4 

#5 4,5 5 4 3,5 

#6 5 5 3.5 4 

#7 5 5 3 4 

#8 5 4,5 3 3,5 

#9 5 4 4 4 

#10 5 5 3 4 

#11 4 4 3,5 4 

#12 5 5 4 4 

 

 

 

 Todos os casos apresentaram adequada estabilidade inicial, permitindo a 

restauração imediata dos implantes. 
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5.3 Resultados da avaliação dos tecidos periimplantares 

 

 

 Ao longo dos 18 meses de acompanhamento longitudinal desse trabalho, foi 

observada estabilidade dos tecidos moles ao redor das coroas implanto-suportadas. 

As medidas entre a borda incisal dos dentes vizinhos ao implante e a ponta das 

papilas (Incisivo Central – IC; Incisivo Lateral – IL) estão apresentadas na Tabela 

5.2. 

  Em quatro casos houve a necessidade da correção do contorno cervical da 

borda da mucosa (pacientes #3, #6, #7 e #11) através da alteração do perfil de 

emergência da restauração provisória. Por esse motivo, o acompanhamento da 

medida do comprimento da restauração (Coroa) teve início a partir da instalação da 

prótese definitiva (Tabela 5.3). 

  

Tabela 5.2 – Medidas, em milímetros, entre as borda incisais do incisivo lateral (IL) e central (IC) e a 
                     ponta da papila, ao longo do acompanhamento, em semanas 
 

Paciente Local T=0 T= 6 T= 12 T= 26 T=52 T=104 

#1 

#1 

I. L 

I. C 

4,6 

5,02 

4,68 

5,81 

4,79 

4,49 

4,47 

4,90 

4,45 

4,92 

4,51 

4,95 

#2 I. L 6,43 6,51 6,52 6,40 6,38 6,40 

#2 I. C 7,14 7,45 7,38 7,31 7,28 7,29 

#3 I. L 4,54 4,76 4,64 4,58 4,55 4,55 

#3 I. C 4,90 4,47 4,21 4,10 4,21 4,11 

#4 I. L 7,09 7,25 7,28 7,33 7,33 7,38 

#4 I. C 7,87 7,75 7,70 7,72 7,70 7,71 

#5 I. L 5,36 5,1 5,56 5,35 5,41 5,32 

#5 I. C 5,41 5,39 5,11 5,39 5,35 5,34 

 
Continua… 
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Continuação…        

#6 

#6 

I. L 

I. C 

6,73 

7,94 

7,43 

8,40 

7,11 

8,14 

7,35 

8,25 

7,01 

8,01 

6,88 

7,95 

#7 

#7 

I. L 

I. C 

7,32 

8,30 

7,40 

7,87 

7,35 

8,12 

7,22 

7,70 

7,17 

7,62 

6,96 

7,63 

#8 

#8 

I. L 

I. C 

7,74 

5,85 

7,83 

5,54 

7,84 

5,55 

7,80 

5,86 

7,51 

5,86 

7,43 

5,88 

#9 

#9 

I. L 

I. C 

6,32 

5,90 

6,24 

5,60 

6,28 

5,41 

6,26 

5,53 

6,24 

5,46 

6,27 

5,61 

#10 

#10 

I. L 

I. C 

5,25 

5,95 

5,67 

5,86 

5,57 

6,30 

5,81 

5,77 

5,61 

6,02 

5,58 

6,05 

#11 

#11 

I. L 

I. C 

6,24 

6,02 

6,14 

6,18 

6,08 

6,13 

6,07 

6,08 

6,04 

6,01 

6,02 

5,91 

#12 

#12 

I. L 

I. C 

5,93 

5,72 

5,88 

5,84 

5,82 

5,90 

5,85 

5,83 

5,88 

5,87 

5,89 

5,92 

 

Tabela 5.3 – Comprimento, em milímetros, entre a borda incisal e o Zenith da prótese definitiva ao 
        longo do tempo, em semanas 
 

Paciente T= 6 T= 12 T= 26 T=52 T=104 

#1 

#2 

8,58 

11,20

8,50 

11,40

8,48 

11,33

8,42 

11,22

8,42 

11,20 

#3 

#4 

7,52 

11,20

7,35 

11,29

7,24 

11,55

7,20 

11,58

7,27 

11,72 

#5 

#6 

9,50 

9,85 

9,45 

9,70 

9,47 

9,73 

9,47 

9,53 

9,43 

9,48 

#7 

#8 

10,40

9,59 

10,67

9,58 

10,87

9,59 

10,88

9,52 

10,55 

9,47 

#9 

#10 

11,12

10,80

10,58

10,78

10,95

10,68

10,38

10,72

11,08 

10,73 

#11 

#12 

10,38

9,89 

10,41

9,82 

10,43

9,84 

10,41

9,92 

10,41 

9,88 
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 Clinicamente observou-se a estabilidade dos tecidos moles ao longo desse 

estudo, com resultado estético bastante favorável.  

 

5.4 Análise estatística 

 

5.4.1 Métodos 

 

Os valores das estatísticas descritivas (média, desvio padrão, mínimo e 

máximo) obtidos após a análise dos resultados estão apresentados nas Tabelas 5.4, 

5.5 e 5.6. As Figuras 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6 representam os perfis individuais e 

médios do IL, IC e Coroa nos tempos considerados no estudo.  

Para avaliar o comportamento das variáveis no decorrer do tempo, foi 

inicialmente adotada a técnica de análise de variância com medidas repetidas 

(NETER et al., 1996). Porém, a suposição de normalidade dos resíduos necessária 

para a aplicação da técnica não foi satisfeita e, por essa razão, foi empregado o 

teste de Friedman (NETER et al., 1996). 

Foi fixado um nível de significância de 0,05.  
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5.4.2 Resultados 

 

 
5.4.2.1 IL 

 

Tabela 5.4 - Média, desvio padrão, mínimo, mediana e máximo do IL (milímetros) 

Tempo N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo

0 12 6,13 1,03 4,54 6,28 7,74 

6 

semanas 

12 6,24 1,08 4,68 6,19 7,83 

3 meses 12 6,24 1,02 4,64 6,18 7,84 

6 meses 12 6,21 1,08 4,47 6,17 7,80 

12 meses 12 6,13 1,02 4,45 6,14 7,51 

18 meses 12 6,10 0,99 4,51 6,15 7,43 

Tempo (semanas)

IL
 (

m
m

)

7248241260

8

7

6

5

4

Paciente

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

1
2

 

Figura 5.1- Perfis individuais do IL (milímetros) 
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Tempo (semanas)

IL
 (

m
ilí

m
et

ro
s)

7248241260

6,6

6,4

6,2

6,0

5,8

 

Figura 5.2 – Médias ± erros padrão do IL (milímetros) 

 

 
Observando os perfis individuais na Figura 5.1, notamos que, em geral, ocorre 

uma variação das medidas do IL em relação ao valor inicial nos tempos 6 e 12 

semanas, e a partir da 24ª, semana as medidas são próximas  ao valor no tempo 0. 

Os resultados apresentados na Tabela 5.5 e na Figura 5.2 sugerem que, em 

média, ocorre um aumento do IL nos tempos 6 e 12 semanas, verificando-se  a partir 

de então uma tendência de decréscimo até atingir um valor de IL próximo ao inicial.  

Pelo teste de Friedman, entretanto, não foram detectadas diferenças entre as 

medianas do IL nos tempos considerados no estudo (p=0,099). 
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5.4.2.2 IC 

 

 

Tabela 5.5- Média, desvio padrão, mínimo, mediana e máximo do IC (milímetros) 

Tempo N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo

0 12 6,34 1,17 4,90 5,93 8,30 

6 

semanas 

12 6,35 1,21 4,47 5,85 8,40 

3 meses 12 6,24 1,31 4,21 6,02 8,14 

6 meses 12 6,21 1,27 4,10 5,90 8,25 

12 meses 12 6,19 1,20 4,21 5,94 8,01 

18 meses 12 6,20 1,20 4,11 5,92 7,95 

 

Tempo (semanas)

IC
 (

m
m

)

7248241260

9

8

7

6

5

4

Paciente
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4
5
6
7
8
9

10
11
12

1
2

 

Figura 5.3- Perfis individuais do IC (milímetros) 
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Tempo (semanas)

IC
 (

m
m

)

7248241260

6,7

6,6

6,5

6,4

6,3

6,2

6,1

6,0

5,9

5,8

 
Figura 5.4 – Médias ± erros padrão do IC (milímetros) 

 

 

Para o IC, observamos na Figura 5.3 que na maioria dos indivíduos ocorre 

uma estabilização das medidas em um valor próximo ao inicial a partir de 24 

semanas. Na Figura 5.4 e na Tabela 5.6, temos que as médias observadas a partir 

da 12ª semana são próximas e menores do que a inicial. Entretanto, notamos que as 

medianas do IC são praticamente constantes do início ao final do estudo. 

Pelo teste de Friedman, não foram detectadas diferenças significativas entre 

as medianas do IC no decorrer do estudo. (p=0,303). 
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5.4.2.3 Coroa  

 
 
 

Tabela 5.6- Média, desvio padrão, mínimo, mediana e máximo do Comprimento da coroa (milímetros) 

Tempo N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 

6 

semanas 

12 10,00 1,12 7,52 10,14 11,20 

3 meses 12 9,96 1,17 7,35 10,12 11,40 

6 meses 12 10,01 1,24 7,24 10,14 11,55 

12 meses 12 9,94 1,23 7,20 10,15 11,58 

18 meses 12 9,97 1,26 7,27 10,15 11,72 

 

 

Tempo (semanas)

Co
m

pr
im

en
to

 d
a 

co
ro

a 
(m

m
)
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1
2

 

Figura 5.5- Perfis individuais do Comprimento da Coroa (milímetros) 
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Tempo (semanas)

Co
m

pr
im

en
to
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a 

co
ro

a 
(m

m
)

724824126

10,4

10,3

10,2

10,1

10,0

9,9

9,8

9,7

9,6

9,5

 

Figura 5.6 – Médias ± erros padrão do Comprimento da coroa (milímetros) 

 

 

 

Na Tabela 5.7 e na Figura 5.6, notamos que as médias observadas do 

comprimento da coroa são praticamente constantes do início ao final do estudo. O 

mesmo comportamento é observado para as medianas.  

No gráfico de perfis individuais apresentado na Figura 5.5, observamos uma 

estabilidade nas medidas dessa variável no decorrer do estudo na maioria dos 

indivíduos. 

Não foram detectadas diferenças significativas entre as medianas do 

comprimento da coroa nos tempos considerados no estudo (p=0,406). 

Os resultados da análise estatística vêm de encontro com o comportamento 

clínico dos tecidos moles durante o período de acompanhamento deste estudo, o 
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qual se manteve sem alterações que comprometessem a estética das áreas 

reabilitadas. 

 

 

5.5 Avaliação radiográfica dos implantes 

 

 

Não foi constatada perda óssea significativa em nenhum dos casos do estudo, 

como exemplificado pela Figura 5.6a e b. 

 

    
 

Figura 5.7 – Estabilidade do tecido ósseo periimplantar no momento da instalação do implante e   
                         após 18 meses de acompanhamento 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

 Os implantes imediatos não apresentam a mesma documentação cientifica 

que os implantes instalados em alvéolos cicatrizados. No entanto, a revista da 

literatura mostrou que a taxa de sobrevivência dos implantes instalados nessa 

situação apresenta valores semelhantes aos instalados segundo a técnica 

tradicional (BECKER et al., 1998; COOPER et al., 2002; ETTINGER et al., 1993; 

FERRARA et al., 2006; GRUNDER et al., 1999; PARR; STEFLIK; SISK, 1993). No 

presente estudo, a taxa de sobrevivência dos implantes foi de 100% ao longo dos 18 

meses de acompanhamento. 

As vantagens inerentes aos implantes imediatos devem ser consideradas 

durante o planejamento dos casos, e dizem respeito ao tempo de tratamento e ao 

menor número de procedimentos cirúrgicos (BARZILAY et al., 1991; LAZARRA, 

1989; ROSENQUIST; GRENTHE, 1996). Por outro lado, as principais desvantagens 

da técnica são: dificuldade do correto posicionamento do implante dentro do alvéolo 

de cicatrização; dificuldade de obtenção da estabilidade primária e dificuldade do 

recobrimento dos implantes por tecidos moles (ARAÚJO et al., 2005; 

CARDAROPOLI; ARAÚJO; LINDHE, 2003; SCHROPP et al., 2003). 

 Os autores são concordes que após a perda dental, o osso alveolar sofre uma 

remodelação levando à perda de altura vertical e de até 50% de volume horizontal 

(JOHNSON, 1969; SCHROPP et al., 2003). Sob o ponto de vista clínico, essa perda 

poderá acarretar a dificuldade do correto posicionamento do implante, ou até mesmo 

impossibilitar a sua instalação, requerendo, em muitas vezes, alguma técnica de 

regeneração tecidual guiada complementar.  
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 Para alguns autores, uma das formas de evitar a reabsorção fisiológica 

durante o período de cicatrização seria o preenchimento do alvéolo, logo após a 

extração do dente, com algum material de enxerto e/ou recobrimento com 

membrana para preservar a arquitetura óssea antes da instalação do implante 

(ASHMAN; BRUINS, 1987; FROUM et al., 2002; HOWELL; FIORELLINE; JONES, 

1997; LEKOVIC et al., 1998; NEMCOVSKY; SERFATY, 1996; NEVINS et al., 2006; 

SMUKLER; LAND; SETAYESH, 1999).  

A utilização de implantes imediatos é indicada, igualmente, como alternativa 

para a preservação da morfologia do osso alveolar (BARZILAY et al., 1991). 

Recentemente, estudos realizados com implantes imediatos em cães contestam 

essa afirmação (ARAÚJO et al., 2006a; ARAÚJO et al., 2006b; BOTTICELLI et al., 

2006). 

 

Na técnica dos implantes imediatos, a estabilidade primária é obtida na 

porção apical, que entra em contato direto com osso alveolar, enquanto a porção 

coronal dos implantes nem sempre entra em contato com o osso. Vários autores 

questionaram a qualidade ou mesmo a existência da osseointegração nessa porção 

do implante, sem contato direto com o osso durante a fase de cicatrização.  Alguns 

até sugerem o preenchimento desse espaço com material de enxerto e/ou 

recobrimento com membranas (BECKER; BECKER, 1990; KNOX; CANDILL; 

MEFFERT, 1991; SIMION et al., 1994; WILSON et al., 1998). 

 Lazarra (1998), um dos primeiros a apresentar a técnica, recomenda que 

esse espaço seja protegido com uma membrana não reabsorvível, impedindo a 

migração epitelial no defeito, permitindo, portanto, que esse espaço seja preenchido 

com tecido ósseo. Becker e Becker (1990), Gotfredsen et al. (1993) e Lang et al. 
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(1994) vêm de acordo com essa colocação. No entanto, este procedimento dificulta 

de certa forma a técnica, uma vez que a oferta de tecido mole para o recobrimento 

total dessas membranas é escassa e, como foi observado por Becker et al. (1994a), 

45% das membranas acabaram se expondo. Essa colocação é corroborada por 

vários outros autores (BECKER et al., 1994; CELLETTI et al., 1994; KNOX; CAUDIL; 

MEFFERT, 1991; ROSENQUIST; GRENTHE, 1996).  

 Wilson et al. (1998) e Paoloantonio et al. (2001) mostraram que a 

preocupação com esse espaço é desnecessária se essa distância não for superior a 

dois milímetros. Nos seus trabalhos, sempre que essa distância se manteve igual ou 

inferior a dois milímetros, a osseointegração ao redor desses implantes ocorreu da 

mesma forma que se esses estivessem sido instalados em osso cicatrizado. No 

estudo de Wilson et al. (2003), mesmo em defeitos com mais de quatro milímetros, 

foi observada a osseointegração contra a superfície do implante, No entanto, a taxa 

de osseointegração e a altura do primeiro contato osso/implante foram prejudicadas 

(AKIMOTO et al., 1999). Sendo assim, parece existir um consenso entre os autores 

sobre o efeito do tamanho desse espaço sobre a osseointegração: em defeitos de 

ate dois milímetros, nenhuma manobra clínica de preenchimento ou recobrimento 

com membranas deve ser indicada. 

 O exposto acima fundamentou o uso de implantes cônicos em alvéolos de 

extração, já que estes apresentam maior diâmetro na porção coronal, estreitando a 

distância entre si e a parede óssea alveolar. Diversos autores que estudaram esse 

tópico sugeriram que os implantes com tratamento de superfície podem influenciar 

positivamente na osseointegração da porção do implante afastada do tecido ósseo 

(BOTTICELLI et al., 2005; KNOX; CAUDIL; MEFFERT, 1991; MALÓ et al., 2003; 

WILSON et al. 2003). Esses dois aspectos levaram à eleição para este estudo de 
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um implante cônico e com tratamento de superfície por meio de jateamento com 

areia e ataque ácido. Esta forma geométrica contribuiu para que nenhum dos 

espaços entre a superfície do implantes e a parede interna do alvéolo apresentasse 

dimensão superior a dois milímetros, não requerendo recobrimento com membrana 

ou material de preenchimento. Como mostrado por Cohran (2002), Camargo (2002) 

e Tortamano e Camargo (2004), o tratamento de superfície utilizado neste estudo 

acelera o processo de osseointegração, o que provavelmente contribuiu para os 

bons resultados observados.  

 Outro aspecto considerado fundamental para os resultados obtidos foi a boa 

estabilidade inicial alcançada, uma vez que todos os implantes puderam receber 

restauração imediata. Ressaltamos que as restaurações mencionadas estavam em 

infra-oclusão durante as seis semanas necessárias para a cicatrização do osso ao 

redor dos implantes (CAMARGO, 2002). Creditamos a boa estabilidade inicial à 

forma geométrica, tipo de rosca dos implantes utilizados e a correta instrumentação 

da loja óssea. 

 Com relação à instrumentação da loja óssea, tomou-se cuidado em guiar o 

posicionamento do implante segundo a futura restauração, uma das grandes 

dificuldades mencionadas por alguns autores sobre a técnica dos implantes 

imediatos (BARZILAY et al., 1991; BECKER; BECKER, 1990). Dificilmente o correto 

posicionamento do implante coincide com o longo eixo do alvéolo. Quando isso não 

ocorre, a execução do nicho na parede do alvéolo é forma mais segura de evitar que 

as brocas cilíndricas deslizem em direção ao fundo desse alvéolo.   

 Vários autores chamam a atenção para a falta de tecidos moles necessários à 

coaptação das bordas da ferida cirúrgica. Rosenquist e Grenthe (1996) lembram 

que, muitas vezes, sua tentativa de fechamento leva a um desalinhamento da linha 
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muco-gengival com redução da faixa de gengiva inserida, comprometendo os 

resultados estéticos finais.  

Lang et al. (1994) minimizou esse problema ao mostrar que a técnica de 

implantes imediatos pode ser associada à técnica transmucosa Considerando que 

nessa técnica o parafuso de cobertura emerge através da mucosa oral, uma menor 

quantidade de tecido é necessária para fechar a ferida cirúrgica. 

 Foi somente após a proposta de Whörle (1998) em associar os implantes 

imediatos à restauração imediata, buscando dar suporte aos tecidos moles 

periimplantares, que este aspecto estético alcançou resultados satisfatórios. O autor 

soluciona o problema da falta de tecido para o fechamento do retalho, uma vez que 

a restauração imediata preenche o espaço deixado pelo dente extraído, tornando 

desnecessário o deslocamento do retalho.  A intenção do autor foi, em uma cirurgia 

com o menor trauma possível, sem deslocamento do retalho, substituir o dente 

perdido e repor o suporte que este dava aos tecidos moles através do implante e da 

restauração imediata. Para tal, após a instalação do implante, um guia de resina 

reposicionava a coroa do próprio dente perdido, que era reembasada sobre o 

componente protético do implante. Mais tarde, Kan et al. (2000a) mostraram que o 

mesmo efeito poderia ser obtido de uma forma mais simples, através de uma 

restauração provisória em resina bem adaptada contra o perímetro interno da ferida 

cirúrgica. Neste estudo, os autores recomendam que o sistema de retenção das 

restaurações provisórias deve ser por aparafusamento, evitando que o possível 

extravasamento de cimento entre o implante e o os tecidos periimplantares viessem 

a comprometer a integração desses tecidos. Embasados nos trabalhos de Wöhrle 

(1998) e Kan et al. (2000a) e , incluímos na metodologia desse estudo o cuidado 
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para a execução da exodontia com o menor trauma possível, o não levantamento do 

retalho e a eleição de próteses parafusadas. 

 Os dois autores chamam a atenção também para o correto posicionamento 

tridimensional do implante, como já havia sido preconizado por diversos outros 

autores, para a obtenção de restaurações estéticas em longo prazo (BELSER; 

BERNARD; BUSER, 1996; BELSER; BERNARD; BUSER, 2003; BELSER; BUSER; 

HIGGINBOTTOM, 2004; BUSER; VON ARX, 2000; TARNOW; ESKOW, 1996; 

TARNOW; MAGNER; FLETCHER, 1992). 

  Belser et al. (2004) mostraram que a plataforma do implante deveria, no 

sentido vertical, ficar de um a dois milímetros afastada da borda da mucosa. Tarnow, 

Cho e Wallace (2000) acrescentaram que uma distância de um milímetro e meio a 

três milímetros deveria ser respeitada entre o implante e a raiz dos dentes 

adjacentes. Essas dimensões buscam evitar a reabsorção do tecido ósseo que 

envolve os implantes, responsável pelo suporte dos tecidos moles que os recobrem. 

Acreditamos que parte da estabilidade dos tecidos moles observada neste nosso 

trabalho se deve à preocupação em respeitar as dimensões propostas por esses 

autores. 

A estabilidade estética dos tecidos moles obtida através da técnica proposta 

por Wöhrle (1998) foi questionada após os trabalhos de Araújo et al. (2006a), ao 

mostrar em cães, que os implantes imediatos não evitam a reabsorção da tábua 

vestibular, trazendo o efeito deletério da fenestração do implante. O resultado clínico 

da reabsorção da tábua óssea vestibular e a conseqüente fenestração do implante 

seria a retração ou alteração de coloração dos tecidos moles periimplantares a 

médio e longo prazo. 
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Esta dúvida foi uma das principais motivações para a execução desse 

trabalho, onde tentamos, através de um estudo prospectivo, avaliar a estabilidade 

dos tecidos moles periimplantares em longo prazo, segundo a técnica proposta por 

Wöhrle (1998) e Kan e Rungcharassaeng (2000a). 

Como foi visto após 18 meses de acompanhamento, a alteração da altura das 

papilas e do Zenith foi desprezível, atestando a estabilidade estética dos tecidos 

moles periimplantares em longo prazo. Os resultados mostram claramente que, 

tomando a borda incisal dos dentes vizinhos como referência, não observamos 

alterações dimensionais das papilas após dezoito meses, quando comparados às 

dimensões que essas apresentavam antes da extração dental. 

Com relação ao Zenith, as comparações se iniciaram a partir da instalação da 

prótese definitiva. Não foi possível realizar uma comparação das alterações dessa 

forma anatômica, tendo como referência a sua arquitetura antes da extração dental, 

uma vez que, em muitos casos, esta foi remodelada por razões estéticas no 

momento da instalação da restauração provisória. Conforme o Quadro 5.1, os 

pacientes #6, #7 e #10 estavam com a coroa dental ausente, e o paciente # 3 

apresentava um desalinhamento da margem do Zenith em relação ao dente vizinho. 

Nesses casos, fez-se necessária uma correção do contorno dos tecidos 

periimplantares no momento da instalação da prótese provisória, inviabilizando a 

comparação das alterações que ocorreram ao longo deste trabalho com o momento 

anterior a extração dental.  

Justificamos nossos resultados inicialmente pelo rigoroso critério de seleção e 

indicação da técnica: ausência de inflamação gengival; osso alveolar interproximal 

preservado; presença de contorno harmônico dos tecidos moles; ausência de 

processos supurativos e, principalmente, integridade da tábua óssea vestibular e 
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palatina, checada após a exodontia através de minuciosa sondagem do alvéolo 

dental. Entendemos por integridade da tábua vestibular e palatina a ausência de 

fenestrações ou deiscências dessas duas paredes ósseas, que não passíveis de 

identificação por exame radiográfico, apenas por sondagem após a extração dental.  

Foram excluídos da amostra todos os casos em que a borda óssea vestibular 

ou palatina estivesse mais de quatro milímetros distante da borda da mucosa, de 

forma a respeitar a distância vertical entre a plataforma do implante e a borda da 

restauração proposta por Belser, Buser e Higginbotton (2004) e evitar que a porção 

de superfície tratada do implante ficasse acima do tecido ósseo. Acreditamos que 

este cuidado, quando irrelevado, possa levar à retração dos tecidos moles na porção 

vestibular. Nas situações onde as bordas vestibulares ou palatinas se encontram 

além dos quatro milímetros da borda da mucosa, com o intuito de “mergulhar” 

completamente a porção de superfície tratada no tecido ósseo, o profissional acaba 

aprofundando-o em excesso, fugindo do posicionamento tridimensional ideal 

proposto pelos autores. 

A cirurgia com o menor trauma possível, sem levantamento do retalho, é outro 

aspecto que acreditamos ser responsável pelos resultados obtidos nesse trabalho. 

Como foi mostrado por vários autores o levantamento do retalho muco-periostal leva 

ao rompimento do aporte sanguíneo local e a certo grau de reabsorção do tecido 

ósseo (BRAGGER; PASQUALI; KORNMAN, 1998; PFEIFER, 1965; RAMJFORD; 

COSTISCH, 1968; STAFFILENO, 1974; WOOD, 1972).  

O escopo deste trabalho não foi avaliar a estabilidade dos tecidos ósseos. 

Apesar de não termos dados para suportar a manutenção da tabua óssea vestibular 

dos casos realizados, acreditamos fortemente que ela ocorreu. Esta afirmação é 

reforçada por evidências clínicas obtidas durante a evolução dessa pesquisa. O 
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paciente #10 da Tabela 5.1, dois anos após a instalação do implante, sofreu fratura 

do dente vizinho. Havendo a necessidade de levantar o retalho muco-periostal para 

a extração dentária e instalação de um segundo implante, pudemos observar a 

integridade do tecido ósseo na face vestibular recobrindo o implante até a altura de 

transição entre superfície lisa e superfície tratada. 

Este assunto será abordado na continuação desta linha de pesquisa, quando 

será analisado o volume ósseo vestibular dos implantes imediatos que fizeram parte 

desse trabalho. 

Ainda que radiografias periapicais estandardizadas para o acompanhamento 

do tecido ósseo ao redor dos implantes não tenham sido utilizadas, foi possível 

verificar que, durante este período, o osso interproximal se manteve estável.  

Os 18 meses de acompanhamento desse trabalho nos permitem afirmar que 

os tecidos moles permanecerão estáveis a longo prazo, uma vez que a literatura 

mostra que as maiores alterações ósseas e de tecido mole ocorrem nos 12 primeiros 

meses após a osseointegração (BELSER; BUSER; HIGGINBOTTOM, 2004). 

Ao longo da execução deste estudo, outras vantagens foram observadas: 

redução do tempo de tratamento; menor número de intervenções cirúrgicas; menor 

número de sessões clínicas; menor trauma psicológico ao paciente, que tem seu 

dente substituído na mesma sessão.   

Baseados nestes resultados, acreditamos que a técnica de implante imediato 

com restauração imediata apresenta uma previsibilidade do ponto de vista da 

osseointegração e da estabilidade dos tecidos moles, no entanto, é importante 

ressaltar, que os casos que fizeram parte dessa amostra seguiram um rigoroso 

critério de seleção e condução durante as fases do tratamento.  
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Considerando as divergências presentes na literatura, outros estudos a 

respeito da estabilidade dos tecidos ósseos periimplantares devem ser realizados. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Dentro dos critérios de seleção e execução descritos nesse trabalho para a 

instalação de implantes imediatos com restaurações imediatas em zonas estéticas, 

podemos afirmar que os tecidos moles perimplantares mantiveram-se estáveis ao 

longo dos 18 meses de observação.  
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APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido por escrito 
 
 

Protocolo de Pesquisa 

 

 

“Análise da estabilidade dos tecidos moles em setores estéticos com a 

instalação de implantes imediato e restauração imediata” 

 

Informação e consentimento pós-informação para pesquisa clínica. 

As informações contidas neste formulário foram fornecidas pelo docente Pedro 

Tortamano Neto e/ou pelo pós-graduando Luiz Otávio Alves Camargo. 

 

Nome do paciente (voluntário)__________________________________________ 

 

Através deste instrumento temos o objetivo de firmar acordo por escrito, mediante o 

qual, o voluntário (paciente) da pesquisa autoriza a sua participação, com pleno 

conhecimento da natureza dos procedimentos e riscos aos quais se submeterá, com 

capacidade de livre arbítrio e sem qualquer coação. 

 

Currículo mínimo: 

 Pedro Tortamano Neto – Professor Doutor do Departamento de Prótese Fixa 

da FOUSP 

 Luiz Otávio Alves Camargo – Pós Graduando em Prótese Dentária (nível 

doutorado) pela FOUSP 
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Título do trabalho experimental: 

 

 

 ANÁLISE PROSPECTIVA DA ESTABILIDADE DOS TECIDOS MOLES AO 

REDOR DE IMPLANTES IMEDIATOS COM RESTAURAÇÕES IMEDIATAS EM 

INCISIVOS CENTRAIS SUPERIORES 

 

Objetivos da pesquisa: 

 Analisar a estabilidade dos tecidos moles em 12 pacientes que receberão 

implantes TE com restauração imediata em região de incisivos centrais condenados 

ao longo de 12 meses. 

 

Benefício do experimento: 

 Eliminação do tempo de cicatrização permitindo reabilitação protética imediata 

após a instalação dos implantes, eliminação de uma cirurgia de reabertura, 

eliminação de uma prótese parcial fixa provisória com seus inconvenientes e 

diminuição dos custos mantendo-se a mesma qualidade e previsibilidade dos 

implantes osseointegrados que utilizam à técnica convencional de dois estágios. 

 

Risco ou desconforto esperado: 

 O risco de falha dos implantes é baixo como embasado pelos trabalhos 

científicos. Entretanto, caso venha ocorrer a perda de algum implante, estes serão 

substituídos, assim como suas respectivas próteses, sem qualquer ônus ou prejuízo 

ao paciente. 
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Informações: 

 O paciente voluntário tem a garantia de que receberá resposta a qualquer 

pergunta ou esclarecimento de qualquer dúvida com relação aos procedimentos, 

riscos, benefícios e outros assuntos relacionados à pesquisa. 

 

Retirada do consentimento: 

 O voluntário tem a liberdade de retirar seu consentimento a qualquer 

momento e deixar de participar do estudo e, ainda assim, poder receber os 

benefícios da pesquisa. 

 O pesquisador assume o compromisso de proporcionar informações 

atualizadas obtidas durante o estudo, ainda que estas possam afetar a vontade do 

voluntário em continuar participando. 

 

Sigilo: 

 Estão garantidas as defesas a privacidade dos voluntários quanto a dados 

confidenciais envolvidos na pesquisa. 

 

Disponibilidade: 

 Me coloco à disposição sobre informações ou queixas por parte do paciente, 

podendo me encontrar nos seguintes telefones: 3811-9288, 282-8388, 8268-7649 

________________________________ 

Prof. Dr. Pedro Tortamano Neto e/ou 

Luiz Otávio Alves Camargo 
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Termo de Esclarecimento - Consentimento pós-informação 

 

 

Eu, ___________________________________________________, portador do 

R.G. nº_____________, residente à Rua__________________________________ 

________________ nº _______, Complemento __________________, bairro 

______________, na cidade de ____________________, estado de ______, 

certifico que tendo lido as informações contidas neste documento, que contém 

páginas, por mim rubricadas, e sido suficientemente esclarecido (a) sobre todos os 

itens pelo Prof. Dr. Pedro Tortamano Neto e/ou Luiz Otávio Alves Camargo, estou 

plenamente de acordo com a realização do experimento. Assim, autorizo a execução 

do trabalho de pesquisa exposto acima com a minha colaboração espontânea. 

 

_______________________________________ 

Assinatura do paciente 

 

Testemunha ____________________________________________________ 

 

Assinatura testemunha ____________________________________________ 

 

Prof. Dr. Pedro Tortamano Neto______________________________________ 

CROSP nº 34.085 

Luiz Otávio Alves Camargo_________________________________________ 

CROSP nº 54.493 
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APÊNDICE B  – Ficha de Anamnese 
 
 
 
Nome________________________________________ RG___________________ 

Endereço___________________________________________________________ 

CEP________________ Bairro___________________ Tel.:___________________ 

Data nasc. __/__/____ Estado civil___________ Profissão____________ Cor_____ 

Anamnese: 

1) Você está sentindo algum tipo de dor ou desconforto no momento: ____________ 

2) Você está fazendo algum tratamento médico atualmente: _____ Motivo?_______ 

3) Está tomando alguma medicação? Qual(is)?_____________________________ 

4) Você já teve alguma reação alérgica a algum medicamento, alimento ou outro 

produto?____________________________________________________________ 

5) Você já se submeteu a anestesia local?_________________________________ 

6) Você já teve algum tipo de reação adversa a essa anestesia?________________ 

7) Você já foi submetido a alguma cirurgia ou foi hospitalizado?_________________ 

8) Você já recebeu transfusão de sangue?_________________________________ 

9) Já teve hemorragia?_________________________________________________ 

10) Qual(is) desses sintomas ou doenças você tem ou já teve? 

Hipertensão pneumonia diabetes 

Hipotensão tuberculose perda de peso (+5kg) 

Dor de cabeça sinusite ganho de peso (+5kg) 

Asma febre reumática hepatite ou icterícia 

Bronquite gastrite distúrbios hepáticos 

Epilepsia anemias doenças venéreas 

Problemas renais desmaios distúrbios psíquicos 

11) Se sente cansado com freqüência?_______ Sente fala de ar?_______________ 
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12) Tem dificuldade para respirar quando está deitado?_______________________ 

13) Sente dor no peito depois de esforços ou sob tensão?_____________________ 

14) Quando mediu a sua PA pela última vez?_______________________________ 

15) Tem alguma doença cardíaca congênita ou adquirida (ex. mal de chagas)?_____ 

16) Tem ou teve algum sintoma ou doença não citada acima?__________________ 

17) Você está grávida?_________________________________________________ 

18) Você fuma?_____________ 

19) Você faz uso de bebidas alcoólicas ou outras drogas?_____________________ 

20) Você ingeriu bebida alcoólica nas últimas 4 horas?________________________ 

 

 

 

Eu, declaro para todos os fins legais que prestei esclarecimentos corretos sobre 

o meu estado de saúde, nada omitindo no questionário que respondi. 

 

Ass.___________________________________________         data ___/___/_____  
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APÊNDICE C - Apêndice técnico - Gráficos de probabilidade Normal 
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ANEXO A – Parecer de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da FOUSP 
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