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O tratamento odontológico em que se emprega o im-
plante prevê a participação dos processos metabólicos 
do próprio paciente para que a reabilitação proposta 
resulte em êxito. Para isso, o planejamento de todo o 
processo deve ser realizado com máximo cuidado para 
permitir a participação efetiva do sistema responsável 
pela integração do implante ao osso.

A obtenção de estabilidade primária durante a insta-
lação de implantes osseointegráveis e a ausência de 
micromovimentação são fatores determinantes no 
sucesso desses tratamentos1. Por este motivo, existe 
a recomendação para que os implantes sejam man-
tidos livres de aplicação de carga durante o período 
de cicatrização, determinado em 3 a 4 meses para a 
mandíbula (osso mais compacto) e 6 a 8 meses para 
a maxila (osso de menos densidade) para implantes 
com tratamento de superfície convencionais2. Durante 
este período, o paciente fica sem o elemento dentário/
prótese, gerando desconforto funcional e estético, ou 
faz uso de uma prótese provisória, aumentando o cus-
to do tratamento. Porém, existem evidências de que, 
mesmo sob carga fisiológica aplicada imediatamente 
após a cirurgia de instalação dos implantes, existe a 
osseointegração3. Implantes que recebem carga ime-
diata mostram taxas de sucesso iguais ou maiores que 
os casos de carregamento tardio4,5,6. 

Em análises computacionais de distribuição de 
tensões (análise por elementos finitos), durante 
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a aplicação de carga tardia sobre implantes, a tensão gerada 
concentra-se na interface óssea, na região de constrição do im-
plante (pescoço)7,8,9. Sob carga imediata10 a interface óssea do 
implante sofre leve deslocamento; dessa forma, as tensões ge-
radas são relativamente menores, mas sua distribuição é seme-
lhante ao caso anterior. 

Alguns fatores podem influenciar na osseointegração de im-
plantes endo-ósseos que recebem protocolos de carregamento 
modificados. Implantes com superfície moderadamente rugosa 
submetidos à carga imediata têm mostrado uma taxa cumulativa 
de sobrevivência em torno de 97% após 11 anos de acompa-
nhamento11 (Figura 01). A micromovimentação do implante no 
sítio ósseo, induzida pela carga imediata, durante a fase de ci-
catrização óssea, pode levar ao “encapsulamento” fibroso do 
implante12; sendo assim, uma boa estabilidade primária parece 
ser também um pré-requisito para o sucesso do carregamento 
imediato13,14. Um bom torque obtido no momento da inserção dos 
implantes tem forte correlação com o sucesso dos mesmos15.

Metabolismo ósseo, desenho da prótese provisória e padrão oclusal 
durante a fase de cicatrização devem ser levados em consideração 
no momento do planejamento cirúrgico e protético de cada caso.

Estudos mostram o desempenho de procedimentos com carre-
gamento tardio e imediato em valores percentuais, assim como 
situações observadas por dois autores quando o implante foi 
colocado imediatamente após a extração do elemento dental16 

(Tabelas 01 e 02). 

IMEDIATO TARDIO

86 a 100% 91 a 97%

TAXA DE SUCESSO PARA IMPLANTES INSERIDOS LOGO APÓS EXTRAÇÃO

Hui et al.42 100%

Chaushu et al.43 80%

Tabela 01. Valores percentuais de sucesso em implantes com carregamento imediato e tardio16.

Tabela 02. Valores percentuais de sucesso em implantes inseridos logo após a exodontia e com 
carregamento imediato16.

01.  Implantes com superfície tratada, indicado 
para utilização em carga imediata e/ ou precoce.

01
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DEFINIÇÃO/TERMINOLOGIA E CARACTERÍSTICAS DOS PROTOCOLOS 
DE CARREGAMENTO

PROTOCOLO DE  
CARREGAMENTO

CARREGAMENTO IMEDIATO CARREGAMENTO PRECOCE
CARREGAMENTO  
CONVENCIONAL

Tempo decorrido entre a 
instalação dos implantes e o 
carregamento

até 1 semana (com ou sem 
contato oclusal)

após 1 semana até 3* – 6** 
meses após 3* – 6** meses

*3 meses para mandíbula | **6 meses para maxila

Tabela 03. Protocolos de carregamento de acordo com o tempo decorrido entre a instalação do implante e da prótese, com ou sem contato oclusal.

Existem diferentes definições terminológicas pro-
postas para os protocolos de carregamento sobre 
implantes. Tradicionalmente, o período para insta-
lação das próteses, considerado como período de 
carregamento convencional, é entre 3 e 6 meses 
após a cirurgia de instalação dos implantes. O car-
regamento imediato pode ser classificado como a 
instalação da prótese entre menos de 24 horas da 
cirurgia de instalação dos implantes17, até menos 
de 72 horas18. Em ambos os casos, considera-se 
a restauração não funcional, ou seja, sem contatos 
oclusais. Ainda, segundo uma revisão sistemática 
de Esposito et al.14, próteses instaladas em um pe-
ríodo inferior a uma semana após a instalação dos 
implantes, com ou sem contato oclusal, podem ser 
consideradas como protocolos de carga imedia-
ta. Nos casos de pacientes totalmente edêntulos, 
para carga imediata não existe a situação de ins-
talação não funcional ou sem carga oclusal das 
próteses e, neste caso, o controle da função deve 
ser exercido por uma dieta especial (Tabela 03). 

O carregamento precoce caracteriza a instala-
ção das próteses após o período considerado 
como de carregamento imediato (entre 24 ho-
ras e <1 semana), e anteriormente ao tempo re-
gular de cicatrização óssea (3 a 6 meses)14,17,18. 
Após o período de 3 a 6 meses, a instalação da 

prótese passa a seguir um protocolo de carre-
gamento tardio.

Porém, segundo Wismeijer19, a validação dos índices 
de sucesso dos protocolos de carregamento para 
mandíbula e maxila edêntulas varia de acordo com 
o planejamento protético executado. Segundo os au-
tores, o grau mais elevado de comprovação clínica 
e científica de sucesso existe para o protocolo con-
vencional de carregamento para próteses removíveis 
em mandíbula e fixas em maxila. Os demais carre-
gamentos convencionais e todos os imediatos apre-
sentam-se bem documentados clinicamente, exceto 
para os casos de próteses removíveis na maxila que 
apresentam documentação clínica insatisfatória. Um 
estudo clínico comparando o protocolo de carga ime-
diata com carregamento convencional não encontrou 
diferença nas taxas de sucesso dos tratamentos após 
6 anos, porém, a perda óssea observada foi maior 
para os implantes submetidos à carga imediata20.

Tanto as cargas imediatas quanto as de carrega-
mento precoce e as convencionais sobre implan-
tes dentais são opções de tratamento viáveis e 
que levam ao sucesso14. Entretanto, uma minu-
ciosa análise do caso para eleger as condutas de 
tratamento a serem adotadas é determinante no 
sucesso ou insucesso.
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Um protocolo de carregamento progressivo é proposto por Misch21. Este inclui elementos 
como os intervalos entre as consultas, baseado no tipo de osso encontrado durante a cirur-
gia, a dieta, o material oclusal, o tipo de contatos oclusais, o tipo e o design das próteses. 
O início do tratamento protético (fase cirúrgica II) se dá após 4 a 8 semanas, e o ideal é 
que ocorra em 5 etapas. Durante esse período, até a instalação final nas próteses, deve-se 
tentar aumentar a carga recebida pelos implantes gradualmente, envolvendo os elementos 
citados acima. Em comparação com o protocolo de carregamento imediato, esta técnica 
apresenta aumento da densidade óssea, resultando em aumento da sobrevida do implante.

AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA E PLANEJAMENTO PROTÉTICO

O planejamento de uma prótese sobre implantes deve seguir o mesmo rigor e, essencialmen-
te, os mesmos passos adotados ao se planejar qualquer outro tipo de prótese, independen-
temente do protocolo de carregamento a ser utilizado. Deve-se vislumbrar a prótese, e não 
os implantes como objetivo final a ser alcançado. Assim, o planejamento deve se iniciar pelo 
desenho da prótese, pela determinação do posicionamento ideal dos dentes artificiais para, 
a partir de então, planejar a instalação dos implantes (Figura 02) (Capítulo 02).

O protocolo de carregamento deve ser discutido depois desta fase de planejamento inicial22. A 
decisão acerca de quando os implantes devem receber carga deve ser tomada em conjunto 
por todos os profissionais envolvidos, considerando-se também as expectativas do paciente. 
Além disso, em casos extensos de carga imediata ou precoce, é de suma importância a cola-
boração do técnico de laboratório, responsável pela confecção da restauração provisória.

No planejamento de uma reabilitação oral, deve-se estabelecer uma sequência lógica de 
condutas clínicas a serem seguidas ao longo da execução do tratamento, a qual se deno-
mina plano de tratamento23. O plano baseia-se no diagnóstico de cada caso, que, apesar 
de ser um procedimento contínuo, depende em grande parte da consulta inicial com o pa-
ciente. Por isso, o exame inicial deve ser minucioso e completo, envolvendo: (1) anamnese, 
(2) exame físico, (3) exames de imagem e (4) análise 
de modelos de estudo (Capítulos 02 e 07).

O plano de tratamento irá variar de acordo com o pro-
tocolo de carregamento selecionado. A seguir são dis-
cutidos os protocolos de carregamento a serem indi-
cados e as condições que guiam/limitam a indicação 
de cada um. Estas condições devem ser apuradas 
pelo cirurgião-dentista durante a avaliação pré-opera-
tória, e levadas em consideração para a elaboração 
do plano de tratamento.

02.  Planejamento reverso. Montagem dos den-
tes em cera de um paciente edêntulo, seguindo 
os passos e conceitos estéticos/fisiológicos da 
Prótese Total. O posicionamento final adequa-
do dos dentes é imprescindível para o correto 
planejamento de reabilitação e instalação dos 
implantes através de guia radiográfico e cirúrgi-
co baseados neste planejamento.

02



469

b
a

se
a

d
o

 e
m

 e
v

id
ê

n
c

ia
s

 c
ie

n
t

íf
ic

a
s

SELEÇÃO DO PROTOCOLO DE CARREGAMENTO APROPRIADO

PACIENTE COM ESPAÇOS EDÊNTULOS PARCIAIS/TOTAIS

O plano de tratamento para arcadas edêntulas pode variar de acordo com a arcada, o 
número e a região (anterior/posterior) de implantes instalados, a prótese provisória e a 
prótese final (material, esplintada/segmentada). O protocolo de carregamento não deve al-
terar o planejamento definitivo de implantes/prótese19. O sucesso da osseointegração está 
relacionado com fatores como saúde bucal e sistêmica, padrão oclusal, características do 
implante, osso de implantação, e manutenção a longo prazo13.

MAXILA EDÊNTULA

Para reabilitações maxilares, fatores como estética e fonética influenciam no posicionamen-
to dentário23 e, por isso, precisam ser levados em consideração no momento do planeja-
mento das próteses. A presença dos seios maxilares também deve ser levada em conside-
ração. Porém, o fator determinante para seleção do protocolo de carregamento se baseia 
na estabilidade primária alcançada no momento da colocação dos implantes19.

Quando o planejamento incluir próteses do tipo overdenture, e se optar pelo carregamento 
do tipo convencional, os implantes podem ser ativados após dois meses de cicatrização, 
com a instalação de 4 a 6 implantes conectados por barra ou isolados19. A esplintagem dos 
implantes é clinicamente bem documentada, e eleva o índice de sucesso nesses casos – 
índice de sobrevida das próteses de 91,4%, e entre 94% e 97% após a média de 5 anos 
de acompanhamento. 

Para o carregamento precoce de overdentures no arco superior, mantém-se a indicação de 
4 a 6 implantes, com carregamento funcional entre 1 semana e 2 meses após a colocação 
dos implantes19. Para o caso de implantes esplintados, uma estabilidade primária dos im-
plantes também deve ser observada no momento da cirurgia. 

O protocolo de carregamento precoce para overdentures não é indicado para implantes 
instalados em alvéolos de extração, ou quando houve cirurgia prévia ou concomitante de 
aumento de rebordo alveolar. O índice de sobrevida dos implantes isolados (87,2% após 2 
anos) também diminui a indicação de carregamento precoce nesse caso. 

Em casos de carregamento imediato de overdentures na maxila, a prótese é instalada imedia-
tamente após a instalação dos implantes, ou até uma semana após a cirurgia. Porém, pouca 
documentação é encontrada sobre esse protocolo e, por isso, o carregamento imediato é 
contraindicado para a maxila. A periodicidade de acompanhamento profissional deve ser ao 
menos mensal para casos de carga imediata, independente do tipo de prótese e do número 
de implantes a ser instalados, e atenção especial deve ser dada à higienização local. 
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O carregamento convencional para reabilitações 
fixas totais de maxila é indicado para os casos de 
baixa estabilidade primária dos implantes, aumen-
to de rebordo alveolar, e/ou instalação do núme-
ro mínimo de implantes para a instalação de uma 
prótese fixa superior (4 implantes). Pode consistir 
na instalação de próteses fixas unidas sobre 4 a 6 
implantes anteriores com cantiléver bilateral, ou 6 
a 8 implantes (anteriores e posteriores), ou ainda, 
próteses fixas segmentadas sobre 8 implantes an-
teriores e posteriores19.

Para o tempo de cicatrização convencional, as 
próteses provisórias podem ser as próteses totais 
já existentes reembasadas, ou uma prótese total 
removível imediata, no caso de extração con-
comitante à instalação dos implantes. Mas não 
deve existir contato direto entre a base da próte-
se e os implantes recém-instalados, o que pode 

ser promovido por alívio nas regiões específicas 
e/ou reembasamento com material macio.

Para o protocolo de carregamento precoce de pró-
teses fixas totais no arco superior, indica-se o uso 
de implantes com superfície tratada, por apresen-
tarem taxa de sobrevida maior quando recebem 
carregamento previamente ao tempo de cicatriza-
ção convencional11. O carregamento precoce da 
maxila para próteses fixas é contraindicado nos 
casos de volume ósseo original que impossibilite 
a colocação de, no mínimo, 6 implantes de tama-
nho padrão. É possível executar esse protocolo 
de carregamento para implantes com estabilidade 
primária insuficiente desde que estes não tenham 
sido instalados concomitantemente à realização 
de enxertos ósseos na área, sejam implantes cur-
tos, ou o número mínimo de implantes tenha sido 
instalado19 (FIguras 03A,B a 06A-E).

04.  A,B – União dos transferentes com fio 
dental para posterior ferulização (A). União dos 
transferentes com uma resina acrílica de bai-
xa contração (Duralay; Reliance, EUA); corte e 
nova união (para minimizar a contração de poli-
merização da resina) (B).

04A

03A

FIGURAS 03 a 06 – Carregamento precoce em 
maxila (60 dias) – 6 implantes.

03.  A,B – Radiografia panorâmica inicial; per-
cebe-se pouca disponibilidade óssea de maxi-
la (para o planejamento de maxilas edêntulas 
é indispensável um exame tomográfico para 
verificar a espessura, o volume e a qualidade 
do remanescente ósseo) (A). Transferentes de 
moldeira aberta posicionados sobre os implan-
tes osseointegrados (aguardou-se 60 dias para 
realizar a moldagem de transferência; implante 
Straumann SLA Tissue Level) (B).

03B

04B
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05.  A-C – Moldagem de transferência utilizando 
massas pesada e leve, simultaneamente, de um 
silicone de adição (vista interna do molde) (A). 
Moldagem de transferência utilizando um silicone 
de adição (vista externa do molde, evidenciando 
os parafusos dos transferentes de moldeira aber-
ta) (B). Modelo de trabalho com os análogos dos 
implantes; percebe-se que não foi utilizada gengiva 
artificial pois a superfície da plataforma dos implan-
tes estava ao nível gengival (implante tissue level, 
ou seja, ao nível do tecido gengival), o que permite 
a confecção desse tipo de modelo de gesso (C).

06.  A-E – Barra metálica confeccionada sobre 
o modelo de trabalho de acordo com o planeja-
mento realizado anteriormente, que nesse caso 
foi uma prótese total (A). Prova da infraestrutu-
ra metálica na boca (B). Prótese tipo protocolo 
finalizada (infraestrutura metálica com revesti-
mento em resina acrílica) (C). Prótese tipo pro-
tocolo instalada; sorriso final (D,E).

05A 05B

05C 06A

06C06B

06D 06E
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Para o carregamento imediato com pró-
teses fixas na maxila, o mínimo de 6 im-
plantes é exigido19. Duas situações são 
possíveis: 8 implantes submetidos à car-
ga imediata pela instalação de uma pró-
tese fixa provisória, que é posteriormente 
substituída por uma prótese fixa definitiva 
segmentada; ou então a colocação de 6 a 
7 implantes, com a instalação da prótese 
provisória. Mas, nesse caso, a prótese de-
finitiva deve ser esplintada.

Os relatos de sobrevida são altos, e as falhas 
são comumente encontradas em implantes 
colocados na região posterior da maxila. 
Apesar da indicação mínima de 6 implan-
tes, para casos de 4 implantes (all-on-four), 
a taxa de sobrevida após um ano de função 
foi relatada em 97,6%25, com a perda de 3 im-
plantes do total de 128 instalados. Os autores 
sugerem que 4 implantes no sistema all-on-
-four sejam suficientes para carregamento 
imediato de protocolos fixos em resina acríli-
ca para maxila (Figuras 07A-C a 12A-D). Os 
casos de contraindicação são semelhantes 
ao protocolo de carregamento anterior em 
relação à qualidade, ao volume ósseo, e ao 
tamanho dos implantes.

A confecção das próteses imediatas ge-
ralmente envolve um procedimento mais 
complexo, com moldagem transoperatória 
associada ao reembasamento direto ou in-
direto (no modelo), ou com a captura dos 
pilares protéticos diretamente na boca, evi-
tando a moldagem transoperatória. 

O uso de parafusos para fixação das próte-
ses é recomendado para os protocolos de 
carga imediata a fim de evitar que exces-
sos de cimento afetem a ferida cirúrgica. 

FIGURAS 07 a 12 – MAXILA: Protocolo com 
carregamento imediato provisório (all-on-four; 
4 implantes); reabilitação final após 6 meses. 
MANDÍBULA: Protocolo com instalação de 04 
implantes e carregamento imediato provisório 
em mandíbula (4 implantes); reabilitação final 
após 4 meses.

07.  A-C – Radiografia panorâmica inicial; percebe-
-se pouca disponibilidade óssea de maxila (para o 
planejamento de maxilas edêntulas é indispensável 
um exame tomográfico para verificar a espessura, 
o volume e a qualidade do remanescente ósseo). 
Dentes remanescentes na mandíbula indicados para 
exodontia (A). Planejamento reverso. Confecção de 
prótese total baseada nos conceitos estético/fun-
cionais. Guia cirúrgico a partir da prótese total con-
feccionada para o caso. Percebe-se que o planeja-
mento para a instalação dos implantes foi baseado 
no conceito all-on-four, formando um polígono que 
otimiza a distribuição de forças oclusais (B,C).

07A

07B

07C
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08.  A-C – Guia cirúrgico obtido através da 
duplicação da prótese total em resina incolor 
(facilita a visualização) e que pode ser utilizado 
como guia multifuncional no momento da mol-
dagem de transferência, utilizando-o como uma 
moldeira e realizando a moldagem de boca fe-
chada e em posição (A,B). Incisão linear da ma-
xila. Caso necessário pode-se realizar incisões 
relaxantes para possibilitar visualização (C).

09.  A-C – Guia all-on-four para instalação dos im-
plantes posteriores, com uma angulação de 30o a 
45o, o mais para posterior possível, a fim de evitar 
estruturas anatômicas importantes (seio maxilar); 
ancoragem em osso de qualidade melhor, usando 
implantes mais longos, e evitando procedimen-
tos de aumento ósseo vertical. Além disso, essa 
disposição dos implantes reduz o cantiléver e 
melhora a distribuição de forças (A). Pinos guia 
posicionados nas perfurações para verificar o po-
sicionamento tridimensional: foto frontal (B). Pinos 
guia posicionados nas perfurações para verificar 
o posicionamento tridimensional: foto oclusal (C).

10.  A,B – Prótese tipo protocolo provisória 
(sem barra metálica). Passo a passo: após a 
instalação dos implantes, dos componentes 
(mini-pilar para cone Morse – reto e angulado 
30o; Neodent, Brasil) e do torque é realizada a 
captura desses componentes com a prótese to-
tal confeccionada previamente (em posição) e 
já utilizada como guia cirúrgico (Figuras 07B,C 
e 08A,B). com resina acrílica de baixa contra-
ção. O conjunto é removido após a polimeriza-
ção da resina e faz-se a remoção da área do 
palato e dos flancos vestibulares da prótese 
total, acabamento e polimento.

08C 09A

09B 09C

10A 10B

08B08A
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11.  A-E – Protocolo provisório superior instala-
do 24 horas após a instalação dos implantes (A). 
Radiografia panorâmica de acompanhamento (5 
meses após a instalação dos implantes). Próte-
se tipo protocolo inferior e prótese tipo protocolo 
superior temporário. Nota-se a presença de barra 
metálica na mandíbula (prótese final) e ausên-
cia maxila (prótese temporária) (B). Prótese tipo 
protocolo superior finalizada, com revestimento 
em resina acrílica e barra metálica (C-E).

12.  A-D – Prótese tipo protocolo inferior fina-
lizada, com revestimento em resina acrílica e 
barra metálica (A,B). Caso finalizado com pró-
teses tipo protocolo superior e inferior, sobre 4 
implantes na maxila e 4 na mandíbula (C). Ra-
diografia panorâmica do caso finalizado. Verifi-
ca-se as barras metálicas unindo os implantes 
em cada maxilar, além do cantiléver pratica-
mente não existir, o que otimiza a distribuição 
de forças oclusais (D).

11A 11B

11E11D11C

12A

12C

12B

12D
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MANDÍBULA EDÊNTULA

A grande vantagem da mandíbula em relação à maxila é a presença de osso denso e com 
volume geralmente suficiente na região anterior intraforaminal, que permite a colocação de 
até 6 implantes. Essa situação é ideal para próteses de sobredentaduras mas, no caso de 
próteses fixas, gera extremos livres bilaterais posteriores. Na região posterior, a presença e 
a localização no nervo alveolar inferior devem ser consideradas.

O protocolo de carregamento convencional para sobredentaduras mandibulares é ideal 
para pacientes com pouca disponibilidade óssea, pois requer um número mínimo de 2 
implantes, podendo incluir até 4 implantes na região anterior. As próteses são retidas por 
encaixes tipo clipe/barra, onde os implantes são unidos por uma barra metálica, ou por 
encaixes do tipo bola, com implantes isolados. A reabilitação protética é feita após o tempo 
convencional de cicatrização, e os devidos cuidados com relação ao contato da base da 
prótese provisória e os implantes, já descritos anteriormente, devem ser observados. A 
desvantagem do uso de número reduzido de implantes é que a perda de um implante pode 
levar ao fracasso do tratamento. 

O planejamento, nos casos de carregamento precoce para sobredentaduras em mandí-
bula, é semelhante ao carregamento convencional para sobredentaduras superiores. Im-
plantes com superfície semi-rugosa ou rugosa melhoram os índices de sucesso para o 
carregamento precoce. E embora a documentação científica seja menor que para os casos 
de carregamento convencional, as taxas de sucesso relatadas são semelhantes. Mais uma 
vez, a estabilidade primária e a cirurgia de aumento ósseo não concomitante à instalação 
dos implantes são fatores determinantes para o sucesso das reabilitações. 

O planejamento para as próteses imediatas retidas por encaixe no arco inferior não varia 
muito nos casos de carga imediata, mas estudos clínicos indicam que a colocação de 4 
implantes unidos na região anterior apresenta índice de sucesso semelhante aos casos de 
carregamento convencional19. As demais situações são pouco documentadas, apesar de 
apresentarem bons índices de sucesso.

Para próteses fixas em mandíbula, o carregamento convencional é executado com o núme-
ro mínimo de 4 implantes, sendo 4 para próteses unidas e 6 para próteses segmentadas. O 
que determina/limita o número de implantes são as características anatômicas mandibula-
res já citadas acima. Para protocolos de carregamento convencional, a previsibilidade de 
sucesso é boa, com vasta documentação científica. 

A literatura indica que o carregamento precoce (prótese fixa mandibular) pode ser exe-
cutado quando um número mínimo de 6 implantes com estabilidade primaria for instalado 
na mandíbula. Novamente, implantes com superfície rugosa apresentam melhor previsi-
bilidade de sucesso.
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Da mesma forma que o caso anterior, para a aplicação de carga imediata com o uso de 
próteses fixas na mandíbula, a instalação de 6 ou mais implantes com estabilidade primá-
ria favorece o sucesso nesses casos. Esse número de implantes é necessário para que 
não haja perda de estabilidade da prótese fixa após a perda de um dos implantes (Figuras 
13A-C e 16A-C). Igualmente à maxila, as técnicas de confecção das próteses são mais 
complexas, incluindo captura de componentes e moldagem no período transcirúrgico. 

FIGURAS 13 a 16 – Instalação de 6 implantes 
imediatos, com carregamento imediato: próte-
se tipo protocolo final.

13.  A-C – Caso inicial. Paciente portador de 
prótese total superior e dentes inferiores rema-
nescentes (34 a 44) comprometidos periodon-
talmente (A). Após planejamento reverso, foram 
feitas as extrações dos remanescentes inferio-
res (B). Presença de irregularidades no tecido 
ósseo. Quando necessário deve-se regularizar 
o tecido ósseo, removendo espículas ósseas 
com brocas e irrigação ativa (C).

14.  A-C – Instalação de 6 implantes, hexágonos 
externos, na mandíbula, imediatamente após a ex-
tração dos remanescentes dentários. Os implan-
tes foram inseridos, quase que na sua totalidade, 
em osso remanescente ficando uma pequena 
área dos implantes sem contato ósseo, ou seja, 
no gap dos alvéolos dentários (devido às extra-
ções dentárias). Esses gaps idealmente devem 
ser preenchidos com algum material regenerati-
vo ósseo, evitando a reabsorção da tábua óssea 
vestibular/lingual (A). Instalação dos pilares proté-
ticos, torque de 20N (micro-unit, Conexão Siste-
mas de Prótese, Brasil). Nessa fase é realizada a 

finalização da sutura, instalação dos transferentes 
(Figuras 03B, 04A,B, 05A-C e 06A), execução 
da moldagem, obtenção do modelo de trabalho 
e confecção da barra metálica. Pode-se utilizar 
um guia multifuncional para fazer a moldagem de 
transferência em carga imediata, que nada mais 
é do que a duplicação da prótese total imediata 
inferior que foi confeccionada previamente (Figura 
02) em resina incolor e com alívio na região dos 
transferentes, utilizando-a como uma “moldeira” 
e fazendo a moldagem em boca fechada, na po-
sição de mordida, já determinando a posição dos 
dentes e dimensão vertical de oclusão (B-C).

13B

14A

14C

13C

13A

14B
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15.  A-E – Prótese tipo protocolo inferior final 
(com barra metálica) e revestimento em resina 
acrílica. Prótese total superior confeccionada pre-
viamente à cirurgia. O tempo para a confecção da 
prótese inferior, idealmente, não deve exceder 72 
horas e o limite máximo de 7 dias (A-C). Visão la-
teral do paciente com e sem as próteses. Três dias 
após a fase cirúrgica, no momento de instalação 
das próteses (D,E). 

15A

15D

15B

15E

15C

16A

16B

16C

16.  A-C – Prótese total superior e prótese tipo 
protocolo inferior instaladas, 7 dias após a ins-
talação dos implantes (A). Sorriso final, 4 dias 
após a instalação das próteses (B). Radiografia 
panorâmica final (C).
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Para a proposta all-on-four (4 implantes) (Figuras 17A-E e 18A-D), os índices relatados de 
sobrevida dos implantes sob carga imediata são altos, como para a maxila26, mas com per-
da de 5 implantes de um total de 176 implantes instalados. 

17B

17C 17D

17E

FIGURAS 17 e 18 – Instalação de 4 implantes 
em mandíbula com carregamento imediato.

17.  A-E – Aspecto inicial intraoral do caso – man-
díbula (A). Perfuração na linha média do paciente 
para instalação do guia de posicionamento/angula-
ção dos implantes (guia all-on-four) (B). Início das 
perfurações de acordo com o posicionamento do 
guia all-on-four (C). Pinos guia em posição para 
verificação das perfurações (D,E). 

17A
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18.  A-D – Prótese total superior e prótese tipo 
protocolo inferior finalizadas sobre o index dos 
implantes (A,B). Instalação da prótese tipo pro-
tocolo inferior, com torque de 10N nos parafu-
sos (Figura 14B) (C). Radiografia panorâmica 
do caso finalizado (D). 

18C

18A 18B

18D
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CASOS UNITÁRIOS

19A

19B

19C

FIGURAS 19 a 26 – Instalação de implante 
imediato na região do elemento 11, com pro-
visionalização imediata. Caso completo em: 
Implante imediato em área estética – relato de 
caso com 1 ano de acompanhamento41.

19.  A-C – Caso inicial: paciente sofreu queda 
com fratura dos elementos 11 e 21 (A,B). Re-
moção do fragmento do elemento 11, visuali-
zando a fratura ao nível intra-ósseo (C).

Os casos unitários geralmente apresen-
tam indicação obrigatória para a instala-
ção de implantes. A opção por próteses 
fixas convencionais só deve ser feita se 
houver total impedimento para a realiza-
ção de cirurgia. Se houver indicação de 
exodontia, idealmente, quando possível, 
o implante deve ser instalado no mesmo 
procedimento cirúrgico (implante imedia-
to), pois assim há maiores probabilidades 
de manutenção dos tecidos ao redor do 
implante, privilegiando a estética24.

O carregamento convencional deve ser 
feito quando não se atingir uma estabi-
lidade primária do implante, ou quando 
houver alguma contraindicação local ou 
sistêmica, como atividades parafuncio-
nais, grandes defeitos ósseos, necessi-
dade de levantamento do seio maxilar 
ou de enxerto ósseo27.

Em relação ao carregamento imediato 
de implantes unitários (Figuras 19A-C 
a 26A-D), deve-se considerar se a res-
tauração provisória terá ou não contato 
oclusal. Já foram utilizados os termos 
“carregamento funcional” e “não funcio-
nal” para restaurações com contato e 
sem contato oclusal, respectivamente. 
Porém, deve-se ter em mente que deixar 
uma coroa sem contato com o antago-
nista não impede que ela receba cargas 
oclusais28.
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CASOS UNITÁRIOS

20.  A-F – Extirpação do nervo, colagem do 
fragmento com cimento resinoso e radiografia 
periapical (A-C). Esplintagem palatina para con-
tenção do elemento dentário (D). Extração do 
elemento 11 e instalação imediata do implan-
te (cone Morse, Neodent, Brasil) (E). Seleção, 
instalação e torque do pilar protético (32N) (F).

20A

20B 20C

20D

20F20E
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