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RESUMO 
 

 

 Atualmente a busca pela reabilitação em tempo reduzido está cada vez mais 

solicitada pelos pacientes que procuram o tratamento odontológico através da 

instalação de implantes dentários. A literatura atual demonstra que o protocolo de 

dois estágios cirúrgicos pode ser diminuído ou até eliminado em decorrência das 

melhorias da macro e microgeometria dos implantes atuais. O presente estudo 

avaliou clinicamente, através de teste mecânico, a osseointegração de implantes em 

pacientes que foram submetidos à instalação de implantes dentários. Dez pacientes 

com um total de 28 implantes instalados e com reaberturas realizadas precocemente 

(60 dias após a instalação) independente do torque inicial obtido. O torque de 

instalação do componente protético foi utilizado para determinar a osseointegração. 

O resultado da osseointegração foi de 92,85 %, semelhantes às taxas de sucesso 

demostradas em vários estudos científicos, onde os protocolos com maior tempo de 

espera foi utilizado. A colocação de implante com carga precoce do sistema testado 

constitui uma alternativa viável para carregamento precoce, atendendo as 

necessidades de tratamentos em tempo reduzido.  

 

Palavras-chave: Carga precoce. Implantes dentários. Osseointegração. 
 
 



ABSTRACT 

 

 

 Currently early or immediate aesthetic and fnction are the main concer 

between professional and patients who planned oral rehabilitation.The classical two 

stages protocol of dental implants can be effectively replaced by immediate loading 

safely with predictable results after improvements of dental implants systems.To 

validate and confirm these improvements achieved after pre-clinical studies,the 

present study assess clinically,the early loading of dental implants.Ten patients were 

submitted to unit or multiple implant placement in a total of 28 implants.After 60 days 

the implants were loaded regardless of initial torque at placement.Mechanical testing 

was performed using the torque for prosthetic abutment placement as a success 

criteria of osseointegration.Descriptive analisys was performed and the overall 

success rate was 92.85%.The present protocol can be a reliable and safe for early 

loading for oral rehabilitation.Larger samples are necessary to confirm the 

preliminary results.  

 

Keywords: Early Load. Dental Implants. Osseointegration. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Com o aumento da qualidade de vida na população da terceira idade, o 

tratamento odontológico tornou-se uma das modalidades mais procuradas dentre as 

pessoas idosas que necessitam de reposição total ou parcial dos elementos 

dentários (Barboza, 2007). A osseointegração, consolidada por Brånemark e 

colaboradores (Brånemark, 1983; Brånemark et al., 1977; Brånemark, 1969), permite 

com previsibilidade, que próteses fixas sejam usadas por pacientes para realizarem 

as funções de mastigação e fonação muito próximas da dentição natural, 

colaborando para a melhor qualidade de vida dos pacientes (Albrektsson, 1981). 

 Atualmente o uso do implante dentário osseointegrado demonstra elevado 

nível de previsibilidade e sucesso clínico através do protocolo de dois estágios 

cirúrgicos, que consiste em procedimento cirúrgico para instalação dos implantes 

que permanecem sob a mucosa (mínimo de três meses para mandíbula e seis 

meses para maxila) sem qualquer tipo de carga direta sobre os mesmos 

(Branemark, 1999; Szmukler-Moncler, 2000). 

 A estabilidade primária do implante é obtida durante a instalação do implante 

e a estabilidade secundária é resultante do processo de remodelação óssea na 

interface osso/implante (Meredith, 1998). A estabilidade primária é considerada 

fundamental para o sucesso da osseointegração (Constatino, 2004; Ganeles et al., 

2008; Nicolau et al., 2011). Esta afirmativa, amplamente difundida na comunidade 

científica, bem como condição técnica para uso nos sistemas de implante presentes 

no mercado contemporâneo. Esta afirmativa é facilmente contestada por várias 

publicações pré-clíncas e clínicas, que demonstram eficácia clínica comprovada a 

longo prazo, onde a estabilidade primária (torque de inserção igual a zero) não é 

essencial para o sucesso da osseointegração (Urdaneta et al., 2011; Urdaneta et al., 

2012a; Urdaneta et al., 2012b; Urdaneta et al., 2014; Coelho et al., 2010; Marin et 

al., 2010). Quando se refere ao desenho dos implantes, considera-se a macro, a 

microestrutura, o tratamento de superfície e a conexão protética fatores sinérgicos 

para a melhora do processo de osseointegração e sucesso clínico (Naert, 2004). 

 O melhor entendimento da biologia da osseointegração permitiu o 

desenvolvimento de protocolos onde o tempo de espera pode ser diminuído ou até 

mesmo não existir (Adell, 1981; Berglundh et al., 2003; Coelho, 2009; Franciscone 
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Júnior, 2004; Galoro, 2013). Alguns fatores como a biocompatibilidade, o desenho 

do implante, as condições da superfície do implante, o estado do hospedeiro, a 

técnica cirúrgica e o controle das cargas após a instalação são determinantes para o 

sucesso da osseointegração (Baires-Campos et al., 2015; Giro et al., 2013; Peixoto, 

2007; Coelho et. al., 2011). Diferentes métodos de tratamento vêm sendo 

desenvolvidos buscando o aperfeiçoamento das propriedades das superfícies 

(Bonfante et al., 2011; Bonfante et al., 2013; Bougas et al., 2013). Estas 

propriedades irão determinar diretamente a resposta tecidual. As propriedades 

físicas e químicas das superfícies dos implantes influenciam positivamente o 

fenômeno da osseointegração, sendo diferentes métodos propostos para o 

tratamento das superfícies visando uma melhor resposta tecidual. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Osseointegração é o contato direto do osso com o implante este estando em 

função (Brånemark et al.,1969, 1977). Fenômeno também chamado de anquilose 

funcional por Schroeder et al. (1976, 1977). 

Em1985 a osseointegração foi definida como uma conexão direta, funcional e 

estruturada entre osso organizado e vital e a superfície de implantes sujeitos a 

cargas funcionais (Brånemark et al.,1985). 

De acordo com esses estudos os implantes osseointegrados e seu contato 

com osso vital foi considerado previsível, seguro e duradouro e assim esse tipo de 

implante se tornou o implante de eleição dos dias de hoje (Brånemark et al., 1969, 

1977; Schroeder,1976, 1977). 

Atualmente dentre os muitos materiais o substrato escolhido para confecção 

dos implantes foi o titânio,seu alto grau de biocompatibilidade é atribuído, em parte, 

à estável camada de oxido de titânio que facilita a deposição e adesão da matriz 

óssea extracelular na interface osso-implante. A composição e a estrutura da 

camada oxidada depende da técnica utilizada para o condicionamento da superfície 

implantar (Kasemo; Lausmaa,1998).  

Thomas e Cook (1985) investigaram inúmeras variáveis e demonstraram que 

dentre 12 parâmetros estudados em fêmures de cães, somente as características 

das superfícies desempenhavam um papel relevante na osseointegração dos 

implantes. As características analisadas envolveram módulo elástico dos materiais, 

textura das superfícies, assim como suas composições. 

 

 

2.1 TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE 

 

 

À medida que algumas publicações passaram a acusar fracassos 

significativos dos implantes com superfícies lisas, quando instalados em maxilares 

com pouca altura de rebordo alveolar e com baixa densidade óssea (osso tipo IV), 

incrementou-se a pesquisa e o desenvolvimento das superfícies texturizadas. 
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Jaffin et al. (1991), em um estudo retrospectivo, observaram que 90% dos 

implantes de superfície lisa foram instalados em maxilares com osso tipo I, II e III, 

dos quais perderam-se apenas 3% dos implantes. Em contraste, dos 10% dos 

implantes colocados em processos alveolares com corticais finas e baixa densidade 

trabecular (osso tipo IV), houve uma significativa perda de 35% dos elementos. Em 

estudo prospectivo, Quirynen et al. (1993) confirmaram esses resultados. 

Os pesquisadores Hahn e Palich (1970) foram os pioneiros em fazer relatos 

sobre implantes cobertos com plasma de titânio em 1970, e desde então, esses 

implantes têm sido utilizados e testados com sucesso em experimentos variados. 

As superfícies com padrão de rugosidade entre 0,5 e 2µm alteram 

positivamente a resposta tecidual ao implante. Já o recobrimento por spray de 

plasma de titânio tem sido pouco utilizado pois com a rugosidade acima de 2µm 

aumenta a possibilidade de contaminação bacteriana (Granato, 2008). 

A partir de um ensaio in vitro, realizado por Wilke et al. (1990) destacou-se 

uma promissora superfície, tratada com jatos de areia (partículas pequenas) seguida 

de ataque ácido. Nesse ensaio, parafusos corticais de 4,5 x 12 mm com diferentes 

características físico-químicas de superfície foram inseridos em tíbias de carneiros 

com um torque padrão de 1 nm. Após diferentes períodos de osseointegração, as 

forças de torque necessárias para a remoção dos implantes foram avaliadas. Um 

considerável aumento de força de cisalhamento (5 a 7 vezes mais forte que os 

demais) foi detectado nos implantes com superfícies de SLA e TPS. Os resultados 

demonstraram que tanto a rugosidade como o tratamento químico das superfícies 

podem influenciar bastante a força superficial de cisalhamento (resistência oferecida 

à remoção). 

 

 

2.2 MACROGEOMETRIA E INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA 

 

 

A macrogeometria, embora menos estudada, desempenha um papel 

fundamental no processo de osseointegração alterando o padrão de osteogênese, 

gerando osso lamelar em menos tempo, pois de nada adiantaria uma excelente 

superfície onde o implante entra todo em contato com o osso, pressionando-o, esse 

irá sofrer reabsorção e apesar do tratamento da superfície, células formadoras de 
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osso demorariam a ter contato com a superfície, assim a macrogeometria aliada a 

instrumentação cirúrgica, criam condições, para que esse tratamento de superfície 

desempenhe sua função já nos primeiros momentos da cicatrização, através de 

câmaras, espaço entre as roscas, onde não há contato direto com o osso, assim não 

há pressão, e consequentemente reabsorção, formando uma cicatrização híbrida, 

osso se formando nas câmaras no início da cicatrização e osso reabsorvendo, nas 

pontas das roscas onde há pressão no osso, mostrando a grande importância da 

técnica de instrumentação cirúrgica (Coelho, 2009; Marin, 2008). Portanto os 

implantes do presente estudo, novo colosso, linha de implantes da Emfils, já 

comercializados, são confeccionados em titânio grau V, com roscas trapezoidais e 

possuem a superfície tratada por jateamento com óxido de alumínio e ataque ácido. 

Este tratamento proporciona uma superfície moderadamente rugosa. Este modelo é 

cônico, com aumento progressivo das roscas, o que confere boa estabilidade 

primária e a formação de câmaras de cicatrização durante a osseointegração, 

importantes do ponto de vista biológico e clínico (Coelho et al., 2010). 

 

 

2.3 PROTOCOLO DE CARGA 

 

 

 Historicamente a mudança de protocolo iniciou-se com os implantes de 

estágio único sem carga, associação do estágio único e tempo reduzido de três 

meses sem carga para osseointegração (Naert, 2004; Cehreli; Duyck; Cooman, 

2004), arcos edêntulos, carga imediata e 4 a 6 implantes unidos (Franciscone Júnior, 

2004). Todos os trabalhos relacionados a carga precoce ou imediata estão 

associados com alto torque de inserção (> 40N) (Tarnow, 1997), porém, são raros 

ou inexistentes os trabalhos que demonstram o tempo de osseointegração reduzido 

sem que um alto toque inicial seja obtido.   

Atualmente há conceitos bem definidos sobre carga imediata, precoce ou 

tardia, De acordo com o trabalho de Esposito et al. (2007), as definições foram 

estabelecidas da seguinte forma: 

a) carga imediata ate uma semana da instalação do implante; 

b) carga precoce: entre uma semana e 60 dias após a instalação dos 

implantes a prótese e colocada; 
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c) Carga convencional: a prótese é colocada em um segundo momento, após 

um período maior que dois meses. 

Considerando que a estabilidade primária isoladamente não é essencial para 

a osseointegração, será que toda a melhoria macro e microgeométrica aliada a 

instrumentação cirúrgica pode favorecer a osseointegração no carregamento 

precoce, até mesmo em situações de baixa estabilidade primária? 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

 

 Avaliar clinicamente, através de teste clínico, a taxa de sucesso da 

osseointegração no tratamento com implantes dentários na carga precoce, 

realizados em pacientes na Clínica de Implantodontia da Universidade do Grande 

Rio. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

a) Determinar a taxa de sucesso da carga precoce de implantes 

osseointegrados através de testes clínicos; 

b) Determinar a viabilidade desta modalidade de tratamento de carga 

precoce frente aos critérios de sucesso das técnicas convencionais. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 O estudo prospectivo teve duração de 12 meses, 10 pacientes triados na 

clínica do Mestrado Profissionalizante em Odontologia da Universidade do Grande 

Rio (UNIGRANRIO) foram incluídos no estudo. Após aprovação pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa em Seres Humanos (CEP: CAAE: 31475414.4.0000.5283) cada 

paciente recebeu um termo de consentimento livre e esclarecido e foram orientados 

quanto a realização dos procedimentos e apenas após a assinatura do termo de 

consentimento o tratamento foi iniciado. Os critérios de inclusão foram: pacientes 

maiores de 18 anos, boa saúde geral, não fumantes, ausência de elementos dentais 

tanto em região de maxila ou de mandíbula. Os locais de exodontia recente foram 

incluídos quando possuíram no mínimo 120 dias de cicatrização. Foram excluídos 

dos estudos aqueles que não desejaram participar ou não possuíam volume ósseo 

mínimo para instalação de implantes, avaliado através de tomografia 

computadorizada cone bean.  

 Os implantes utilizados são da marca EMFILS, da linha NOVO COLOSSO, 

registro ANVISA 80089280001, atualmente disponíveis comercialmente. 

 O teste clinico da osseointegração foi aplicado apos o período de sessenta 

dias da instalação dos implantes, estes eram reabertos e testados clinicamente com 

espátula n.1, pressionada sobre o implante era feito movimentos laterais, para 

observar se havia dor ou mobilidade deste, posteriormente foi instalado o pilar 

protético (segundo teste clínico) com o torque recomendado pelo fabricante, neste 

momento era observado a resistência do implante a esse movimento de torque do 

pilar, passando pelos testes clínicos este era carregado.  

 Os dados foram registrados em uma ficha clínica padronizada (Anexo A), 

tabela padronizada elaborada especialmente para o estudo.  
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4.1 AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA 

 

 

 A avaliação pré-operatória foi composta de anamnese, exame clínico e exame 

tomográfico cone bean para avaliação do tecido ósseo subjacente, com espessura 

mínima de 5.5 mm e 9,5 mm de altura para instalação dos implantes.  

 

 

4.2 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO  

 

 

 Os implantes foram instalados de acordo com as normas do fabricante 

(Emfils, Itu, São Paulo), e o torque de inserção foi mensurado com catraca própria 

do sistema. A frezagem se deu da mesma forma tanto para os implantes Cone 

Morse bem como para os implantes de plataforma hexágono externo, pois a 

macrogeometria e o tratamento de superfície são idênticos. A plataforma do implante 

ficou 1mm intraósseo quando a conexão era tipo cone morse e à nível ósseo quando 

a conexão era tipo hexágono externo.  

 Todos os pacientes receberam antibioticoterapia profilática (2g amoxicilina ou 

600mg de clindamicina para pacientes alérgicos) 1 hora antes da cirurgia. A 

anestesia local foi realizada com lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000 (Alphacaine 

100, DFL). Foi realizada uma incisão sobre a crista do rebordo e descolamento 

mucoperiosteal para exposição da estrutura óssea. A frezagem seguiu os passos 

recomendados pelo fabricante, utilizando como ultima broca para inserir o implante 

de diâmetro de 3,5mm a broca de 2,8/3,2mm, para o implante de diâmetro de 4,0mm 

a broca de 3,5/3,8mm e para o implante com diâmetro de 5,0mm a broca de 

4,5/4,8mm,o antibiótico também foi administrado após a cirurgia (8/8hs durante 7 

dias). 

 Os dados do torque de inserção foram anotados em ficha individual para 

posterior análise, e a sutura foi realizada com fio seda 4-0 (Ethicon, Johnson & 

Johnson). Os pacientes receberam instruções pós-operatórias por escrito, 

juntamente com a prescrição de analgésicos (Dipirona sódica 500mg de 6/6 horas, 

Paracetamol 750 mg de 6/6 horas para alérgicos) por três dias para controle da dor 

pós-operatória.  
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 As suturas foram removidas sete dias após o procedimento, juntamente com 

o controle pós-operatório. Após 60 dias foi solicitado uma radiografia panorâmica e 

realizado o segundo estágio para reabertura dos implantes. 

 A reabertura foi realizada sob anestesia local com lidocaína 2% com 

epinefrina 1:100.000 (Alphacaine 100, DFL) endereçada apenas à mucosa. A incisão 

foi realizada com lâmina de bisturi número 15, de forma linear sobre gengiva do 

rebordo alveolar que cobre o implante instalado anteriormente. O tecido gengival foi 

descolado com o uso de descoladores para expor o implante. Para realizar o teste 

de torque e verificação da osseointegração, foi instalado o pilar protético adequado 

ao caso conforme recomendação do fabricante e situação clínica para confecção da 

prótese provisória. O torque aplicado nesta etapa foi de 32N/cm. A instalação 

assintomárica e ausência de movimentação do pilar denotou o sucesso da 

osseointegração (Figura 1). 

 

 

4.3 CONFECÇÃO DA PRÓTESE  

 

 

 Após a instalação do intermediário, foi realizada a moldagem de transferência 

(Silicone de Condensação Speedex Putty Soft, Vigodent) para confecção da prótese 

provisória em resina acrílica autopolimerizável, que foi instalada 2-3 dias após a 

reabertura do implante, tempo necessário para a confecção da mesma pelo 

laboratório. 

 

 

4.4 DADOS COLETADOS  

 

 

 Foram elencadas no exame odontológico através de exame clínico, as etapas 

seguintes, sendo anotadas na ficha clínica (Apêndice A) pelo Cirurgião-Dentista 

responsável pelo estudo: 

a) Tipo e região do implante; 

b) Data da cirurgia de instalação e região; 

c) Torque de inserção do implante; 
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d) Data da reabertura; 

e) Falha ou sucesso na instalação do pilar protético; 

f) Torque de inserção do pilar protético; 

g) Data da instalação do pilar protético; 

h) Data da instalação da prótese provisória; 

i) Data da perda (em caso de falha na osseointegração); 

j) Antagonista. 

 

 

4.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

 Será realizada uma análise descritiva dos dados encontrados no exame 

clínico. 

 

 

4.6 TESTE DA CLINICO DA OSSEOINTEGRAÇÃO 

 

 

 

Figura 1 -  Teste clinico da osseointegração 
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5 RESULTADOS 

 

 

 O estudo envolveu 10 pacientes, sendo 5 mulheres (50%) e 5 homens (50%), 

com idade média calculada em 61 anos (Tabela 1). Foram instalados no total 28 

implantes. Vinte e dois implantes foram instalados na mandíbula (78,57%) e 6 

implantes na maxila (21,42%), sendo a sua maioria em regiões posteriores (Tabelas 

2 e 3). O torque de inserção dos implantes variou entre 10 e 100 N/cm (Tabela 4).  

 

Tabela 1 -  Distribuição de idade por sexo dos pacientes da amostra 

Gênero Idade 

F 58 

M 69 

F 48 

F 53 

M 70 

F 53 

F 70 

M 57 

M 72 

M 60 

Média  61 

 

Tabela 2 -  Implantes instalados de acordo com a conexão protética (HE: Hexágono 
externo; CM: Cone Morse) 

Tipo de implante, diâmetro x altura Quantidade de implantes instalados 

CM 4,0 X 11,5 3 

CM 4,0 X 10 2 

CM 3,5 X 11,5 1 

CM 3,5 X 15 1 

CM 4,0 X 13 1 

CM 3,5 X 13  

Total CM 9 

  

HE 3,5 X 13 1 

HE 4,0 X 13 5 

HE 4,0 X 11,5 4 

HE 4,0 X 10 5 

HE 4,0 X 14,5 3 

HE 4,0 8,5 1 

Total HE  19 

Total de implantes instalados 28 

 

 



 21 

Tabela 3 -  Distribuição de implantes instalados distribuídos por 
conexão protética e região de instalação. 

Tipo  Quantidade 

Implantes instalados em maxila 

HE 0 

CM 6 

Total 6 

Implantes instalados em mandíbula 

HE 19 

CM 3 

Total 22 

 

Tabela 4 -  Distribuição dos implantes por regiões e os respectivos torques de inserção, com tarjas 
cinzas os implantes perdidos. 

Tipo de implante/diâmetro 
e altura 

Região Data da instalação 
Torque 
(N/cm) 

CM 4,0X11,5 e CM 4,0X10 36 e 46 16/05/13 80 e 80 

CM 3,5 X 11,5 14 15/05/13 40 

CM 3,5 X 15 15 15/05/13 80 

HE 3,5 X 13 36 20/06/13 30 

HE 4,0 X 13 46 20/06/13 25 

HE 4,0 X 11,5 45 17/07/13 80 

HE 4,0 X 11,5 43 17/07/13 60 

HE 4,0 X 11,5 33 17/07/13 60 

HE 4,0 X 11,5 35 17/07/13 60 

HE 4,0 X 13 45 17/07/13 40 

HE 4,0 X 13 43 17/07/13 60 

HE 4,0 X 13 33 17/07/13 45 

HE 4,0 X 13 35 17/07/13 100 

CM 4,0 X 11,5 14 16/05/13 30 

 CM 4,0 X 13 17 16/05/13 30 

CM 3,5 X 13 24 16/05/13 30 

HE 4,0 X 10 36 20/01/14 80 

HE 4,0 X 10 37 20/01/14 30 

HE 4,0 X 10 32 21/01/14 80 

HE 4,0 X 10 42 21/01/14 60 

CM 4,0 X 10 46 10/12/13 10 

HE 4,0 X 10 46 10/02/14 60 

HE 4,0 X 14,5 43 10/02/14 45 

HE 4,0 X 14,5 31 10/02/14 45 

HE 4,0 X 14,5 33 10/02/14 60 

HE 4,0 X 8,5 36 10/02/14 45 

CM 4,0 X 15,5 16 19/05/14 50 

 

As próteses provisórias foram instaladas após a reabertura dos implantes e a 

verificação dos critérios clínicos de osseointegração, oito semanas após a instalação 

cirúrgica dos implantes. Utilizaram-se pilares transmucosos e minipilares, como 

intermediários, com torque de inserção de 32N/cm. Apenas dois (7,15%) implantes 
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foram perdidos, um apos 1 (um) mês depois da cirurgia e o outro na reabertura e 

avaliação da osseointegração (em destaque na tabela 4). Três implantes foram 

instalados em áreas que receberam enxertos ósseos autógenos com seis meses de 

cicatrização e não apresentaram problemas na osseointegração. A taxa de sucesso 

na osseointegração para os implantes instalados nos pacientes do estudo foi de 

92,85%. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Considerando a quantidade de variáveis envolvidas no processo de 

osseointegração este trabalho visou determinar de maneira preliminar se a 

associação de diversas características que envolvem a micro e macrogeometria do 

implante bem como a instrumentação cirúrgica poderiam atuar sinergicamente para 

que o tratamento reabilitador fosse realizado de maneira mais rápida com índices de 

sucesso tão bons quanto aos protocolos clássicos. 

Classicamente o tempo de cicatrização sem carga dos implantes em torno de 

3 a 6 meses foram considerados determinantes por muito tempo (Adell, 1981; 

Albrektsson, 1981; Brånemark, 1983; Branemark et al., 1977; Brånemark, 1969). A 

literatura atual têm demostrado a redução desse período de cicatrização e 

considerado o carregamento imediato uma opção para a reabilitação de pacientes 

edêntulos, com altas taxas de sucesso. Segundo Basso et al. (2008). Lenharo, 

Cosso e Altoé (2003), em seus estudos, os protocolos de carga precoce e imediata 

são previsíveis e favoráveis quanto à estética e funcionalidade, permitindo o sucesso 

do tratamento. Nicolau et al. (2011)realizaram um estudo prospectivo para avaliar a 

eficácia dos implantes submetidos a carga imediata e precoce, avaliando a mudança 

na crista óssea após três anos, foi observado mudanças na crista óssea cinco 

meses após o carregamento, depois desse período as mudanças se mostraram 

estáveis, sendo seguro e previsível, ambas as formas de carregamento, nos 

implantes de superfície tratada. 

Ganeles et al. (2008) realizaram um estudo prospectivo multicentro, três anos 

de acompanhamento, um total de 266 pacientes ,383 implantes, sendo 197 carga 

imediata e 186 carga precoce, taxa de sobrevivência de 98% e 97% 

respectivamente, não havendo diferença significativa entre os grupos. É Importante 

salientar que nos estudo de Nicolau et al. (2011) os implantes com baixo torque de 

inserção foram excluídos da amostra, diferentemente do presente estudo, onde não 

excluímos implantes com baixo torque de inserção e foi obtido taxa de sucesso 

compatível com os da literatura. 

Lenharo et al. (2004), em outro estudo, descreveram também, que o torque 

final de instalação de implantes (fixação primária), quando exceder 45 N/cm, 

possibilita a colocação de prótese precocemente. Os implantes do presente estudo 
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foram ativados em 60 dias independentemente do torque inicial obtido, contrariando 

as recomendações clássicas (>45N/cm) e permitiram um carregamento precoce, 

macrogeometria e instrumentação são utilizadas de maneira sinérgica. 

Branemark et al. (1983) ressaltaram que para conseguir uma adequada 

osseointegração, as seguintes características dos implantes devem ser 

consideradas: forma do implante, metal e superfície, interações físico-químicas, 

características da forma da superfície. O avanço da tecnologia no desenvolvimento 

de implantes, principalmente no que tange a textura de superfície, que foi 

extensivamente estudada na última década demostrando boas taxas de sucesso na 

osseointegração em menor tempo (Albrektsson, 2004; Berglundh, 2007; Bougas et 

al., 2013; Coelho et al., 2009a; Coelho, 2009b; Marin et al., 2008). O presente 

sistema de implante apresenta em sua microgeometria, superfície tratada com 

jateamento de oxido de alumínio e ataque acido com acido nítrico, apesar de passar 

duas vezes pelo ataque ácido, e considerado apenas um ataque ácido , pois ambos 

são feitos com o mesmo ácido.  

Sequencialmente a macrogeometria também começou a ser estudada 

regularmente nos últimos cinco anos e vários trabalhos pré-clinicos (Marin, 2010) e 

clínicos (Coelho et al., 2009b; Urdaneta et al., 2012a; Urdaneta et al., 2014) validam 

a importância da macrogeometria no processo de osseointegração. Hansson et 

al.(2003), observaram que o perfil da rosca afeta a magnitude dos picos de tensão 

no osso e a capacidade do implante resistir a cargas mastigatórias. As roscas são 

utilizadas com o intuito de maximizar o contato inicial, melhorar a estabilidade inicial, 

aumentar a área de superfície do implante dentário (Peixoto, 2007) e promover uma 

dissipação do estresse mais favorável (Brandão, 2010). Vários são os modelos de 

roscas existentes nos sistemas de implantes disponíveis (quadradas, trapezoidais, 

arredondadas e triangulares). As roscas trapezoidais invertidas possuem um melhor 

travamento. Em relação à macroestrutura dos implantes dentários, a adição de 

arestas cortantes aos implantes podem reduzir o torque de inserção, permitindo uma 

inserção estável e delicada (Freitas et al., 2012). 

A macrogeometria do sistema utilizado apresenta implantes cônicos, com 

roscas trapezoidais e as câmaras de cicatrização existem entre as roscas, tanto no 

ápice como ao longo do corpo do implante.  

O mecanismo de transferência de forças ao tecido ósseo por meio do 

implante dentário é fundamental no desenvolvimento da interface osso-implante e na 
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longevidade do implante (Baldassarri et al., 2012; Galoro, 2013; Gil et al., 2015) e 

mais recentemente a relação macrogeometria x instrumentação cirúrgica teve a sua 

importância revelada com um melhor entendimento da estabilidade primária e sua 

relação com a sequência de eventos na osseointegração (Baires-Campos et al., 

2015; Coelho et al., 2009a; Coelho et al., 2010; Coelho; Jimbo, 2014). Neste aspecto 

o sistema possui um sistema de frezagem x macrogeometria que permite a formação 

de câmaras de cicatrização ao redor dos implantes pode favorecer a deposição 

óssea na interface implante/osso de forma mais rápida (Marin, 2010). As câmaras de 

cicatrização oriundas da relação entre o implante e a osteotomia associada aos 

desenhos dos implantes rosqueáveis ou apenas às espiras circulares, permitem uma 

formação óssea lamelar rápida dentro dessas câmaras (Coelho et al., 2009).  

Alguns autores apontam a qualidade óssea como fator que mais influencia na 

osseointegração dos implantes quando submetidos à carga precoce, assim como 

observaram que superfícies rugosas obtém melhores resultados, sendo as taxas de 

sucesso dos implantes instalados em mandíbula e maxila semelhantes (Briones, 

2004). No presente estudo, o sistema de implante com as características 

mencionadas anteriormente foram instalados em regiões de baixa qualidade óssea 

(região posterior de maxila) ou em locais de enxertos ósseos, obtendo sucesso 

semelhante à áreas de melhor qualidade óssea. O fator qualidade óssea não foi 

relevante para sucesso da osseointegração. A distribuição dos pacientes quanto ao 

sexo foram iguais, 50% masculino e 50% feminino, com idade media de 61 anos. 

implantes instalados tanto em mandíbula ,78,57%,quanto em maxila, 21,43%, não 

havendo predileção por região. Houveram duas perdas de implante no referido 

estudo, o comprimento do implante não foi fator de influencia negativa na perda do 

implante, diferentemente do trabalho de Naert et al. (2004),onde o tamanho foi fator 

negativo na perda do implante. 

No referido trabalho, 9 implantes foram de plataforma cone morse e 19 

hexágono externo, mostrando não ser um fator determinante as referidas 

plataformas,vpara o sucesso da osseointegração. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Considerando que o sistema utilizado nesse estudo reúne características de 

tratamento de superfície, macrogeometria, sistema de frezagem integrados e 

sinérgicos, estes fatores parecem no presente estudo terem contribuído para as 

taxas de sucesso para reaberturas precoces. De forma preliminar, resultados obtidos 

demonstraram que a macro e microgeometria com como a instrumentação cirúrgica 

podem favorecer ,acelerar,significativamente o processo de osseointegração. 

 A colocação de implante com carga precoce do sistema estudado parece 

constituir uma alternativa viável para atender a expectativa do paciente e do 

profissional em reabilitações de tempo reduzido, sugerindo mudanças nos 

protocolos clássicos de instalação de implantes, no que tange estabilidade primária 

e tempo para reabertura. 

Mais estudos clínicos controlados precisam ser feitos para que a prática 

clínica da carga precoce se torne ainda mais segura e previsível e com adequadas 

taxas de sucesso. 
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