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RESUMO

A decisão com relação a quando e como aplicar carga imediata a implantes dentários
envolve uma série de fatores já bem determinados: qualidade e quantidade óssea, número e
características dos implantes, entre outros. Contudo, os parâmetros de decisão precisam ser
melhor de fi nidos. Esta revisão bibliográfica investigou quais são as condições mais
apropriadas para a aplicação imediata de carga em implantes. Foram discutidas as vantagens e
desvantagens de adotar a técnica da carga imediata, bem como seus riscos e beneficios.
estudo examinou quais condições do paciente, características dos implantes e técnicas de
fixação são mais indicadas. Também foram estudadas as vantagens, desvantagens, riscos e
indicações do sistema Novum. Obtiveram-se os seguintes resultados: A aplicação imediata de
carga aos implantes propicia melhor aceitação pelo paciente, redução do trauma oclusal,
melhor osteointegraçdo para implantes não submetidos a carga e o fato de que se evita o
edentulismo. Não parece haver riscos ou limitações consideráveis para aplicação de carga
imediata, contudo alguns autores recomendam não combinar inserção imediata com carga
imediata. A estabilidade primária é essencial. Portanto, são preferidos implantes roscados corn
acabamento em spray de plasma. Pela mesma razão, Areas com boa quantidade e densidade
óssea — tais como a região entre os forames mentonianos — são consideradas melhores. 0
número de implantes prescritos varia de 2 a 7 nos estudos revisados. 0 sistema Novum
apresenta algumas vantagens consideráveis: menor custo, tempo de tratamento mais curto,
menor desconforto para o paciente. Mas requer que o implantodontista demonstre maior
habilidade cirúrgica. 0 estudo conclui que a aplicação imediata de carga aos implantes é um
procedimento viável e seguro para a correção de edentulismo.

ABSTRACT

The decision as to when and how to apply immediate loading to dental implants
involves a series of well-established factors: bone quality and quantity, number and
characteristics of implants, among others. However, the parameters for decision need to be
better defined. This bibliographical review investigated which are the most appropriate
conditions for the immediate loading of implants. The advantages and disadvantages of
adopting the immediate loading technique were discussed, as well as its risks and benefits.
The study exa—;—d which patient conditions, implant characteristics, and fixation techniques
are more indicated. The advantages, disadvantages, risks, and indications of the NOV11 fIl
system n were also studied. The following results were obtained: Immediate loading the
implants causes better patient acceptance, reduction in oclusal trauma, better osteointegration
for non-loaded implants, and avoidance of edentulism. There seem to be no considerable risks
or limitations for immediate implant loading, however some authors recommend not to
combine immediate insertion with immediate loading. Primary stability is essential.
Therefore, threaded plasm-sprayed implants are preferred. For the same reason, areas with
good bone quantity and density — such as the mental interforamina region — are considered
better. The number of implants prescribed in the works revised varies from 2 to 7. The
Novum system presents some important advantages: lower costs, shorter treatment time, less
discomfort for the patient. But it requires the implantodontist to be more skilled in surgery.
The study concluded that immediate implant loading is a feasible and reliable procedure for
the correction of edentulism.
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1 INTRODUÇÃO

Anteriormente A introdução do protocolo de Brinemark, no inicio dos anos 80, era comum
que os implantes dentários endósseos fossem postos imediatamente em função. Entretanto, os
resultados de tal procedimento eram imprevisíveis (SCHNITMAN et al., 1997). A partir da
definição do protocolo de Brânemark

e do melhor entendimento do processo de

osteointegração, passou a ser padrão deixar os implantes submersos durante algum tempo,
para não interferir na osteointegração. 0 protocolo original estabelecido por Brânemark e
colaboradores previa um período de espera, antes da aplicação de carga, de 3 a 4 meses para a
mandíbula e de 5 a 6 meses para a maxila (BRANEMARK et al., 1977, ADELL et al., 1981).
Durante esse tempo, o paciente deveria usar uma prótese móvel provisória, não conectada aos
implantes, que os isolasse de tal forma a evitar que sobre eles fosse exercido qualquer esforço
resultante da mastigação ou de hábitos parafuncionais, como o bruxismo.
Na década de 80, contudo, o International Team of Oral lmplantology desenvolveu um
procedimento de um único estágio para inserção dos implantes. Até o presente, o sistema ITI
tem-se mostrado bem-sucedido em relação à inserção convencional em dois estágios
(FREIRE, 1999). Em tempos mais recentes, outros pesquisadores (SCHNITMAN et al., 1990;
SALAMA et al., 1995; HENRY et al., 1997; BERMAN e GARFIELD, 1997), começaram a
submeter os implantes Brânemark a carga imediatamente após sua inserção. Argumenta-se
que a aplicação de carga favorece o espessamento do osso alveolar (LAZAROF, 1992),
evitando e até revertendo em parte a grande reabsorção óssea que resulta do edentulismo
Além disso, o tempo de edentulismo é reduzido, beneficiando o paciente em aspectos
funcionais e emocionais. Entretanto, para permitir que as fibras ósseas se ancorem
microscopicamente A superficie do implante, é preciso garantir algumas condições, entre as
quais a ausência de infecção, um bom contato osso-implante e a imobilidade do implante em
relação ao osso durante a cicatrização (SCHNITMAN et al., 1997).
Assim, a osteointegração de implantes submetidos a carga imediata dependerá de variados
fatores. Entre os principais, inclui-se a qualidade e quantidade óssea do leito receptor. Em
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mandíbulas e maxilas severamente reabsorvidas ou corn osso pouco denso, pode não ser
possível o procedimento de carga imediata.
Outro fator relevante é o número de implantes inseridos. Enquanto alguns autores previam um

mínimo de seis implantes inseridos entre os forames mentonianos para fixação de uma prótese
completa inferior, hoje já é comum que se utilizem apenas três ou quatro implantes. São ainda

características a serem levadas em conta as dimensões (diâmetro e comprimento) dos
implantes, a esplintagem rígida dos implantes e a fixação mono ou bicortical.

0 fator microscópico mais relevante é a qualidade da superficie do implante. Hoje o materiai,
de preferencia para construção de implantes é o titânio, sendo a superficie tratada com o

próprio metal, em forma de plasma, para provocar uma rugosidade fina e uniforme. Mas
outras formas de acabamento estão disponíveis comercialmente, como o revestimento com

hidroxiapatita e o jateamento com areia ou o condicionamento ácido, que também provocam
rugosidades na superficie do titânio.
Atualmente, desponta como grande "vedete" da carga imediata o sistema Novum da

Brânemark Systems. Segundo Darle (1999), uma série de procedimentos de simplificação são
adotados. Isso permite que urn paciente total ou parcialmente edêntulo, após um tratamento de
um único dia, deixe a clinica com uma prótese permanente e em condições de ingerir urna

refeição leve, podendo mastigar normalmente após uns poucos dias. Apesar de promissor, o
sistema ainda é recente. Assim, são necessários mais estudos como o realizado por Brinemark

e colaboradores (BRANEMARK et al., 1999) para investigar sua eficiência e segurança.

1.1

Problema

JA estão mais ou menos definidos os fatores a serem considerados para decisão sobre quando
aplicar carga imediata a implantes ou

deixá-los sepultados ate que se complete a

osteointegração. Entretanto, ainda não há acordo sobre quais devem ser os parâmetros.
Portanto, é necessário investigar esses parâmetros, para definir, por exemplo, que condições

ósseas devem estar presentes para permitir a aplicação de carga imediata, quais as dimensões
ideais dos implantes para esse fim etc. Também é preciso associar a dadas condições do

paciente os melhores materiais/técnicas para aplicação de carga imediata.
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1.2 Objetivos

Este estudo bibliográfico tem como objetivo geral investigar quais as condições mais
apropriadas para adoção da técnica de aplicação imediata de carga.
Já os objetivos específicos do estudo são:
a) Discutir as vantagens e desvantagens de se utilizar a técnica de carga imediata;
b) Discutir os riscos e beneficios oferecidos pela técnica;
c) Verificar em que condições do paciente (especialmente tipo e volume ósseo) a técnica
pode e deve ser aplicada;
d) Verificar quais características do implante (material, tipo de revestimento, dimensões)
oferecem melhores condições de sucesso;
e) Estabelecer o número e a posição dos implantes mais recomendável para obter sucesso;
f) Estudar as formas de fixação mais aconselháveis (fixação mono/bicortical, esplintagem);
g) Estudar as vantagens, desvantagens, riscos e indicações do sistema Novum.

1.3 Metodologia

Este estudo será desenvolvido como pesquisa bibliográfica, a ser realizada em livros de
implantologia e em artigos sobre o tema, publicados em português, espanhol ou inglês.
Inicialmente, serão apresentados alguns aspectos gerais da implantação com carga imediata e

revisados alguns estudos envolvendo carga imediata (Capitulo 2). Depois serão discutidos os
critérios e parâmetros para decisão sobre adotar ou não a carga imediata e como fazê-lo
(Capitulo 3). Por Tim, na Conclusão (Capitulo 4), discutem-se os resultados da pesquisa
bibliográfica realizada, apontando suas limitações e fornecendo algumas sugestões para
futuras pesquisas relacionadas ao tema.
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2 CARGA IMEDIATA - VISÃO GERAL

2.1 Breve Histórico da Técnica

So nas Ultimas décadas do século XX, especialmente a partir do trabalho pioneiro de

Per-Ingvar Brânemark, os implantes dentários começam a apresentar os indices de sucesso
que fazem da implantação uma alternativa confiável para reposição de perdas dentais
Brânemark estudou detidamente as propriedades de ancoragem do titânio ao tecido ósseo
humano, diretamente, sem interposição de camada fibrosa, e cunhou o termo osleoinlegraçao.
Junto com colaboradores (Adell, Albrektsson e outros) desenvolveu a técnica de implantação

em dois estágios, criando os componentes do sistema de implantes e até o instrumental
necessário à inserção
Segundo Faccio (1999), anteriormente ao desenvolvimento do conceito de osteointetzração, os
implantes eram normalmente submetidos à carga imediata. Entretanto, segundo o Rosenlich

(apud FACCIO, 1999), a técnica provocava grande número de complicações e falhas, não
sendo bem aceita pela comunidade odontológica. Ocorria que, com os implantes laminados

não se obtinha uma boa estabilidade primaria e isso impedia a osteointegração. Segundo
Brunski (apud TARNOW et al., 1997), micromovimentos de amplitude superior a 100pm
fazem com que a ferida óssea sofra um processo de cicatrização fibrosa, ao invés de se ter
uma osteointegração do implante.
A partir dos estudos de Brinemark e colaboradores, definiram-se os critérios necessários a

osteointegração: máximo cuidado para minimizar dano aos tecidos circundantes por
contaminantes ou trauma térmico ou cirúrgico. Segundo Adel l et al. (1981, p. 412),
qualquer divergência em relação ao principio de menor trauma
possível na instalação dos implantes aumenta o risco de perda de
nstcointegração e subseqüente ocorrência de uma estreita zona
paiimplantar de tecido conjuntivo de cicatrização. Isto se aplica
espcialmente aos efeitos do trauma térmico.
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Para o sucesso da implantação, Adell et al. (1981) também prevêem um período de 3 a 4
meses na mandíbula ou 5 a 6 meses na maxila sem que se aplique carga aos implantes Ou
seja, durante esse período, os implantes devem ficar submersos, para permitir a
osteointegração.
No inicio da década de 80, entretanto o International Team of Oral Implantology (ITI)
considerou que a submersão dos implantes não é um pré-requisito para a osteointegração e
desenvolveu um procedimento de estágio único para colocação dos implantes (FREIRE,
19)9). 0 sistema ITI tem-se mostrado clinicamente bem-sucedido até o presente.
Essa nova concepção fez surgir, na década de 90, outros tratamentos baseados na implantação
em um único estágio cirúrgico, com aplicação imediata de carga. E, em meados dos anos 90,
o Centro de Reabilitação Bránemark, em Gotemburgo, Suécia, desenvolveu o sistema Novum,
baseado no conceito de inserção com carga imediata. Entretanto, o conceito tradicional de
aguardar alguns meses até a osteointegração ainda é vigente e largamente utilizado. Nesse
caso, mantém-se uma prótese removível sobre o implante, minimizando o contato com a
mucosa que o recobre, para evitar trauma oclusal.
A prótese removível provoca grande inconveniente psicológico em muitos pacientes. E,
especialmente na mandíbula corn alto grau de reabsorção alveolar, há ainda o desconforto
provocado pela sensação de que a prótese está solta na cavidade oral. Portanto, tratamentos
que evitem a necessidade do uso da prótese removível são extremamente bem-vindos. A
seguir, relatam-se alguns estudos recentes que aplicaram a técnica da carga imediata e os
resultados obtidos. Depois, são revisados estudos que tratam do sistema Noyum.

2.2 Alguns estudos envolvendo carga imediata

Schnitrian et al. (1990) realizaram inserções com carga imediata na mandíbula de 7 pacientes,
c;om edentulismo total ou parcial nesse arco. Seis dos pacientes ainda tinham dentes na
mandíbula, mas comprometidos por periodontite severa. Um dos pacientes já usava uma
;)rótese mandibular completa. Foram inseridos 46 implantes Brinemark nos pacientes, ficando
.),6 sepultados. Os outros 20 receberam carga imediata de uma prótese provisória. Os
niplaps sepultados foram inseridos logo após a extração (inserção imediata) ou alvéolos
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com osso cicatrizado (inserção em sitio maduro). Nenhum implante com inserção imediata
recebeu carga imediata.
Os pacientes de no 1 a 6 receberam 5 a 6 implantes de pelo menos 10 mm entre os forames
mentonianos. Os pacientes 2 a 5 receberam também dois implantes distais aos forames,
tomando-se o cuidado de não atingir o canal mandibular. No paciente 1, não foram extraídos
os segundos pré-molares e um dos incisivos centrais, que serviram como pilares naturais para
colocação de uma prótese provisória. Dois meses depois, quando foi feita a inserção dos
implantes, o incisivo foi extraído e foi inserido um implante na região da sinfise. A prótese,
neste caso, ficou assentada sobre esse implante e os dois pré-molares. Outros cinco implantes
que o paciente recebeu ficaram sepultados.
Tentou-se sempre estabelecer um tripé com a base mais larga possível. No paciente 6, não
havia osso adequado além dos forames, impedindo a formação de um born tripe. Isso obrigou
a carga imediata de todos os implantes. 0 paciente 7 era parcialmente edêntulo na mandíbula
esquerda posterior. Três implantes foram inseridos em posição distal aos dentes restantes. A
prótese provisória ficou assentada sobre dois dentes naturais e um pilar de implante.
Os implantes não submetidos a carga imediata receberam um parafuso de cobertura e foram
recobertos com o retalho mucoperiostal. Os que ficaram expostos receberam pilares de
cicatrização Nos casos em que se combinaram dentes naturais e implantes para sustentar a
prótese provisória, os implantes não foram aparafusados à prótese. Portanto, ficaram sujeitos
apenas a cargas verticais.
Entre três e quatro meses, todos os seis pacientes com implantes submersos compareceram
para o segundo estagio cirúrgico — exposição dos implantes submersos e retirada das
impressões para confecção da prótese permanente. 0 paciente 6 (todos os implantes corn
carga imediata) tirou as impressões após duas semanas e recebeu a prótese permanente após
urn rn s
Todos os 20 implantes com carga imediata sobreviveram durante 4 meses ate a colocação da
prótese permanente. No segundo estágio cirúrgico, todos os 26 implantes sepultados estavam
móveis e mostravam-se radiograficamente osteointegrados. Nesse estagio, Am dos implantes
com carga imediata (2° pré-molar, paciente 7) mostrou-se móvel e foi remc Ado. A carga foi
msferida para os dois implantes antes submersos.
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Na colocação da prótese permanente, outro implante com carga imediata (paciente 5)
apresentou mobilidade e também foi removido. Os 18 implantes com carga imediata restantes
mostraram-se imóveis e osteointegrados.

Entretanto, dois desses implantes foram

re-sepultados devido a problemas de angulação. Todos os demais foram incorporados As
próteses permanentes. Mais um implante com carga imediata falhou ainda aos 21 meses Foi
removido e a prótese imediatamente reparada com compósito.
Com base nos resultados obtidos, Schnitman et al. (1990) sustentam a viabilidade da técnica
de submeter parte dos implantes a carga imediata sustentando urna prótese provisória,
enquanto que outros permanecem sepultados para completar o processo de osteointegração
sem carga. Os autores dizem que os implantes com carga imediata podem ser considerados
provisórios. Se algum falha, transfere-se sua carga para um implante sepultado adjacente.
Assim, mesmo que todos os implantes sob carga imediata falhem, não se inviabiliza a
ancoragem da prótese permanente. Por outro lado, os implantes sob carga imediata que não
falham são incorporados A prótese permanente.
JA a técnica de submeter todos os implantes anteriores a carga imediata, quando não é possível
realizar inserções posteriores por falta de osso (como se fez com o paciente 6), segundo os
autores, apresenta resultados menos previsiveis. Num caso desses, a falha de vários implantes
pode implicar a remoção dos implantes malsucedidos e envolver um longo período de
cicatrização antes de nova tentativa
Os autores consideram importante a utilização de implantes rosqueados, devido a
possibilidade se obter boa estabilidade dentro do osso cortical. Apontam para o fato de que
todos os pacientes tinham osso cortical espesso na mandíbula, circundando osso trabecular
denso. Por outro lado, os implantes distais foram inseridos em osso com zona cortical menos
espessa e menor densidade trabecular. Isso, segundo os autores, explicaria por que as falhas
dos implantes sob carga imediata ocorreram em posição pre-molar ou molar. Também
sugerem que possa haver uma relação entre tamanho do implante e possibilidade de sucesso,
uma vez que dois dos implantes falhados tinham apenas 7 mm de comprimento.
Salama et al. (1995) estudaram dois casos de implantação com carga imediata. No primeiro
caso, um homem de 64 apresentou-se A clinica com uma prótese maxilar fixa fraturada. As
poucas raizes dentais que s , rportavam a prótese estavam fraturadas ou cariadas. Além disso, o
primeiro pré-molar esquerdo havia sido recentemente extraído. Foram extraídos os dois
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caninos fraturados e trataram-se as caries dos incisivos restantes. Emergencialmente,
converteu-se a prótese em uma sobredentadura completa removível relativamente estável.
Entretanto, o paciente não se sentia satisfeito com a dentadura, pois incomodavam-no a
cobertura palatal e as extensões vestibulares adaptadas a sua antiga prótese. Não estava
disposto a esperar pelos 6 meses de cicatrização óssea antes da inserção de implantes para
sustentação de uma prótese fixa.
Assim, apresentou-se e explicou-se cuidadosamente ao paciente a opção de se inserir seis
implantes na maxil.i, três dos quais ficariam sepultados, enquanto os outros três sustentariam a
prótese provisória. Concordando o paciente com o tratamento, foram inserido seis implantes
cilíndricos IMZ, hexágonos externos, fixados por pressão.
Os implantes foram inseridos porção da maxila desde o segundo pré-molar direito até o
esquerdo. Tomou-se uma impressão dos implantes nesse estagio. Foram instalados pilares de
cicatrização nos três implantes que receberiam carga imediata. Os demais receberam
parafusos de cobertura e foram sepultados. Com base na impressão anteriormente tornada,
confeccionou-se uma prótese provisória para acomodar não apenas os implantes que
receberiam carga imediata, mas também, no devido tempo, os que ficariam sepultados por
seis meses.
Após uma semana, os pilares de cicatrização foram substituidos por pilares permanentes e
instalou-se a prótese provisória. 0 paciente foi orientado a cortar a comida em pedaços
pequenos e a não morder nada duro com os incisivos. Também foi instruido a bochechar com
clorexidine três vezes por dia durante todo o tratamento.
Seis meses depois, foi instalada a prótese permanente, à qual foram incorporados também cs
implantes anteriormente sepultados. Quarenta meses após a inserção dos implantes, os
parâmetros clínicos e radiograficos indicavam sucesso em todos os implantes
O segundo caso clinico relatado por Salama et al. (1995) foi o de uma mulher de 65 anos, que
se apresentou à clinica com próteses fixas na mandíbula e na maxila. Ambas apresentavam
problemas sérios: mobilidade de classe 3, radiolucência periapical generalizada, grande
profundidade de sondagem e supuração. Na area do incisivo lateral superior, havia um
implanie em lamina malsucedido. Todos os dentes restantes foram considerados
irrccuperaveis. Uma tornografia computadorizada mostrou que havia apenas dois locais com
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dimensões ósseas adequadas para inserção de implantes. Em um deles havia uma raiz
irrecuperável.
Com a aquiescência da paciente, determinou-se o seguinte plano tratamento: extração de
todos os dentes remanescentes e retirada do implante laminar; obtenção de enxertos ósseos a
partir da crista iliaca para aumento da dimensão vertical e bucolingual da maxila anterior e
para elevação do seio maxilar; inserção, na maxila, de dois implantes secundários' e dois
implantes primários roscáveis de titânio; inserção, na mandíbula, de dois implantes
secundários e quatro implantes prim,lrios roscáveis de titânio; uma semana depois, instalação
de próteses acrílicas provisórias de dez elementos sobre os implantes secundários da
mandibula e da maxila; concluído o período de cicatrização, conexão dos implantes primários
prótese; inserção, após 6 ou 9 meses, de mais um grupo de implantes secundários na maxila
posterior; ao mesmo tempo, substituição de implantes secundários com problemas; realização
de eventuais procedimentos mucogengivais; construção e inserção da prótese permanente.
Na maxila, os únicos pontos capazes de receber implantes eram as regiões dos primeiros
pré-molares. Foram inseridos ali dois implantes Br5nemark auto-atarraxantes de 13 mm de
comprimento. Na regido dos incisivos laterais, foram inseridos outros dois implantes, que
ficaram sepultados e fez-se enxerto ósseo. Na mandíbula, foram inseridos dois implantes
secundários nos alvéolos dos caninos, onde a extração das raizes tinha deixado grandes

defeitos ósseos. Reservaram-se para os implantes primários as localizações com melhores
possibilidades de êxito, a regido dos incisivos centrais. Trataram-se os defeitos ósseos com

enxertos e material de preenchimento Gore-Tex. Cinco dias depois das inserções instalaramse as próteses provisórias, suportadas por dois implantes cada.
Depois de 6 meses, expuseram-se os implantes primários da mandíbula. A cirurgia revelou
que os implantes sob carga imediata tinham duas roscas expostas. Não ficou claro se a perda
óssea se deveu A carga precoce ou a uma reabsorção natural dos grandes defeitos em que eles

foram inseridos. Todos os implantes mandibulares mostraram-se

estáveis

e

foram

incorporados a uma nova prótese provisória.

Os autores usam os !crinos "prnuirio - c "secundrio" para se referir aos implantes que ficartio sepultados c
os citie receberiio carga intediatr,, respectivamente.
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Aos 8 meses, expuseram-se os dois implantes primários da maxila. Ao mesmo tempo,

.nseriram-se novos implantes na regido aumentada da maxila posterior. Duas semanas depois,
;) parafuso do pilar de um dos implantes secundários maxilares rompeu-se e foi substituído.
Exame radiografico e com Periotest não revelou problemas com o implante.

O acompanhamento com Periotest realizado aos 4, 6, 8, 12 e 18 meses revelou valores cada
vez mais baixos, o que, segundo os autores, indica maturação óssea como resposta à aplicação
de carga fisiológica.
Todos os implantes mostraram-se sad:os

e estáveis e foram incorporados à prótese

permanente. Trinta e sete meses após as primeiras 'inserções, nenhum dos implantes
apresentava sinais clínicos ou radiográficos de insucesso.
Os autores apresentam como principais vantagens da técnica: a) Ha melhor aceitação do plano
de tratamento pelo paciente, uma vez que não se usam próteses moveis. b) Reduz-se a
possibilidade do trauma oclusal sobre os implantes e sobre áreas com enxerto ósseo. Quando
se usam próteses moveis em arcadas edéntulas esse tipo de trauma é praticamente inevitável e
pode comprometer seriamente o tratamento.
Tarnow et al. (1997) inseriram 107 implantes em 10 arcadas totalmente edêntulas de 10
pacientes. Em seis pacientes foram utilizados implantes Nobel Biocare; em dois, implantes
Astra Tech TiOblast; em um, implantes ITI Bonefit e em outro, implantes 3i. Seis pacientes
receberam implantes na mandíbula e quatro na maxila. Em cada paciente, pelo menos cinco
implantes foram deixados cicatrizar submersos, sem carga, para controle. Os implantes
restantes receberam carga já no mesmo dia da inserção. Selecionaram-se para receber carga
imediata aqueles implantes com melhor estabilidade primaria (medida com Periotest) e
melhor distribuição antero-posterior.
Todos os dez pacientes receberam uma prótese provisória no dia da inserção dos implantes.
Quatro a seis meses depois, foram instaladas as próteses permanentes, ancoradas inclusive nos
implantes anteriormente submersos. As próteses, ern resina acrílica, apresentavam uma barra

metálica por lingual, para proporcionar um reforço e esplintagem rígida.
Dos 107 implantes inseridos, 104 osteointegraram. Um dos implantes submersos falhou por

infecção oriunda de um alvéolo de extração anexo. Dois dos implantes com ..:arga imediata
falharam quando a prótese provisória foi removida, antes que os quatro meses de cicatrização
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de completassem, para verificação da cicatrização. Segundo os autores, isso deve ter
provocado um macromovimento que impediu a osteointegração. Os implantes foram perdidos
em apenas dois dos pacientes. Nos outros oito pacientes não houve qualquer perda. Assim,
osteointegraram-se 67 dos 69 implantes com carga imediata e 37 dos 38 implantes submersos.

O período total de acompanhamento foi de um a cinco anos. Os autores não encontraram
diferença significativa entre o índice de sucesso para os implantes com carga imediata e os
demais. Não houve diferença de resultados entre os arcos mandibular e maxilar. Também não
houve problemas com os implantes inseridos na regido posterior da rnanC.:bula, mesmo se
tratando de local com pior qualidade óssea.
Entre outras, Tarnow et al. (1997, p. 324) oferecem as seguintes recomendações:
A carga imediata s6 deve ser tentada em arcadas edêntulas, para
criar estabilidade.
2. Os implantes devem ter pelo menos 10 mm de comprimento
3. (- ..)
4. Deve ser usada uma barra rígida de metal na face lingual da
prótese provisória.
5. Onde possível, deve ser usada prótese provisória fixada corn
parafusos.
6. Se a prótese provisória for cimentada, não deve ser removida
durante o período de cicatrização de 4 a 6 meses.
7. (...)
8. Deve-se usar a maior distribuição antero-posterior dos implantes
possível, para oferecer resistência a forças rotacionais.
9. Devem ser evitadas cantiléveres nas próteses provisórias

.

Os autores concluem que implantes rosqueados podem ser postos em função imediatamente
para suportar uma prótese provisória fixa durante um período de cicatrização de 4 a 6 meses,
tanto na mandíbula quanto na maxila. Sugerem que o procedimento em dois estágios ainda
deve ser o tratamento de escolha, mas que muitos pacientes podem se bene ficiar da aplicação
imediata de carga a múltiplos implantes, rigidamente esplintados, para evitar o uso de próteses
re movi vei s.
Schnitman et al. (1997) também inseriram implantes em dez pacientes, deixandc parte deles
iubmersos para controle e aplicando carga imediata em cutros. Todos os impantes foram

18

instalados somente em mandíbulas e nem todos os pacientes tinham esse arco completamente
edêntulo. Em três dos pacientes, dentes naturais também foram usados corno suporte para a
prótese provisória.
Foram inseridos 63 implantes Nobel Biocare de 3,75 mm de diâmetro e comprimentos
variados. Vinte e oito desses implantes receberam carga imediata, com prótese provisória,
enquanto que 35 permaneceram submersos durante um período de cicatrização de três meses.
Todos os implantes entre os forames mentonianos tinham 10 mm ou mais de comprimento.
Em todos foi conseguida fixação bicortical. Para todos os implantes que receberam carga
imediata, conseguiu-se boa estabilidade primária.
As próteses provisórias foram finalizadas extraoralmente, removendo-se as bases e flanges e
instalando-se uma barra lingual rígida pré-fabricada em aço inoxidável. Nos sete pacientes
que tinham arcos edêntulos, as próteses foram fixadas aos pilares por meio de parafusos.
Naqueles com dentes naturais, as próteses foram cimentadas aos dentes e ficaram somente
apoiadas aos implantes, não sendo a eles aparafusadas nem cimentadas. Como os dentes
naturais têm grande mobilidade (devido à presença do ligamento periodontal), a fixação da
prótese aos implantes poderia causar esforços indesejados.
Depois do período de cicatrização, todos os implantes submersos foram expostos e
instalaram-se as próteses permanentes. Os dentes naturais dos três pacientes não totalmente
edêntulos foram extraídos, e a fixação da prótese foi transferida para implantes adjacentes.
Todos os implantes deixados submersos osteintegraram e estão em função. Não houve perda
dc qualquer deles após um período de acompanhamento de 10 anos 2 . Dos 28 implantes que

receberam carga imediata, quatro se perderam, em quatro pacientes diferentes. Um dos
implantes falhou 21 meses após a implantação; um outro teve que ser removido, por
apresentar mobilidade, na instalação da prótese permanente, cinco meses após a instalação; os
dois outros implantes apresentaram mobil idade quando da conexão da prótese ao pilar, quatro
-ieses

após a inserção. Dos 24 implantes restantes, 22 continuavam em função após 10 anos.

Os outros dois implantes, em um mesmo paciente, tiveram os pilares substituidos por
parafusos de cobertura e foram sepultados, mas permaneciam osteointegrados aos 10 anos,
segundo exame radiográfico.

ver,:ade. Schnitman c al. 1997 oi seqii:l.acia a .`.,:lmitman ei al. 1990. o primeiro estuo revisado aqui
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Os resultados finais, considerando-se os dois implantes re-sepultados como excluídos do
estudo, são: 100% de sucesso nas implantações em dois estágios, 93,4% de sucesso geral;
84,7% de sucesso nas implantações com carga imediata.
Corn base nos resultados do estudo, os autores oferecem algumas recomendações:
1) Os implantes com carga imediata devem estar em intimo contato com o osso cortical,

tanto na crista alveolar quanto no ápice e devem também apresentar boa estabilidade
primária. Para os autores, a área entre os forames mentonianos é a ideal, por apresentar

osso trabecular denso e placas corticais espessas.
2) É importante utilizar implantes rosqueados, porque eles permitem uma conexão mecânica

imediata do osso ao implante. Os autores afirmam que o uso de implantes autoatarraxantes nas regiões posteriores e o uso de implantes com a ponta (2 mm) autoatarraxante entre os forames ajuda a melhorar a estabilidade primária.

3) Deve-se usar esplintagem rígida nos implantes, para evitar os micromovimentos que
inviabilizam a osteointegração. No estudo, os autores evitaram ao máximo retirar as
próteses, que forneciam a esplintagem.

4) É possível usar apenas três implantes para suportar uma prótese com 12 elementos. Um
desses implantes deve ser inserido na sinfise e os outros dois mais distalmente, mas
anteriores aos forames mentonianos, de forma a criar um tripé de base larga. Outros dois
implantes devem ser deixados submersos, em posições intermediárias entre o da sinfise e
os posteriores, para o caso de algum dos implantes com carga imediata falhar.
5) A prótese não deve estender-se além da posição do primeiro molar, para que não se forme
um cantilever muito extenso. Deve ser incorporada uma barra rígida A prótese provisória,
para evitar quebras.
Henry et al. (1997), num estudo experimental com cães, examinaram a regeneração do tecido
ósseo junto a implantes submetidos a carga imediata. Os dentes P1, P2, P3 e P4 de seis cães

foram extraídos. Criaram-se, então, com brocas, defeitos ósseos de mesma dimensão nos
alvéolos P2, P3 e P4. Depois, foram inseridos implantes Brânemark nos alvéolos. Todos os
implantes mostraram boa estabilidade primária. Os implantes em P1 receberam parafusos de
cobertura e foram submersos, para servirem como controle do tecido ósseo. Os implantes em
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P2 receberam pilares. Os implantes em P3 e P4 receberam membranas de PTFE, fixadas aos
implantes por meio do parafuso de cobertura e do pilar. Em P4, foi usado enxerto ósseo
autógeno, obtido a partir das próprias perfurações realizadas para inserção dos implantes. Em
P2, P3 e P4, os retalhos mucoperiostais foram suturados em torno dos pilares, que ficaram
expostos, sem proteção. Assim, P2, P3 e P4 entraram em função. Durante duas semanas, os
cães receberam apenas alimentação macia. Depois desse período, voltaram à dieta normal.
Depois da cirurgia, também durante duas semanas, os animais receberam uma dose diária de
antibióticos (penicilina e estreptomicina). Durante o restante do estudo, escovaram-se os
dentes dos animais duas vezes por semana com gluconato de clorexidina em gel.
Um dos animais teve que ser excluído do estudo por apresentar exposição de membrana e
inflamação severa. Dezesseis semanas depois das inserções, os cães anestesiados,
rebateram-se retalhos mucoperiostais e retiraram-se as membranas para expor os implantes e
registrar fotograficamente o desenvolvimento ósseo. Os odes sacrificados e os implantes
foram retirados em bloco, junto coth o osso adjacente, para exame radiog,ritfico e histológico
Durante todo o estudo, os implantes em P1 e P2 não apresentaram problemas. Já em P3 e P4
houve vários problemas: Em P3, apenas um implante teve pós-operatório sem complicações,
houve quatro casos de membrana exposta e infectada, dois casos de afrouxamento do pilar,
dois casos de substituição do pilar e um caso de remoção do pilar (cão excluído do estudo)
Em P4, três implantes apresentaram-se clinicamente normais, houve três casos de membrana
exposta e infectada, dois casos de substituição do pilar e um caso de remoção do pilar (cão
excluído do estudo).
Em todos os caso em que houve exposição de membrana, o ganho ósseo no local do defeito
fDi zero, exceto pelo alvéolo P3 do cão eliminado do estudo, que teve preenchimento ósseo de
33%. Nos alvéolos P3 e P4 em que não houve problemas, o preenchimento variou de 50% a
99%.
O exame radiografico revelou que os implantes em P1 tiveram a melhor resposta em termos

de altura óssea. Todos os implantes em P2, P3 e P4 apresentaram perdas variadas de altura
óssea, sendo as menores perdas registradas em P2. 0 exame histológico mostrou os implantes
em P1 completamente circundados por osso cortical maduro, que se estendia, em alguns
;os, em direção ao pescoço do implante. Em P2, os implantes também s apresentavam
Ipletamente circundados por osso cortical maduro, mas a espessura des :, i camada óssea
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era maior. Em P3, houve menor aumento da altura óssea, principalmente por bucal. Em P4,
formo-se ao redor do implante osso menos compacto que em Pl, P2 ou P3, dando a impressão
de uma integração menos estável.
0 estudo apresenta as seguintes conclusões: 1) Os implantes com implantação imediata e
carga imediata permaneceram no local durante toda a duração do estudo; 2) Todos os
implantes, ao final do estudo, mostraram-se osteointegrados e sem seqüelas; 3) Nos alvéolos
em que se utilizaram membranas, houve alta incidência de exposição da membrana e
respostas variadas ao tratamento; 4) A análise histomorfometrica revela que a qualidade da
oSteointegração pode ser pior do que a sugerida pelos exames clinicos e radiograficos. O
estudo evidencia a viabilidade geral da técnica. Revela também que o uso de membranas pode
favorecer a ocorrência de complicações e prejudicar a neoformação óssea
Piattelli et al. (1997) inseriram 30 implantes de titânio rosqueados, com acabamento em
plasma, em 10 pacientes, na maxila ou mandibula posterior, em posições já edêntulas. Em
cada paciente, dois implantes ficaram submersos e um ficou exposto, recebendo uma prótese
de acrílico no mesmo dia da inserção. Os implantes que receberam carga ficavam todos em
posição pre-molar e anteriores aos submersos, de forma que se os implantes expostos
falhassem ainda seria possível instalar a prótese sobre os outros dois.
Três meses depois, ao se fazer a revisão, constatou-se que todos os implantes se apresentavam
saudáveis e sem mobilidade. Entretanto, dois dos implantes sob carga tiveram que ser
retirados ainda durante o primeiro ano. 0 primeiro, localizado na maxila, foi retirado aos 8
meses, por quebra do pilar. 0 segundo foi removido aos nove meses porque o paciente pediu,
alegando razões psicológicas.
Os autores realizaram então um estudo histológico desses dois implantes e do osso
circundante. 0 estudo do implante removido aos 8 meses (maxila) revelou a presença de osso
cortical maduro e compacto ao redor do implante, altamente mineralizado, havendo uns
poucos espaços com osso medular. Não se detectou reabsorção ao redor do implante e não
havia sinais de necrose ou remodelação óssea. 0 percentual de contato osso implante era de
cerca de 72%

O implante removido aos 9 meses (mandíbula) também se apresentava circundado por osso
cortical maduro e compacto. Não havia espaços vazios na interface osso-implante nem células
inflamatórias. 0 percentual de contato osso-implante era de cerca de 61%.
Os autores apresentam, entre outras, as seguintes conclusões: A maxila posterior também se
mostrou uma boa localização para inserção de implantes com carga imediata;

o alto

percentual de contato osso-implante obtido pode ter sido devido ao ajuste bastante preciso dos
implantes no osso, ao formato de parafuso dos implantes e ao acabamento em plasma, fatores
que conferiram ao implante boa estabilidade primária.
Balshi e Wolfinger (1997) inseriram 130 implantes Br.inemark em mandíbulas edéntulas de
10 pacientes (minimo de 10 e máximo de 15), deixando alguns submersos e aplicando carga
imediata em outros. Um dos pacientes tivera hipertensão, aneurisma da aorta e angina, outro
tivera diabete e artrite. Nove dos pacientes tinham alguma falta de dentes, oito apresentavam
doença periodontal moderada a avançada, um apresentava má oclusão de classe 11 severa e um
tinha implantes falhados suportando uma sobredentadura. Quatro pacientes apresentavam
sinais de bruxismo e dois eram fumantes.
Foram conectados pilares a quatro implantes, dois em cada lado do arco maxilar, tão afastados
quanto possível, mas com pelo menos um implante sepultado mesialmente e distalmente a

cada implante sob carga. No mesmo dia da inserção, foi conectada aos pilares uma prótese
provisória em resina acrílica. Depois de dez dias, removeram-se as suturas e foi tirada uma
impressão dos quatro implantes para fabricação de um modelo. Foi construída uma armação
em titánio que substituiu a prótese provisória cerca de seis semanas depois.
Os implantes sepultados foram expostos 3 meses após a cirurgia de primeiro estágio.
Verificou-se clinicamente a mobilidade em cada implante. 0 comportamento do osso em
torno do implante foi monitorado através de radiografias periapicais. Conectaram-se pilares a

todos os implantes imóveis e modificaram-se as próteses de forma a integrar esses pilares
Os implantes sob carga imediata que não apresentaram mobilidade ou dor e que se
apresentavam radiograficamente bem osteointegrados foram preservados na cirurgia de
segundo estágio e incorporados A prótese. Aqueles que apresentavam sinais de insucesso (dor,

desconforto, Areas radiolúcidas e/ou perda óssea) foram removidos.
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Todos os pacientes conseguiram continuar com as próteses, mas nem todos os implantes
foram bem-sucedidos. Entre os 40 implantes com carga imediata, houve 8 falhas (sucesso de
80%). Três implantes falharam num paciente com bruxismo e com história prévia de diabete e
artrite, 3 outros falharam em pacientes também com sinais de bnixismo e outros 2 falharam
no paciente que fumava. Não houve relação entre perda de implante e comprimento. Entre os
paciente cujos implantes imediatos foram todos bem-sucedidos, havia um fumante e outro
com bruxismo. Quanto aos 90 implantes que não receberam carga imediata, a taxa de
sobrevivência foi de 98% até a cirurgia de segundo estagio (2 falhas) e de 96% após 10 meses
(mais 2 falhas, uma após 4,5 meses e outra aos 10 meses).
Ao todo, foram,inseridos 58 implantes logo após a extração (implantação imediata), enquanto
72 implantes foram inseridos em locais já edentulos. A taxa de sobrevivência dos implantes
imediatos submetidos a carga imediata foi de 71%. Os implantes imediatos que
permaneceram sepultados tiveram taxa de sobrevivência de 98%. Já os implantes em sítios
maduros tiveram taxa de sobrevivência de 87% quando submetidos a carga imediata e 94%
quando ficaram sepultados. Os autores consideram encorajador o percentual de 71% para os
implantes imediatos submetidos a carga imediata. Pacientes que têm dentes comprometidos
por periodontite aguda e que não querem passar por um período de edentulismo podem se
beneficiar dessa modalidade de implantação
Não se encontrou relação entre sucesso e quantidade óssea, arco de inserção ou posição do
implante no arco. Entretanto, houve relação entre sucesso e qualidade óssea, uma vez que não
se perdeu nenhum implante em osso de tipo 11 3 . Com base nos resultados, os autores
desaconselham o uso da técnica em pacientes com bruxismo.
Freire (1999) apresenta dois casos clínicos de implantações com carga imediata. 0 primeiro
caso é o de uma paciente de 34 anos, portadora de uma prótese fixa implanto-suportada na
maxila. Na mandíbula, já edêntula, a paciente recebeu 6 implantes de 18 mm na região entre
os brames mentonianos. Os dois implantes mais distais e um dos centrais receberam pilares
de cicatrização. Os restantes receberam parafusos de cobertura

e foram sepultados. A

moldagem para a prótese provisória foi feita 7 dias após a cirurgia de inserção. A instalação

Osso corticotrabccular denso. segundo a classificacfio dc Lekholm c Zarb (apud RENOIJARD c RANGERT,
2001. p. 145).

da prótese deu-se no 15 0 dia. Cinco meses depois da primeira cirurgia, fez-se a segunda
intervenção, para exposição dos implantes sepultados e instalação dos pilares.
0 segundo caso clinico relatado pelo autor é o de uma paciente de 51 anos, com mandíbula e
maxila completamente ed'éntulas e usuária de próteses móveis. A prótese inferior já não
oferecia retenção, devido à grande reabsorção óssea mandibular. Foram instalados 6 implantes
entre os forames mentonianos. Aos dois mais distais, conectou-se, no dia seguinte, a prótese
convencional já existente, que foi convertida em sobredentadura. Os demais implantes foram
sepultados durante 10 meses. Após esse período, os implantes foram expostos para instalação
dos pilares.
Em ambos os casos, não se observou perda óssea significativa entre os dois estágios
cirúrgicos. Também não houve diferença radiografica significativa entre os implantes que
receberam carga imediata e os que cicatrizaram sem carga
Catti et al. (2000) apresentam estudo retrospectivo de implantações imediatas destinadas a
ancorar sobredentaduras mandibulares submetidas a carga imediata Foram selecionados 21
pacientes entre 46 e 87 anos com boas condições ósseas e de saúde ger-al. Foram causas para
rejeição de pacientes, entre outras: volume ósseo insuficiente entre os forames mentonianos
para receber pelo menos quatro implantes de 3,3 mm de diâmetro por 10 mm de
comprimento; discrepância esquelética intermaxilar severa; bruxismo;

perda anterior de

implantes inseridos na regido entre os forames; abuso de álcool ou droga; excesso de fumo
(mais de 20 cigarros ao dia); radioterapia na cabeça e pescoço (mesmo que anterior);
quimioterapia; doença renal ou hepatica crônica; diabete não controlada; hemofilia;
imunodeficiência; higiene oral ruim; doenças da mucosa, como líquen plano.
Treze pacientes tinham a mandíbula completamente eantula havia 6 meses ou mais antes da
inserção dos implantes, 5 pacientes tiveram dentes extraídos da regido entre os forames
mentonianos de 2 a 6 meses antes das inserções e 3 pacientes tiveram dentes extraídos na
mesma sessão em que se inseriram os implantes. Ao todo, foram inseridos 84 implantes, 4 por
paciente, todos IT!, em parafuso, com acabamento em plasma.
Para inserção dos implantes, realizou-se uma incisão sobre a crista da região molar de um
lado à do outro, com incisões relaxantes por bucal, na regido molar, para permitir a
;(Icritificação dos forames. Também foram rebatidos retalhos mucoperiostais bucalmente e
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lingualmente para visualizar a area da sinfise. Quando necessário, foi realizado um
rebaixamento da crista alveolar com uma broca, sob irrigação abundante, para obter uma base
óssea plana. Em seguida, os implantes foram inseridos segundo o padrão IT1

A instalação dos pilares deu-se logo após a inserção dos implantes e fez-se a sutura. Foram
então obtidas impressões, por meio de copings de transferência colocados sobre os pilares. As
impressões foram tomadas usando a própria prótese que o paciente já utilizava ou uma
construída especificamente para este fim. Limitou-se a oclusão ao primeiro molar. Em

laboratório, construiu-se uma barra Dolber em U, soldando os segmentos de barra a copings
pré-fabricados. Quando necessários, foram deixados cantileveres não maiores que 5 mm
distalmente aos implantes mais posteriores.
No dia seguinte, a barra foi conectada aos pilares. Para verificar se a barra estava permitindo
um ajuste sem tensão, apertavam-se três parafusos consecutivos e observava-se se havia
elevação do Ultimo coping não aparafusado. Repetia-se o procedimento iniciando do lado
oposto. Se não houvesse problemas, colocavam-se os clips para fixação das sobredentaduras e
as mesmas eram instaladas.
Pós-cirurgia, os pacientes receberam antibióticos e analgésicos por 6 a 8 dias e foram
orientados a fazer bochechos com clorexidine. Removeram-se as suturas 8 a 10 dias após a
cirurgia. Foram marcadas visitas de acompanhamento para após 2 semanas, 1, 3, 6, 12 meses
e depois anualmente. Em cada visita anual, removia-se a sobredentadura e a barra e

examinava-se cada implante individualmente, registrando perda óssea marginal, medida por
radiografia, e mobilidade do implante, testada por percussão corn o cabo do espelho.
Considerava-se o implante bem-sucedido se os seguintes critérios fossem satisfeitos: 1) cada
implante, testado individualmente, mostrava-se imóvel; 2) não havia evidência de
radiolucências periimplantares; 3) a perda óssea vertical anual era menor que 0,2 mm depois
do primeiro no de carga; 3) ausência de dor, infecção, neuropatias, parestesias ou violação do
canal mandibular. Atendidos esses critérios, era esperada uma taxa geral de sucesso de 95%.
Não houve nenhuma perda de implante ao longo do primeiro ano. Durante o segundo ano,
houve duas perdas, e mais uma no terceiro ano. Todas as perdas se deveram a reabsorção
óssea superior a 0,2 mm por ano. A partir do quarto ano., muitos pacientes deixaram de ser
ompanhados, mas ate esse ano, a taxa de sucesso tio (le 06%
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2.3 0 Sistema Novum

O sistema Novum é um desenvolvimento do Centro de OsteointeRração Brãnemark, em
Gotemburgo, na Suécia, e foi projetado especi fi camente para tratamento de mandíbulas
edêntulas. Segundo BrAnemark (2001), o sistema Novum começou a ser concebido em abril
de 1980. Mas foram necessários mais 16 anos de estudos e aperfeiçoamentos antes que se
começassem as aplicações clinicas.
Segundo Dade (1999), o sistema se baseia em simplificação extrema e aplicação imediata de
carga. A autora diz que o procedimento cirúrgico é complexo, mas o procedimento protético é

relativamente simples: Guias e componentes são pré-fabricados, de forma a conectar-se
sempre da mesma forma, criando a mesma situação anatômica em todos os pacientes. Assim,
não são necessárias impressões nem são usados componentes temporários. Todo o tratamento
é completado em um único dia.

Quanto ao procedimento cirúrgico, Higuchi e Ness (2001) também alertam para sua maior
complexidade em relação ao procedimento Blinemark clássico. Segundo os autores, em quase
todos os casos, a maxila do paciente precisa ser reduzida

e alterada para receber os

dispositivos necessários à instalação da prótese. Em pacientes com pequena perda óssea, pode
ser necessária uma alveolectomia radical.
Vasconcelos e Franciscone (2001) alistam as razões que os fizeram optar pelo sistema
Novum: alto índice de sucesso; eficiência da carga imediata já fartamente comprovada em
estudos anteriores; possibilidade de completar a reabilitação da mandíbula em menos de um
dia de trabalho; aceitação mais fácil por parte do paciente; custos menores. Também
apresentam como vantagem importante do sistema a possibilidade de urna reabilitação
protética de altissima precisão.
Ronberg e Brenner (2001) ainda citam como vantagem do sistema Novum, a possibilidade
de cicatrização sem nenhum distúrbio, uma vez que o dispositivo protético protege a área
cruenta. Assim, inflamação e dor são muito menores que quando se usa implantação
convencional.
Brãnemark et al. (1999) apresentam o resultado de três anos de aplicação

sistema Novum.

'Entre fevereiro de 1996 e junho de 1998, foram tratados 50 pacientes, com -de média de 64
an

Todos estavam em boas condições de saúde e 14 eram fumantes. Triri;.i urn pacientes
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tinham a mandíbula edêntula havia menos de um ano, cinco deles de 1 a 5 anos e dez por mais
de 5 anos. Ao todo, foram inseridos 150 implantes, 3 por paciente.
Antes da inserção dos implantes, fez-se uma avaliação radiográfica da qualidade e quantidade
do osso nas Areas de inserção utilizando a escala proposta por Zarb e Lekholm, em 1985 (apud
RENOUARD e RANGERT, 2001, p. 145). Um total de 123 implantes foram inseridos em
osso de qualidade 2 (osso compacto espesso, envolvendo núcleo com trabeculado denso).
Setenta e cinco implantes foram inseridos em Areas com quantidade óssea B (pequena
reabsorção do rebordo alveolar) e outros 42 em áreas A (rebordo alveolar praticamente
intacto). Nenhum implante foi inserido nas piores condições de qualidade (4) ou
quantidade (E) 4 .
Outras avaliações do paciente incluíram distância intermaxilar, relações oclusais e estado
geral de saúde, para verificar se o paciente suportaria uma cirurgia de 2 horas. Depois foi
tirada uma impressão da maxila e foi fabricado um modelo de laboratório. No caso de o
paciente usar prótese maxilar completa removível, esta era usada como modelo de laboratório.
Os principais passos do tratamento foram: 1) colocação dos implantes; 2) fixação da barra
inferior; 3) conexão da barra superior e registro da mordida; 4) procedimentos protéticos de
laboratório; 5) instalação da prótese final.
Após anestesia geral ou local, realizava-se uma incisão crestal ou vestibular do primeiro
molar ao primeiro molar contralateral. Depois identificava-se a localização dos nervos

e

realizava-se uma redução da crista alveolar, de forma a criar uma plataforma óssea de cerca
7 mm de largura, para acomodar um gabarito de titânio. Quatro gabaritos diferentes eram
usados, para permiti; uma perfuração precisa. Quando o terceiro e o quarto moiCie eram
usados, utilizavam-se guias de perfuração e brocas com de diâmetros crescentes de 2,0, 2,5,
3,0, 3,5, 4,0, 4,1, 4,2, 4,3 e 4,4 mm. Por fim, usava-se uma tarraxa de 5 mm e se fazia a
inserção do implante.
Depois de instalados os implantes, era feita a sutura dos tecidos moles em torno deles.
Colocava-se uma folha fine de silicone sobre a mucosa em torno dos implantes para combater
o edema e evitar infecções. Em seguida, eram usados parafusos de titânio para conectar a

•
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podr. ser considerados as mais favoniveis à insecçiio dc implantes
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barra inferior aos implantes. A barra inferior é o dispositivo que confere aos implantes a
esplintagem rígida, recomendada nesses casos. Os implantes, fabricados especificamente para
serem usados no sistema Novum, tinham 13 mm de comprimento x 5 mm de espessura na
parte roscada e mais uma porção transmucosa variando de 4,5 a 7 mm.
0 procedimento protético iniciava-se com a fixação da barra superior à inferior, por meio de

dois parafusos. Era então tirada a impressão dos dentes maxilares sobre esta barra, usando-se
silicone ou cera. Esse molde era entregue a um técnico nas próprias instalações do centro
Brânemark, para confecção da prótese.
A prótese, montada sobre a barra superior, era instalada no paciente através de quatro
parafusos. Vinte e dois pacientes receberam as próteses no mesmo dia da cirurgia, seis entre 1
e 2 dias, seis entre 3 e 10 dias, sete entre 11 e 20 dias, 6 entre 21 e 30 dias e os outros três até
40 dias depois da cirurgia. 0 tempo decorrido foi considerado como período de cicatrização,
mas os autores não mencionam que critérios foram adotados para decidir sobre a duração
desse período. O período de cicatrização foi sendo reduzido corn o aperfeiçoamento da
técnica. Assim, os 22 pacientes que receberam a prótese no .mesmo dia são os mais recentes.
Após instalada a prótese, verificavam-se as relações oclusais

e faziam-se os ajustes

necessários. Prescreviam-se aos pacientes 10 dias com antibióticos. Analgésicos eram usados
durante I ou 2 dias, na maioria dos casos. Os pacientes eram instruídos ainda a bochechar
cuidadosamente com solução salina após cada refeição e a só ingerir alimentos líquidos ou
macios durante a primeira semana.
Depois o paciente era dispensado, com uma visita de acompanhamento agendada para duas
semanas depois. Nessa visita, verificavam-se as condições de cicatrização e removia-se a
folha de silicone e as suturas. Novas visitas de acompanhamento eram marcadas para 3 e 6
meses depois. Dai em diante, passavam a ser visitas anuais. Na visita de três meses,
examinava-se a adaptação dos tecidos moles e, se necessário, os cantiléveres eram
realinhados. Era verificada também a estabilidade dos parafusos de fixação da ponte e os
parafusos eram recobertos com compósito, depois de terem a cabeça protegida por urna
bolinha de algo&o.
Na primeira vist anual, foram feitas radiografias e exames clínicos. Tesr.)u-se t... ,mualmente
a estabilidade da prótese e avaFnu-se a função masti3atória e os aspectos e:,téticos e. fonéticos,
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visualmente e em conversa com o paciente. As mesmas avaliações foram feitas com os
pacientes que compareceram para a segunda e terceira visitas anuais.
Foram adotados os seguintes critérios de sucesso: imobilidade da prótese quando examinada
manualmente; ausência de dor, infecção ou outra reação patológica; ausência de areas
radiolUcidas em torno dos implantes; perda marginal de até 1,5 mm nos 3 primeiros anos ou
de até 0,2 mm entre as visitas agendadas.
Um dos pacientes faleceu depois da visita dos 6 meses. Os demais vêm sendo acompanhados
desde então. Destes, 42 fizeram a primeira visita anual, 13 fizeram a segunda visita e apenas 3
a terceira, até o momento de publicação do estudo. Dois pacientes tiveram probletnas com os
implantes. Um dos pacientes, que recebeu carga após 2 dias, teve dois implantes e a prótese
removidos após dois meses. Cinco meses depois, foram inseridos outros implantes e foi
confeccionada uma nova prótese. Os dois implantes foram considerados insucessos. Outro
paciente, que recebeu carga após 7 dias, apresentou areas radiolUcidas em torno de um dos
implantes na avaliação de 3 meses. 0 implante foi removido após 9 meses, e a prótese foi
estabilizada nos dois implantes restantes, que foram considerados bem-sucedidos.
Além dessas complicações, não foram relatadas outras. Até a publicação do estudo, a taxa de
sucesso era de 98%. A maioria dos pacientes não apresentou perda óssea progressiva As
radiografias revelam aumento na densidade óssea com o tempo. Os autores atribuem as falhas
ocorridas ao excessivo calor gerado por brocas de maior diâmetro em osso denso, quando
ainda se estava tentando reduzir o número de passos na seqüência de perfuração.
BrAnemark (2001) apresenta os resultados de um estudo multicentro realizado em 12 centros
Brânemark, em 10 países, entre os quais o Brasil. Ao todo, foram envolvidos 16 pacientes, 9
mulheres e 7 homens, corn idade média de 56,6 anos. Em todos os casos, obteve-se sucesso e
satisfação do paciente. Exceto por uma paciente cuja prótese foi instalada no dia seguinte ao
da inserção dos implantes, todos os pacientes receberam os implantes e a prótese no mesmo
dia. Em geral, os pacientes retornavam depois de urna semana para remoção da proteção da
silicone e das suturas
Cinco pacientes tinham a mandíbula completamente edêntula ha 3 anos cu mais. 0.1tros cinco
tiveram dentes extraídos r. erca de 2 semanas antes da inserção dos implantes. Sc..te tiveram
cir.ntes extraídos da mandíbula no mesmo dia da inserção ('.os implantes. Urn dc., pacientes
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tinha 3 implantes na mandíbula sustentando uma sobredentadura. Esses foram extraídos com
uma broca de trefina no mesmo dia da inserção dos implantes Novum.
Sete dos pacientes tinha periodontite aguda ou crônica. Dois deles tinha reabsorção
mandibular severa, com exposição dos nervos mentonianos. Num dos casos, devido à
exposição dos forames, foi preciso realizar uma incisão menos longa —para inserir os
implantes. Por fim, dois pacientes tinham histórico de câncer tratado de pescoço ou na boca.
0 estudo demonstrou a viabilidade e confiabilidade da técnica, mesmo sob condições não
ideais, como no caso de periodontites ativas severas
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3 DISCUSSÃO

Neste capitulo, a partir dos objetivos da pesquisa, são discutidas as principais informações
obtidas com a r-visdo bibliográfica. A discussão se dará aproximadamente na mesma ordem
em que foram estabelecidos os objetivos (v. Capitulo I).
A aplicação imediata de carga a implantes osteointegrados oferece uma série de vantagens.
Salama et al. (1995) mencionam a melhor aceitação do tratamento pelo paciente e a redução
da possibilidade de trauma oclusal. Outras vantagens poderiam ser adicionadas a estas: No
caso de se combinar implantes com carga imediata e implantes sepultados (SCHNITN1AN et
al., 1990; SALAMA et al., 1995; TARNOW et al., 1997), permite-se a osteointegração
tranqüila dos implantes sepultados. Além disso, tem-se flexibilidade de conectar ou não os
implantes com carga imediata á prótese final, segundo a sobrevivência dos implantes e a
conveniência de incorporá-los.
Outra vantagem importante quando se combinam implantes com carga imediata e implantes
sepultados é a possibilidade de realizar os procedimentos de regeneração óssea necessários
Assim, mesmo pacientes com sérios problemas ósseos podem ser beneficiados com a técnica,
como o segundo caso clinico relatado por Salama et al (1995)
Ha ainda outra vantagem, apontada por Balshi e Wolfinger (1997): Evita-se que o paciente
tenha que passar por urna fase de edentulismo. Mesmo que breve, o período de edentulismo
durante o qual a prótese móvel não pode ser usada pode fazer muitos pacientes desistirem do
tratamento.
Apesar de oferecer consideráveis vantagens, a técnica apresenta alguns riscos. Um destes
Qxiste quando se usam apenas implantações corn carga imediata. Se muitos implantes
falharem, pode ser necessário longo período de cicatrização antes de nova tentativa
(SCHNITIvIAN et al., 1990). Também há risco quando se usam próteses cimentadas. Se
le ftiver necessidade de manutenção, especialmente durante o p:riodo de cicatrização, há
»,cssibilidade de se provocarem movimentações nos imp:Intes que impedirão a

osteointegração. Para evitar esse risco, Tarnow et al. (1997) recomendam aparafusar a prótese
ao invés de cimentá-la. E também há riscos de carga excessiva nos implantes quando são
deixados cantileveres distais muito longos (SCHNITMAN et al., 1997; GATTI et al., 2000)
Segundo Balshi e Wolfinger (1997) e Schnitman et al. (1990, 1997), a implantação corn carga
imediata oferece, de forma geral, mais riscos de insucesso. Para Tarnow et al. (1997) e
Salama et al. (1995), não houve diferença de taxa de insucesso entre as implantações corn e
sem carga imediata.
Quanto às condições para a aplicação da técnica, não parece haver grandes ressalvas
Schnitman et al. (1990). recomendam não combinar inserção imediata corn carga imediata
Entretanto os resultados obtidos por Balshi e Wolfinger (1997) e por Salama et al. (1995)
sugerem que é possível combinar os procedimentos, mas sempre deixando alguns implantes
submersos como garantia.
Tarnow et al. (1997) recomendam que a as implantações com carga imediata so sejam
realizadas em arcadas edêntulas, por causa da estabilidade. Todavia, Schnitman et al. (1990,
1997) dizem que dentes naturais podem ser usados corno pilares. Nesse caso, porém, é preciso
tomar o cuidado de não aparafusar os implantes, para evitar cargas não axiais
Quanto á qualidade óssea necessária, há possibilidade de usar osso menos denso
(SCHN1TMAN et al., 1990; PIATTELL1 et al., 1997), mas o ideal é osso trabecular denso
circundando por cortical espesso, osso tipo 2 (BALSH1 e WOLFINGER, 1997)
Quanto a quantidade óssea para carga, é necessário osso suficiente para permitir uma boa
imobilidade primária. Segundo Gatti et al. (2000), é preciso que exista volume de osso
suficiente entre os forames para introdução de implantes de 10 mm de comprimento por 3,3
mm de diâmetro, pelo menos
De forma geral, pessoas com problemas de saúde ou hábitos parafuncionais que possam
comprometer a cicatrização óssea não são bons candidatos à implantação corn carga imediata.
Balshi e Wolfinger (1997) desaconselham o uso de carga imediata em pacientes corn
bruxismo. Gatti et al. (2000) também rejeitam pacientes com bruxismo. Estes autores também
excluíram de seu estudo fumantes, dependentes de drogas ou álcool, pacientes com perda
anterior de implantes entre os forames meni . onianos, pacientes submetidDs a radioterapia ou
irnioterapia, aqueles com higiene ruim, tc. j'a o trabalho de Baishi e Wolfinger 1997
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aponta que mesmo pacientes com problemas de saúde podem receber implantação com carga
imediata. Entretanto, devem ser deixados implantes sepultados, como garantia.
Quanto as características dos implantes para carga imediata, parece haver preferência pela
forma de parafuso e pelo tamanho mínimo de 10 mm (SCHNITMAN et al., 1990, 1997;
TARNOW et al., 1997; PIATTELLI et al., 1997). Em um dos casos clinicos relatados por
Salama et al. (1995), foram utilizados implantes cilíndricos press fit; no outro, usaram-se
implantes roscados auto-atarraxantes. Para conseguir boa estabilidade primaria, Schnitman
et al. (1997) recomendam o uso de implantes roscados entre os foraiiies e auto-atarraxantes
nas regiões posteriores, onde o osso é menos denso. Já o único padrão de acabamento
mencionado nos estudos revisados é o titânio-plasma (PIATTELLI et al., 1997; GATTI et ai.,
2000), que confere ao implante rugosidade uniforme e facilita seu travamento no osso.
A posição mais recomendável para os implantes serem submetidos a carga imediata, segundo
os estudos consultados, parece ser a regido entre os forarnes mentonianos, devido á qualidade
e a quantidade óssea superior. Schnitman et al. (1990, 1997) inseriram 5 a 6 implantes de
10 mm nessa regido. Contudo, a implantação interforaminea não é compulsória. Schnitman et
al. (1990, 1997) também inseriram implantes distalmente aos forames, com o cuidado de não
atingir o canal mandibular. Salama et al. (1995) inseriram implantes com carga imediata nos
primeiros pré-molares mandibulares de um paciente e nos primeiros pré-molares maxilares de
outro. No primeiro caso, tratava-se de buscar um tripé tão amplo quanto possível; no segundo,
havia problemas de disponibilidade de osso. Tarnow et al. (1997) buscaram a melhor
distribuição antero-posterior possível, para reduzir esforços rotacionais. Balshi e Wolfinger
(1997) também optaram por ter os quatro implantes com carga imediata tão afastados quanto
possivel.
O número de implantes necessários para estabilização de urna prótese variou bastante entre os
estudos. Schnit man et al. (1990) usaram urna média de 6,5 implantes por paciente, 3 dos quais
com carga imediata. Tarnow et al. (1997) usaram em média 10,7 implantes por paciente, 7
com carga imediata. Schnitman et al. (1997) prevê o uso de cinco implantes, 3 para receberem
carga imediata e dois para ficarem sepultados e serem usados em caso de necessidade. Salama
et al. (1995) fixaram prótese de 10 elementos corn uenas dois implantes, assim como
Freire (1999).
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Os autores consultados recomendam, em geral, a esplintagem rígida dos implantes. Tarnow et
al. (1997) utilizaram uma barra rígida de metal por lingual na prótese provisória. Schnitman et
al. (1997) também instalaram barras linguais para esplintagem e evitaram retirar as próteses
durante o período de cicatrização. Balshi e Wolfinger (1997) não prevêem a esplintagem
imediata dos implantes. Mas, 3 semanas após a inserção, a prótese acrilica provisória foi
substituida por uma armação de titfinio que provê uma boa esplintagem. Gatti et al. (2000)
usaram uma barra em U para interconectar os implantes.
O único trabalho a mencionar a necessidade de fixação bicortical foi Schnitman et a. (1997).

Os autores recomendam que entre os forames seja sempre buscada fixação no ápice dental e
na crista alveolar. Apesar de os autores não mencionarem, pode-se prever que buscar fixação
bicortical nas regiões da mandíbula distais aos forames oferece o grande risco de se atingir o
canal mandibular.
A partir dos estudos consultados sobre o Sistema Novum (DARLE, 1999; BRANEMARK et
al., 1999; BRANEMARK, 2001), destacam-se pelo menos três vantagens importantes 0
tempo de tratamento é reduzido a um dia, o custo cai à metade (DARLE, 1999) e há menor
desconforto no pós-operatório (ROSENBERG e BRENNER, 2001). Não parece haver
maiores desvantagens ou riscos para o paciente em relação ao protocolo Brinemark
convencional. Para o implantodontista, entretanto, aumentam as exigências cirúrgicas, uma
vez que a técnica de inserção é bastante complexa. Outro problema que se apresenta, caso se
queira realmente o tratamento em um único dia, é a necessidade de um bom laboratório de
prótese à mão.

4 CONCLUSÕES

A aplicação imediata de carga não é um procedimento recente, mas as primeiras tentativas,
anteriores ao entendimento do processo de osteointegração, tinham resultados imprevisíveis,
com grande possibilidade de insucesso Entendida a osteointegração e a necessidade de
estabilidade do implante em relação ao osso, passou-se a evitar a carga imediata dos implantes
até que estes tivessem condições de se integrar ao osso vizinho.

Mais recentemente,

demonstrou-se que o processo de osteointegração pode se dar sob carga e até ser acelerado
por ela. Contudo, há necessidade de se obter um bom travamento do implante no osso, de
forma a evitar macromovimentações.
Garantidas as condições de osteointegração, a carga imediata pode oferecer consideráveis
vantagens em relação ao protocolo convencional: reduz-se o custo e o tempo de tratamento;

há menor possibilidade de trauma oclusal; evita-se o edentulismo; tem-se melhor aceitação do
plano de tratamento pelo paciente. Também é possível combinar as técnicas, de forma que
alguns implantes recebam carga enquanto outros permaneçam sepultados Estes podem
completar o processo de osteointegração sem problemas e serem utilizados, mais tarde, para
substituir algum dos implantes sob carga imediata que apresente complicações
A carga imediata permite que se proteja com maior eficiência o osso alveolar contra as cargas
resultantes da mastigação. Assim, além de se permitir a osteointegração dos implantes
sepultados, também é possível realizar com menores riscos procedimentos de regeneração
óssea.
A técnica de carga imediata também apresenta alguns riscos. A aplicação imediata de carga
depende crucialmente de uma boa estabilidade primária. Portanto, se essa estabilidade ficar
comprometida, não haverá osteointegração. •.'
A necessidade de estabilidade primária ol., riga a cue escolha com critério o osso no qual se

dará a inserção. t. preciso dispor de volu:ne e cï,.alidaLle óssea suficientes para estabilizar o
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implante. Outros fatores que possam prejudicar a osteointegração também devem ser
criteriosamente levados em conta, como o tabagismo, o uso de álcool e a ma higiene oral
Também é preciso selecionar implantes cujas características macro e microscópicas
favoreçam a estabilidade primária. Implantes roscados e com acabamento rugoso parecem
oferecer melhores possibilidades de êxito. Seu didmetro e comprimento também têm que ser
suficientes para garantir uma boa area de contato osso-implante.
A busca de melhor quantidade e qualidade óssea conduz, na mandíbula, à inserção entre os
'forames mentonianos. Entretanto, considerando-se a vantagem mecânica de se buscar uma
base de apoio mais ampla, também é possível utilizar implantes distais aos forames
mentonianos, desde que se disponha de osso adequado.
O número de implantes necessários para aplicação de carga imediata não parece ser muito
alto. Aparentemente, três implantes bem dispostos e inseridos em osso de boa qualidade são
suficientes para sustentação da prótese. Contudo, o uso de maior número de implantes,
deixando-se parte deles osteointegrar sem carga, melhora a possibilidade de sucesso.
Como é crucial a estabilidade dos implantes contra macromovimentações, é necessário
garantir a esplintagem rígida dos implantes. Essa esplintagem pode ser obtida a partir do uso
de urna prótese provisória que incorpore uma barra metálica rígida. Como forma de buscar
estabilidade, quando possível, também é desejável a fixação bicortical.
0 Sistema Novum, apesar de ainda recente, vem se apresentando como excelente opção para
reabilitação de maxilas edêntulas. Mesmo se consideradas as exigências cirúrgicas maiores, as
vantagens oferecidas — menor custo, tempo de tratamento reduzido, menor desconforto —
tornam o tratamento bastante atrativo. Assim, pode-se esperar uma popularização do sistema
A partir dos estudos realizados, pode-se concluir que a aplicação imediata de carga aos

implantes é um procedimento viável e seguro para correção de edentulismos. As vantagens
ol-?,recidas são tais que devem fazer da carga imediata o tratamento de opção.
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