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RESUMO:

0 presente trabalho procurou revisar a literatura analisando as possibilidades
atuais da carga imediata em próteses implanto-suportadas quanto a possibilidade de
sua aplicação prática pelo clinico, assim como as taxas de sucesso desta técnica que
se apresenta promissora como uma opção na redução do tempo de tratamento das
próteses sobre implante.

I INTRODUÇÃO

A possibilidade de reposição do elemento dental perdido sempre foi um dos
maiores desafios da Prótese Odontológica. Com

o

surgimento dos implantes

osseointegrados esta possibilidade tornou-se uma realidade, permitindo a substituição
da raiz perdida pela peça implantada e a reposição da coroa através de diferentes
desenhos protéticos, sem que para isto fosse necessário o desgaste dos elementos
adjacentes na utilização como apoio do futuro trabalho reabilitador.

Contudo, o protocolo convencionalmente utilizado para os implantes
osseointegrados requer um período de cicatrização sem incidência de carga sobre os
mesmos que varia entre 4 a 6 meses, sendo que somente após este é possível a
instalação de uma prótese provisória. Tal procedimento requer dois estágios cirúrgicos
e um longo tempo de aguardo.

A carga imediata em prótese implanto-suportada propõe a possibilidade
de se colocar um implante sobre carga desde a instalação, fazendo com que o paciente
saia da cirurgia de implantação já com sua prótese concluida. A carga imediata em um
único estágio cirúrgico ou tempos reduzidos entre a cirurgia de instalação do implante e
a colocação da prótese tem fundamental importância quando pensamos na redução do
tempo de tratamento e no conforto e aceitação social do paciente que não necessita
utilizar uma prótese parcial provisória durante o período de osseointegração.

Com a possibilidade da carga imediata, o protesista encontra-se mais
próximo de realizar o sonho do paciente que adentra ao consultório odontológico
solicitando um implante em determinada área. Este cliente imagina que irá "implantar
um dente", que na visão do leigo, trata-se de uma cirurgia na qual ele sairá mastigando
novamente, com um elemento dental semelhante àquele que possuía anteriormente.

0 objetivo deste trabalho é realizar uma revisão da literatura sobre o tema
da carga imediata em Implantodontia, procurando discutir sua viabilidade na clinica
diária, assim como, justificar o seu uso em substituição ao protocolo convencional,
através da análise de sua taxa de sucesso nos diversos trabalhos publicados.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Imp lantes de etapa única

A técnica mais conhecida e utilizada em implantes osseointegrados,
envolve a utilização de um cilindro biocompativel implantado ao osso, recoberto por
gengiva e um processo de cicatrização variando de 4 e 6 meses, quando ocorre urna
segunda etapa cirúrgica para a viabilização da prótese final. Além de aguardar o tempo
de cicatrização, o paciente tem que conviver na maioria dos casos, corn urna prótese
removível provisória, que em grande parte dos casos é deficitária sob vários aspectos.
A colocação da prótese imediatamente após a aplicação do implante é urna alternativa
que vem sendo utilizada corn sucesso em reabilitações parciais ou totais, simplificando
a técnica para o cirurgião e trazendo conforto ao paciente (BRANEMARK 2001)

A adequada análise de cada caso quanto a estabilidade primária do
implante, bicorticalização, qualidade e quantidade óssea, características estruturais,
quantidade e disposição dos implantes utilizados são fatores fundamentais para
obtenção de bons resultados. Urn principio considerado fundamental para a
possibilidade de uso da carga imediata ou fase única refere-se a minimização de cargas
excessivas, controlando a micromovimentação dos implantes na fase de cicatrização . A
estabilidade primaria desejada para um implante receber carga imediata é um torque
inicial superior a 40 N/cm 2 , o qual deveria manter os micromovimentos entre osso e
implante num limiar máximo de 150pm. Ainda deve ser considerado que os implantes
submetidos a carga prematuramente tendem a ter uma melhor qualidade de

osseointegração do que aqueles deixados submersos até a osseointegração (SKALAK
2001)

Troiano e Closas (2001) padronizaram o procedimento da carga imediata,
procurando torná-lo acessível a todos os profissionais da area odontológica. Para tal
definiram como carga imediata o implante submetido a forças oclusais desde a sua
instalação, podendo estender-se até o terceiro dia; carga precoce quando a instalação
da prótese ocorre em aproximadamente 2 a 3 semanas após a instalação do implante e
finalmente como carga prematura quando ativam-se protéticamente os implantes em
um período que vai de 21 a 45 dias após sua instalação. Os parâmetros para obtenção
de êxito em qualquer uma destas situações seguem um protocolo: diagnóstico e plano
de tratamento corretos, determinação do comprimento do implante, tecido ósseo de
qualidade, estrutura protética. desenho protético

e

mecanismo de controle da

osseointegração. Assim como os critérios para exclusão da técnica: pacientes
fumantes, doença periodontal ativa, bruxismo e hábitos linguais. A aplicação do
protocolo em um caso clinico foi realizado através da colocação de 13 implantes em um
paciente de 70 anos, sendo que destes, 6 foram submetidos á carga imediata. Os
controles feitos rotineiramente e após quatro meses veri fi cou-se o sucesso da
osseointegração, quando então foram confeccionadas as próteses definitivas.

2.2 Carga Imediata

Apesar da prótese implanto-suportada com carga imediata ser um tema
muito discutido e suas vantagens serem largamente conhecidas, ainda é notável a falta
de estudos longitudinais corn uma amostragem realmente signi ficativa estudo de
Chiapasco et al., em 1998, teve como objetivo avaliar 904 implantes osseintegraveis,
inseridos em 226 pacientes, por 3 diferentes centros, sendo 2 na Suiça e um na Italia.
Os implantes foram inseridos na região entre forames mentonianos, sendo que ern
todos os casos foram utilizados 4 implantes por paciente. Tais pacientes foram
previamente selecionados corn base em certos critérios como: volume ósseo mínimo
para implantes de 10mm de comprimento, ausência de hábitos para-funcionais. não
uso abusivo de drogas ou álcool, boa higiene oral, não fumantes, boa saúde geral.
Após a instalação, os implantes os mesmos foram unidos por uma barra ern forma de
"U" que foi instalada no dia seguinte à cirurgia e uma sobredentadura colocada para
uso imediato 0 acompanhamento foi feito em 2 semanas, 1, 3, 6 meses e a cada ano
quando foram analisadas radiograficamente a perda óssea marginal e clinicamente a
mobilidade do implante. A média de acompanhamento dos implantes foi de 6.4 anos
com uma taxa de sucesso de 96,9%, similar a resultados com a técnica convencional.
Não houve correlação entre o insucesso e a marca dos implantes utilizados ou quanto
ao seu comprimento. Concluíram que o uso de implantes com carga imediata na região
interforame da mandíbula e estabilizados de forma rígida permite a obtenção de taxas
de sucesso similares aos descritos na literatura para os procedimentos de dois
estágios, com a vantagem de urna relevante satisfação dos pacientes.

Os mais variados métodos têm sido avaliados quanto a sua eficácia em
próteses implanto-suportadas retidas a implantes. 0 implante Sargon tem como

principal característica à possibilidade de expansão de seu ápice promovendo um maior
contato inicial osso-implante e por conseqüência uma maior estabilidade, necessária ao
sucesso deste tipo de prótese Um paciente de 45 anos sexo masculino , teve seu
incisivo lateral superior direito extruido ortodonticamente para permitir a colocação de
um implante no momento de sua extração, indicada por motivos periodontais.
I mediatamente após a colocação do implante foi instalado um intermediário e uma
prótese provisória, que foi substituída por uma definitiva após 6 meses . As avaliações
posteriores demonstraram que clinicamente o implante não apresentava sangramento,
bolsa, mobilidade ou outras características que indicassem sua falha. A avaliação
micro-biológica feita pela comparação da microbiota encontrada antes da cirurgia em 1
2 semanas e 6 e 9 meses após, demonstrou que as bactérias peri- patogênicas

presentes no momento cirúrgico não se encontravam presentes ao longo das demais
coletas, o que os fez concluir pelo bom selamento deste tipo de implante utilizado corn
carga imediata, podendo ser efetivo na estabilidade peri-implantar de tecidos duros e
moles. ( NOVVAZARI et al., 1998).

Há algumas décadas atrás, Bránemark et al. publicaram o primeiro estudo
de acompanhamento clinico longitudinal sobre implantes osseointegrados. 0 protocolo
desenvolvido mostrava que o sucesso dos implantes estava ligado ha vários fatores.
dentre eles, um período de cicatrização do tecido ósseo sem que houvesse carga
aplicada aos implantes. Contudo, baseados no longo tempo para a colocação da

IU

prótese,

assim como, na possibilidade de eliminar uma etapa cirúrgica,

e no

aperfeiçoamento de técnicas que permitam uma precoce ou mesmo imediata função
dos implantes, Szmukler-moncler et al. (2000) pesquisaram as razões que levaram au
grupo de Branemark indicar a necessidade de um período de cicatrização do implante.
Concluíram que durante o estudo os pesquisadores estiveram envolvidos com uma
gama eclética de pacientes, dentre os quais muitos não apresentavam as condições
ideais para a utilização da carga precoce: boa qualidade e quantidade óssea, desenho
e comprimento dos implantes inadequados, próteses mecanicamente mal elaboradas.
entre outros. Concluíram também que a carga imediata por si so não é responsável
pela formação de uma cápsula fibrosa, e sim, o excesso de micromovimentação do
implante durante a fase de cicatrização é que interfere no reparo ósseo. Acreditam que
exista um limiar para a micromovimentação do implante nesta fase, que deve encontrarse entre 50 e 150um. Portanto, o sucesso da carga prematura em próteses implantosuportadas depende de uma cuidadosa seleção do paciente para que se atinja uma
adequada estabilidade primaria, assim como, de avanços científicos na area para uma
maior previsibilidade dos resultados.

0

uso de implantes osseointegrados têm sido uma das maiores

contribuições à clinica odontológica na area de Prótese. Mesmo sendo uma técnica
consagrada, o protocolo de dois estágios cirúrgicos tem um aumento do tempo cirúrgico
e clinico quando comparado ao uso da carga imediata. Já o último associa os
benefícios sociais e psicológicos para o paciente, que deixa a clinica odontológica
reintegrado. Costa e Vaz (2000) relataram um caso de carga imediata em um paciente
do sexo feminino, 32 anos, a qual apresentara perfuração endockintica da parede lateral

do elemento 31 com extração indicada. Os autores seguiram o protocolo para carga
imediata: estabilidade primária do implante, bicorticalização, posicionamento entre os
forames mentonianos, comprimento mínimo de 10mm do implante, paciente não
fumante, oclusão favorável, ausência de parafungão, higiene ótima e adequada
avaliação óssea. Feita a extração e colocação imediata do implante e da prótese
provisória, a proservação foi efetuada em 1, 3, 4 semanas e 6 meses. Não houve
nenhum tipo de sintomatologia incomum em algum momento. Concluiram que apesar
de não ser possível utilizar a carga imediata em todos os casos protéticos. naqueles
em que a indicação é correta e o protocolo seguido adequadamente, podemos obter
altos indices de sucesso.

0 desenvolvimento da Implantodontia tem permitido um menor tempo de
tratamento entre a inserção do implante e a colocação da prótese. A prótese implanto suportada com carga imediata parece ser uma forma promissora de atingir este
objetivo, desde que observadas as individualidades de cada caso

e algumas

características como: ausência de micrornovimentação dos implantes durante o período
de cicatrização, distribuição adequada e ação bilateral fi xa dos implantes. Dias (2001)
mostrou alto indice de sucesso em vários estudos longitudinais encontrados na
literatura que aplicaram a técnica da ativação imediata, assim como resultados
semelhantes aos obtidos com o protocolo tradicional. Em seu caso clinico aplicou 4
implantes que, depois de unidos por resina acrílica receberam imediatamente carga
funcional através de uma prótese definitiva, recuperando a função, estética e a autoestima do paciente.

2

Horiuchi et al. (2000) instalaram 140 implantes (sistema Branemark)
ativados proteticamente com carga imediata em 14 pacientes, os quais foram avaliados
em um período de 8 a 24 meses. Dos implantes com carga imediata, 136 (97,2%)
osseointegraram. Foram respeitados: intimo ajuste inicial implante-osso, estabilidade
primaria, contato do implante com as corticais, tipo e densidade óssea ideal, e ausência
de micro-movimento durante o período de cicatrização. Os resultados mostraram que
dos implantes que não osseointegraram, 3 estavam colocados na região distal do
forame mentoniano, e um implante apresentavam comprimento de 7mm, provável
motivo do insucesso. Concluíram que a imediata estabilização do implante após sua
fixação é fator fundamental à osseointegração, pois o micro-movimento pode interferir
no remodelamento ósseo resultando em reparo fibroso, assim como, a possibilidade de
se obter sucesso com a prótese implanto-suportada de carga imediata existe desde que
seleção do caso seja adequadamente realizada.

Para Bianchini (2001), a carga imediata em implantes dentais é

uma

opção viável em termos de próteses implanto-suportadas. Foram instalados em um
paciente de 56 anos, 6 implantes (Conexão Master Screw) e utilizada a prótese total do
paciente como provisória imediata durante 3 meses. Após este período, os implantes
foram avaliados, unidos por uma barra metálica e a nova prótese final executada Os
princípios que regem a utilização da carga imediata foram cuidadosamente observados,
tais como: saúde geral do indivíduo, tipo ósseo e união dos implantes

O uso de implantes dentários tem por objetivo primário a substituição do
elemento dental perdido, sendo que muitas vezes nem todas as características do
órgão ausente são realmente alcançadas em sua plenitude, dando-se prioridade
normalmente à função. Gehrke (2001) enfatizou a dificuldade diante da grande
exigência estética de nossos pacientes, em especial nas protases em região anterior de
maxila. Sugere que o uso de implantes cônicos como uma forma de alcançar
harmonia entre composição facial, dentária e gengival, aliado a uma adequada
estabilidade inicial do implante, a fim de possibilitar a utilização de carga imediata a tais
implantes.

A busca de uma reabilitação estética

e funcional

do paciente

simultaneamente ao processo de osseointegração tem sido um dos objetivos principais
da prótese implanto-suportada. Portanto, Menezes; Magalhães; Lenharo (2001)
procuraram demonstrar a viabilidade deste tipo de tratamento através de um caso
clinico realizado em paciente com fratura do terço médio radicular do 53, e agenesia do
respectivo elemento dental permanente. Após cuidadosa avaliação do caso, condições
ravoráveis à instalação de uma prótese implanto-suportada com carga imediata foram
observadas. A análise óssea demonstrou pequena deficiência na dimensão vestíbulopalatina que acabou sendo corrigida durante

o ato cirúrgico através de um

procedimento regenerativo. Instalado o implante, foi realizada a moldagem do caso,
seleção do componente protético, enceramento, inclusão, fundição e conseqüente
confecção da prótese que foi instalada 12 horas após a moldagem. 0 controle foi feito
em 7, 14, 21, 30, 45 dias, 2, 4, 6 meses e demonstrou-se satisfatório sem sinais ou
sintomas que pudessem indicar qualquer irregularidade.

14

Tratando-se de próteses implanto-suportadas, o procedimento de etapa
única traz vantagens em relação ao procedimento convencional de duas etapas.
quando se refere a itens como: conforto do paciente, menor tempo operatório,
simplificação da técnica e custo. 0 que se encontra cada vez mais em discussão é a
taxa de sucesso que se pode obter através das próteses implanto-suportadas de carga
imediata. Bránemark (2001) relatou que a sobrecarga prematura, causando
micromovimentação do implante em relação ao osso circundante é a principal razão de
falha na osseointegração, sendo que para isto, tal movimentação deve situar-se entre
10 a 20 pm. Estimando a carga neceimia para a formação da cápsula fibrosa, em
comparação com a carga real a que é submetido um implante nos procedimentos de
carga única e convencional, assim como a quantidade de osso que envolve o implante
ao longo do tempo em ambas ás técnicas, concluiu-se que a taxa de regeneração
óssea pode ser melhor nas 16 primeiras semanas do procedimento de etapa única peia
presença de carga. Os malefícios de um mau posicionamento dos implantes na etapa
única podem ser reduzidos em relação à técnica convencional devido ao menor módulo
elástico e resistência do implante recém osseointegrado. 0 procedimento de duas
etapas tem uma maior margem de segurança quanto à fatores clínicos, como lesão
óssea por super-aquecimento, manutenção da osseointegração na presença de
pequenas infecções, pobre qualidade óssea ou trauma. Sabendo-se então, que a carga
estimada aplicada a um implante nas primeiras semanas é menor que a necessária a
formação de uma cápsula fibrosa, podendo-se concluir pela viabilidade da técnica.
desde que sejam observados os cuidados clínicos ideais á mesma.

Dentre as diversas técnicas para a confecção de próteses implantosuportadas com carga imediata, o sistema Bránemark Novum tem representado uma
alternativa para pacientes edêntulos ou com doença periodontal. Bránemark (2001)
apresentou uma possibilidade de realização do sonho de pacientes e profissionais de
se ter os dentes colocados no mesmo dia do ato cirúrgico, unindo definitivamente a
lmplantodontia e Prótese. Inicialmente projetado para pacientes edêntulos inferiores
que desejavam uma maior retenção e função da prótese a técnica foi estendida àqueles
em que o prognóstico da dentição inferior fosse sombrio. Tais pacientes normalmente
sofrem de doença periodontal avançada e não respondem bem ao tratamento, sendo
que a perda de todos os remanescentes é muito provável. Para estes pacientes. a
técnica apresenta uma vantagem inegável de não ser necessário o uso de uma prótese
total convencional provisória. 0 relato de dois casos clínicos demonstrou que a
extração de dentes seriamente abalados e sua substituição imediata por próteses
implanto-suportadas é uma alternativa de manutenção do osso de suporte. evitando a
perda que normalmente ocorre nos pacientes que utilizam próteses totais
convencionais por longos períodos. Em ambos os casos, os pacientes tiveram seus
dentes extraídos e as próteses instaladas no mesmo dia, sendo que os pacientes se
mostraram satisfeitos com os resultados assim como nas consultas de controle.

Menezes et al. (2001) procuraram demonstrar a viabilidade de associação
entre a exodontia do elemento dental seguida da inserção imediata do implante,
adequação da morfologia do alvéolo cirúrgico através do uso de um biomaterial e

instalação da prótese em um único tempo. 0 paciente teve sua prótese instalada 12hs
após o inicio do procedimento clinico, passando desde este momento a receber carga
funcional. 0 acompanhamento foi feito em intervalos regulares. 7 14, 21, 45 dias: 2: 3,
4 e 6 meses, sendo os resultados satisfatórios e a ausência de sinais ou sintomas que
indicassem qualquer tipo de irregularidade no processo de osseointegração. Ficou
demonstrado que uma adequada indicação de cada caso,

e a observação dos

princípios que regem cada um destes procedimentos, permitiu que se obtivesse
sucesso mesmo nos casos mais complexos, expandindo e evoluindo as possibilidades
com as próteses implanto-suportadas.

Proussaefs (2003) instalou 5 implantes submersos para o tratamento de
edentulismo parcial da mandíbula. Concomitantemente instalou outros 5 implantes
provisórios que receberam carga no mesmo dia e teriam a função de manter a prótese
provisória até a abertura dos implantes submersos (aproximadamente 4 meses). Porém
a paciente somente retornou para dar continuidade ao tratamento 18 meses depois,
quando os implantes provisórios foram removidos e levados a avaliação histológica e
histomorfométrica. Tais exames demonstraram total cobertura óssea ao redor do
implante na área analisada ao microscópio, sendo que 81,3% da superfície do implante
estava em contato com osso. Apesar de tal estudo limitar-se a um único paciente. seus
resultados demonstram que implantes com instalação imediata da prótese podem obter
altos indices de osseointegração

2.2 Carga Precoce:

Ganales et al. (2001), com o objetivo de estudar a viabilidade da utilização
de carga imediata em próteses implanto-suportadas, aplicaram 186 implantes em 27
pacientes com edentulismo mandibular, dos quais 161 receberam carga em período
variando de 2 a 7 dias com próteses fixas de diferentes confecções. Dezoito pacientes
apresentavam próteses totais como antagonistas e os restantes dentição natural ou
próteses fixas. Somente 25 implantes foram considerados instáveis à carga imediata e
foram mantidos submersos. Apenas um dos implantes que receberam carga imediata
falhou após 3 meses da instalação da prótese, provavelmente pela posição posterior de
mandíbula e de o paciente ser bruxomano. O índice de sucesso para os implantes com
carga imediata foi de 99,4%,

e 100% para os implantes carregados de modo

convencional Um acompanhamento médio de 25 meses não demonstrou diferenças
entre os resultados obtidos nas diferentes dentições antagonistas, bem coma entre as
próteses cimentadas ou parafusadas. Os autores concluíram que uma adequada
estabilização e ajuste oclusal da prótese podem permitir uma carga imediata dos
implantes em mandíbula sem a perda das taxas de osteointegração. Salientaram
também a satisfação e aceitação dos pacientes em relação 6 técnica utilizada.

Chiapasco et al. (2001) realizaram um estudo comparativo entre o uso de
implantes para sustentação de sobredentaduras em mandíbula, utilizando carga
precoce e carga após o período de osseointegração Foram avaliados 20 pacientes dos
quais 10 receberam carga precoce após 3 dias da colocação dos implantes, e outros 10

receberam implantes submersos carregados de 4 a 8 meses após a primeira cirurgia
Todos os implantes foram unidos por uma barra rígida para suporte da prótese de forma
padronizada. Os implantes foram avaliados 6, 12 e 24 meses após a carga protética
inicial e demonstraram não haver diferenças entre os dois grupos, sendo que somente
um implante de cada grupo teve de ser removido demonstrando um indice de sucesso
de 97.5% em ambos os casos. 0 resultado deste estudo demonstrou que implantes
rigidamente unidos na região entre os mentonianos podem ser carregados
proteticamente logo após a primeira fase cirúrgica com indices de sucessos similares
aos implantes convencionais.

Sao muito comuns os casos em que rebordos inferiores edêntulos sofrem
grandes reabsorções, levando a falta de retenção, estabilidade e conforto dos pacientes
que utilizam prótese total. Gonçalves et al. (2003) apresentaram um caso clinico que foi
solucionado através do uso de próteses implanto-suportadas com carga imediata
retidas por magnetos. Um paciente do sexo masculino com 43 anos de idade.
apresentava ausência de prótese inferior e a prótese total superior desajustada. Foram
utilizados 4 implantes na região entre os forames mentonianos, sendo os mesmos
ativados proteticamente uma semana após a implantação e a retenção feita através de
magnetos. 0 acompanhamento foi feito em intervalos regulares. Após 6 meses de
utilização da prótese, os implantes mostraram-se osseointegrados
satisfatória.

e a prótese
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Carga Prematura:

Scarano et al. (2000) avaliaram as reações dos tecidos peri-implantares
érn implantes imediatamente instalados após extração e submetidos â carga precoce 2
meses após a implantação. Foram utilizados 6 macacos (macaca faciculares), que
tiveram 6 dentes extraídos cada um onde 36 implantes foram posicionados nos alvéolos
imediatamente. Após 6 meses do ato cirúrgico, os animais foram sacrificados e obtidos
blocos para análise. A análise histomorfométrica demonstrou que todos os implantes
encontravam-se cobertos por osso com boa maturação e qualidade, assim como a taxa
de contato entre osso-implante verificada foi elevada, situando-se entre 65% e 70%.
Não foram notadas diferenças significativas entre as áreas anatômicas. concluindo que
o uso de implantes imediatos á extração dentária com carga precoce podem ser
utilizado com o objetivo de redução do período edêntulo. dos custos e da perda psicosocial do paciente com resultados satisfatórios.

Segundo Kronstróm et al. (2003), a união dos implantes, um comprimento
superior a 10mm e uma tolerância á micro-movimentação (entre 50 e 100!.trn), parecem
estar entre os fatores primordiais para obtenção do sucesso em próteses implantosuportadas com carga imediata. Os autores avaliaram o tratamento de pacientes com
edentulismo total de mandíbula com 4 implantes na região entre forames mentonianos
que receberam cargas precoces em diferentes momentos através de uma

sobredentadura unida por barras. Os 17 pacientes foram avaliados quanto à saúde
geral e contra-indicações a técnica, sendo que a maioria deles tinha dentes naturais ou
próteses fixas como antagonistas. No momento de instalação das próteses foram feitas
radiografias para comparação futura. 0 tempo decorrido entre a colocação dos
implantes e instalação da prótese variou entre os pacientes e é demonstrada no
quadro.

Quadro 1: Variação de tempo entre a cirurgia de instalação e ativação protética

TEMPO DE TRATAMENTO

NÚMERO DE PACIENTES

2 SEMANAS

01

3 SEMANAS

04

4 SEMANAS

02

5 SEMANAS

05

6 SEMANAS

03

7 SEMANAS

02

0 tempo médio decorrido para instalação das próteses foi de 33 dias e
após acompanhamento de 12 meses, novas radiografias foram tomadas e avaliadas
quanto a perda de osso marginal e radioluscécia peri-implantar. Os implantes foram
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examinados quanto ã estabilidade, ausência de sintomas clínicos como dor, infecção,
neuropatias e parestesia. Foram perdidos no total 5 implantes, sendo a taxa de
sobrevivência de 93%, que foi considerada alta, assim como a taxa de perda ossea
marginal baixa: por volta de 0,24mm durante o período. Das falhas registradas, três
ocorreram em um mesmo paciente e associadas a pobre qualidade tecido ósseo e ao
fato do paciente ser fumante. Foi notado que entre os 5 pacientes que tiveram suas
próteses colocadas após um período de 40 dias, falhas não foram observadas nos
implantes.

3. DISCUSSÃO

Ao longo da história, o homem sempre procurou de diversas
maneiras repor os elementos dentais perdidos, usando para tal diferentes materiais e
as mais variadas próteses. Os dentes eram repostos através de amarrações com fios
metálicos aos pilares remanescentes, buscando devolver a capacidade de mastigação
e estética.

Contudo, a Odontologia sempre teve como um grande obstáculo a criação
do elemento dental diretamente apoiado sobre o osso, sem a necessidade da união da
prótese aos dentes remanescentes, devolvendo, desta forma, a porção radicular
perdida. Os primeiros implantes dentais surgiram visando solucionar tal dificuldade
Estes eram posicionados e recebiam carga imediatamente, pois o estimulo sobre o
osso era considerado importante para evitar perda de altura óssea. A interposição de
tecido fibroso era considerada uma resposta adequada por mimetizar o ligamento
periodontal presente nas raizes naturais. ( BRANEMARK, 1969)

Contrariando os estudos da época (BRANEMARK, 1969, BRANEMARK
1977, ALBREKTSON, 1981 (APUD SZMUCLER-MONKLER 2000), mostraram que a
interposição óssea na superfície do implante era possível, desde que os implantes
fossem deixados submersos por um período de tempo para depois receberem carga
mastigatória, em torno de 3 meses para implantes posicionados na mandíbula e

e)

meses para a maxila, visando impedir a formação de tecido fibroso ao redor do
implante e obtendo desta forma, a osseointegração

Até os dias atuais este protocolo é o mais utilizado pela Implantodontia,
com excelentes taxas de sucesso, comprovadas por CHIAPASCO, 1997: BIANCHINI.
2001; GANALES et al, 2001; GEHRKE, 2001; HORIUCHlet al, 2000; NOVVZARI et al
1998; GRISI 2002; KONSTROM et al, 2003.

Não obstante ao alto índice de sucesso obtido pelo protocolo Bránermark,
vários autores (CHIAPASCO et al, 1997; MENEZES, 2001; PROUSSAEFS, 2003,
BRANEMARK, 2001; SCARANO, 2000) têm procurado alternativas que diminuam o
tempo de espera para a ativação protética dos implantes e assim trazer vantagens aos
pacientes como: evitar o uso de uma prótese removível provisória, eliminar uma etapa
de cirúrgica de reabertura do implante, melhor aceitação por parte do paciente, menor
tempo de tratamento, facilidade da técnica , entre outras

Casos clínicos realizados com tempos de cicatrização inferioriores ao
protocolo convencional têm demonstrado indices de sucesso semelhantes entre
implantes de carga imediata e de carga pós-osteointegração (GRISI 2002). desde que
observados os critérios ideais. Há evidências que a micromovimentação do implante
em relação ao osso circundante é a principal razão da formação de cápsula fibrosa
(SMUCLER-MONKLER, 2000. TROIANO e GLOSAS, 2001).

Desta maneira, o principio básico para o sucesso na instalação de
próteses implanto-suportadas de carga imediata, refere-se a uma adequada
estabilidade primária a fim de controlar a micromovimentação dos implantes durante o

período de osseointegração. (BRANEMARK, 2001; SMUCLER-MONKLER.

2000,

C,HIAPASCO, 1997; CHIAPASCO, 2001)

A

magnitude da micromovimentação capaz de causar um

encapsulamento fibroso não encontra-se bem definida experimentalmente, mas parece
estar em uma faixa que varia de 50 a 150j.tm , sendo que a principal caracteristica
clinica para avaliação da adequada estabilidade primária é o torque inicial situando-se
entre de 40 a 45 N/cm 2 (HORIUCHI, 2000; GRISI, 2002; SKALAK. 2001:
BRANEMARK, 2001).

As falhas ocorridas nas próteses implanto-suportadas de carga imediata
são observadas com maior frequência durante

o primeiro ano, podendo estar

associadas a uma série de fatores. Desta maneira, vários autores tern procurado
descrever critérios a serem observados na utilização da carga imediata (GONÇALVES,
2003; GANALES 2001; SCARANO, 2000; BRANEMARK, 2001: SKALAK, 2001:
SMUCLER-MONKLER ; 2000, CHIAPASCO, 1997; CHIAPASCO. 2001,
PROUSSAEFS, 2003), dentre os quais destacam-se os seguintes:

1.

Boa qualidade óssea. 0 osso cortical apresenta melhor distribuição de

carga funcional, já o osso trabeculado permite uma maior área de contato osso
implante. A adequada associação destas qualidades ósseas resulta em uma maior
estabilidade primaria.

2.

Quantidade de tecido ósseo e diâmetro do implante. A quantidade

óssea determina a altura e largura do implante e logo a área de superfície de implante
em contato com osso.

3. Número e características dos implantes. Os implantes rosqueáveis e
de superfície rugosa (tratada) apresentam uma maior área de superfície

e maior

contato osso-implante e logo maior estabilidade inicial Um maior número de implantes
em especial nas sobredentaduras, e sua união rígida influenciam na transferência de
carga aos implantes e minimizam a micromovimentação.

4 Bicorticalização. 0 posicionamento dos implantes envolvendo duas
superfícies ósseas corticais aumenta a estabilidade do implante e torque de remoção

Devem ser evitados

o

uso de cantilevers, pois aumentam

consideravelmente a carga transferida à fixação final da prótese. As próteses
provisórias após cimentadas devem ser mantidas durante todo

o período de

osseointegração. A prótese deve ser confeccionada utilizando um enceramento de
diagnóstico minimizando as forças no sentido horizontal.

De acordo com Skalak (2001), a qualidade da osseintegração pode ser
superior nos procedimentos de prótese imediata, pois a presença de carga durante o
processo pode aumentar a taxa e extensão da regeneração óssea ao redor do implante
desde que não ultrapasse o nível de 150pm de micromovimentação.
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Segundo os estudos de SMUCLER-MONKLER (2000); GANALES,
(2001); CHIAPASCO, (2001); não foram encontradas diferenças entre superfícies
oclusais antagonistas, sejam naturais ou protéticas quando em contato com próteses
implanto-suportadas com carga imediata.

SCARANO (2000), KRONSTROM (2003), avaliaram os tecidos periimplantares de implantes submetidos a carga imediata em diferentes momentos assim
como em diferentes áreas anatômicas

e não foram encontradas diferenças

significativas em relação a implantes submetidos a osseintegração convencional,

4. CONCLUSÃO

Com base nos trabalhos estudados sobre carga imediata em um único estágio
Hrúrgico ou em duas etapas, é possível concluir:

1

As evidências cientificas demonstram que a utilização da carga imediata em

próteses implanto- suportadas é uma técnica exeqüível e com taxas de sucesso
comparáveis ao protocolo convencional, desde de que observados certos pré
requisitos como um adequado planejamento e uma aplicação técnica criteriosa.

2. A utilização da carga imediata traz importantes benefícios ao tratamento,
diminuindo o tempo clinico e facilitando sua execução tanto para o profissional
quanto para o paciente.

3

Apesar das elevadas taxas de sucesso obtidas na literatura, o procedimento

de carga imediata não deve ser considerado como um substituto rotineiro da
técnica convencional e sim mais uma opção de tratamento quando de sua
adequada indicação
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