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Estudo retrospectivo de implantes osseointegrados  
instalados imediatamente após exodontia

Capalbo, B.C.; Pires, W.R.; Carrera, E.T.; Bassi, A.P.F.; Ponzoni, D.; Souza, F.A.

Avaliar retrospectivamente a sobrevivência de implantes osseointegrados instalados imediatamente após as 
exodontias, considerando a região, o tipo de prótese e a associação ou nao de biomateriais. Foram analisados 
500 prontuários de pacientes tratados com implantes osseointegrados no período de 2004 a 2011. Apenas 100 dos 
prontuários (20%) eram de implantes imediatos. Os motivos para extração dentária incluíam cárie extensa, perda 
óssea e fratura radicular. Dos 197 implantes instalados imediatamente, 86 foram instalados na maxila com uma 
sobrevivência de 93,9% dos implantes instalados e 111 foram instalados na mandíbula com uma sobrevivência 
de 99,1% dos implantes instalados. O índice geral de sobrevivência dos implantes foi de 97,46% para todos os 
casos analisados. Os tipos de próteses utilizadas foram: prótese protocolo de Branemark (36%), overdenture (5,6%), 
prótese parcial fixa (31%) e prótese unitária (27,4%). Em 33% dos casos, houve a necessidade de enxertos e/ou 
biomateriais. Os insucessos concentraram-se nas regiões posterior e anterior de maxila, e região posterior de 
mandíbula. Pôde-se concluir que implantes imediatos, quando bem indicados, são uma excelente escolha. A região 
anterior da mandíbula, bem como as próteses totais fixas aparafusadas e overdentures, apresenta altos índices de 
sucesso quando associada ao implante imediato. A necessidade do uso de enxerto ósseo/biomaterial não interferiu 
nos resultados.
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