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RESUMO 
 

A instalação de implantes imediatos em sítios infectados, constantemente foi 

questão controversa na Implantologia Oral. Relatos na literatura científica atual veem 

apontando as vantagens da instalação de implantes logo depois da exodontia, 

inclusive em presença de infecções periapicais e/ou periodontais. Vários vêm sendo 

os protocolos usados para reduzir os riscos da interferência microbiológica na 

osseointegração, não sendo observado consenso entre os autores quanto às 

manobras cirúrgicas ou terapêutica medicamentosa empregada. Assim, o presente 

trabalho teve o propósito de revisar a literatura a respeito dos resultados obtidos 

com instalações de implantes dentários osseointegrados imediato em sítios 

infectados. Através de uma revisão da literatura do tipo integrativa, será feito 

levantamento das publicações disponibilizadas no ano de 2011 a maio de 2017, nos 

bancos de dados eletrônicos SciELO (0 artigos), Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) 

(02 artigos) e Pubmed (30 artigos), utilizando os descritores implantes dentários, 

implantes osseointegrados, sítio infectado, implantes imediatos, considerando as 

publicações em língua inglesa e portuguesa. Após seleção dos artigos, foi revisado 

os protocolos cirúrgicos empregados pelos autores, comparando os resultados 

quanto ao sucesso dos implantes instalados, trazendo para o clínico geral subsídios 

que possam auxiliá-los na tomada de decisão frente a instalação de implantes 

imediatos.  

 
Palavras-chave: Implante Imediato. Infecção. Osseointegração. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A perda de um dente constitui-se em um acontecimento traumático, 

culminando não somente no impedimento de adotar de maneira correta a 

mastigação, deglutição e fala, como também protagoniza modificações na 

autoestima e qualidade de vida do indivíduo. Os implantes ósseo-integrados, 

preconizados por Branemark a partir da década de 70, têm-se configurado de 

grande eficiência como substitutos dentários na correção bucal, seja na confecção 

de próteses unitárias, seja na reabilitação de indivíduos completamente edêntulos 

(BRANEMARK et al., 1977).                                                                                                                             

Lesões periapicais residuais pós-exodontias constituem-se em áreas de 

reações inflamatórias com aspecto de tecido de granulação, infiltrado por células do 

sistema imunológico, principalmente linfócitos, macrófagos, leucócitos 

polimorfonucleares e mastócitos. Aspectos relacionados à imunidade dessas lesões 

parecem colaborar para as dificuldades da osseointegração (WALLSTROM et al., 

1993).  

Um dos principais motivos das perdas dos dentes são as infecções dento-

alveolares e periodontais. A permanência de lesões periapicais pós-extrações 

dentárias abrange alvo de considerações controversas sobre o prognóstico de 

implantes dentários osseointegrados. No entanto, a ciência relata numerosos 

elementos que são capazes de acarretar o perigo de falhas nos implantes. Sistemas 

de implantes, domínio do procedimento, anatomia, condições sistêmicas, oclusão, 

microbiota, comportamento inflamatório e fatores genéticos, são alguns dos 

elementos/condições que são capazes de determinar o fracasso da reabilitação 

bucal (LUCHETTI, 2014). 

Há várias pesquisas na literatura que comprovam os benefícios na instalação 

imediata desses implantes em áreas infectadas, especialmente no que se refere a 

preservação da estrutura óssea (NOVAES Jr et al., 1998). Além do mais, a 

diminuição do tempo do tratamento e do número de intervenções clinica são 

questões consideradas de entusiasmo tanto para o profissional como para o 

paciente (ATTARD; ZARB 2005).                                                                                        

Contudo, infecções crônicas não têm sido apontadas como contraindicações 

para instalação do implante imediato, a partir de que atitudes sejam adotadas tanto 
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no pré, trans e no pós-cirúrgico, tais como, administração de antibiótico, higiene 

conscienciosa e debridamento da área do alvéolo antecipadamente ao 

acontecimento cirúrgico (THOMÉ et al., 2007; MALUF; BRITO, 2011).  

Desta forma, o presente trabalho teve por objetivo revisar a literatura atual a 

respeito dos resultados obtidos com instalações de implantes dentários 

osseointegrados imediatamente após a exodontia em sítios infectados. Agregado a 

isto, verificou-se os protocolos empregados pelos autores com ideia na diminuição 

da interferência da infecção crônica nos processos de osseointegração, abrangendo 

para o clínico geral subsídios que possam auxiliá-los na tomada de decisão frente a 

instalação de implantes imediatos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1 IMPLANTES OSSEOINTEGRADOS NA ODONTOLOGIA 

 

 A evolução do sistema de implantes usados nos dias de hoje na odontologia 

reabilitadora deve-se bastante a pesquisas feitas exaustivamente no início do 

século. De maneira empírica, vários cientistas, e com destaque a equipe liderada 

pelo ortopedista sueco Branemark, contribuíram para o progresso da arte em redor 

da implantodontia, com a obra de diversos sistemas de implantes dentários, usando 

desenhos diversos, diferentes materiais e topografias superficiais, com teste de 

variadas técnicas cirúrgicas e reabilitadoras (BRANEMARK et al., 1977).  

 Com tudo, estudo liderado por Branemark e colaboradores, câmeras ópticas 

de titânio instaladas na tíbia de coelhos acopladas a um microscópio, observou que 

ao longo a uma tentativa de retirada, o material de titânio aparecia bem incorporado 

às estruturas ósseas, fazendo com que os cientistas passassem a analisar este 

processamento com mais cuidado. Essa eficiência de aceitação foi então batizada 

de osseointegração (BRANEMARK et al., 1983). 

A partir dessa primeira confirmação muitas pesquisas subsequentes foram 

realizadas procurando elucidar os mecanismos de osseointegração. Tal perspectiva 

trouxe embasamento para uso de implantes de titânio como substitutos de dentes 

perdidos. A redução de estrutura dentária pode ser representada ou classificada 

como um acontecimento traumático para as pessoas, que por sua vez 

constantemente buscou a estética e especialmente as utilidades das estruturas 

dentárias perdidas, sendo os implantes uma representação de enorme 

desenvolvimento dentre os demais tratamentos restauradores e reabilitadores 

(POMPA; RIBEIRO; SOUSA, 2009).  

Pioneiramente, os sistemas de implantes pesquisados possuíam a 

propriedade de fibrointegração. Tal propriedade define-se através de forma de tecido 

originado em torno do implante utilizado, no qual estaria circundado não por osso 

vital, porém por um envoltório fibroso, ligando o osso adjacente à superfície do 

implante, acreditando-se ser certa simulação da articulação dento alveolar. No 

entanto, verificou-se em seguida que esta ligação fibrosa não possuía os mesmos 

atributos estruturais e histológicos do ligamento periodontal, justificando dessa 
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maneira a incapacidade destes implantes suportarem adequadamente as forças 

mastigatórias (TEIXEIRA, 2010). 

A osseointegração baseia-se em um processamento de acoplamento 

acionado e basilar direta entre a superfície óssea e uma estrutura de titânio. Os 

implantes dentários osseointegrados apresentam características físicas e biológicas 

passíveis de recuperação do ofício da unidade dentária perdida, por intermédio de 

um elemento estável que suporta as forças mastigatórias e que está de modo direto 

absorvido às estruturas ósseas (FAVERANI et al., 2011). 

Para que a osseointegração seja eficiente é preciso que o profissional tenha 

uma capacidade cirúrgica apropriada, respeite o tempo de cicatrização e que saiba 

aplicar as forças adequadamente, ocasionando a correção da função. Além do mais, 

todo implante precisará ligar-se de maneira direta e permanente ao osso, sem 

atravessar as barreiras dos tecidos. Por meio deste processamento a superfície de 

titânio se estabelecerá, tornando o implante resistente às forças mastigatórias, carga 

e demais utilidades (BASSI et al., 2015).  

 

2.2 IMPLANTE DENTÁRIO IMEDIATO 

 

Para que os implantes dentários sejam considerados imediatos é preciso 

serem instalados imediatamente após o ato da extração de um dente. Essa técnica 

pode ser usada em diversas situações e circunstâncias. No entanto, como toda 

técnica cirúrgica, o implante imediato pode apresentar indicações e 

contraindicações, devendo sua capacidade ser avaliada de maneira completa, 

minuciosa e relacionada às singularidades de cada paciente (TEIXEIRA, 2010). 

Uma das principais vantagens e benefícios citados pelos autores para as 

instalações dos implantes imediatos é a diminuição do período de tratamento, tal 

como, os excelentes ganhos funcionais e estéticos. Por outro aspecto, as prováveis 

desvantagens abrangem fatores como a falta de mucosa ceratinizada, que pode vir 

interferir diretamente na cicatrização, especialmente no fechamento do alvéolo, 

causando subsequentemente numa escassa mobilidade do retalho. Soma-se 

também a preocupação com o confecção da estrutura do sitio cirúrgico no momento 

da realização da exodontia, o que pode abolir a estabilidade de fixação do implante 

(RAMALHO-FERREIRA et al., 2010).  
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Embora ainda que devido a essas preocupações, outros fatores não 

esperados são capazes de ocorrer ao longo de uma extração dentária, acarretando 

em mais algumas desvantagens no procedimento cirúrgico. Entre eles se 

sobressaem a anquilose, fraturas ósseas, expansão ao longo da extração e o perigo 

de crescimento de infecções que são capazes de atrapalhar a instalação imediata do 

implante.  

Acrescido a esses fatores, outras contraindicações para instalação de 

implantes imediatos podem ser relatadas: o histórico de quimioterapia há pouco de 

24 meses, por causa de ao consumo das drogas antimitóticas empregadas no 

processamento de controle de células cancerosas e a redução da capacidade de 

cicatrização e abolição de certos componentes do sistema imune; história de 

radioterapia de cabeça e pescoço há pouco de 24 meses, no qual os pacientes 

submetidos à radiação superior ou equivalente a 60 Gy possui perigo acentuado ao 

progresso de osteorradionecrose; consumo de bisfosfonatos que possibilitam o 

progresso de osteoquimionecrose ou osteonecrose dos maxilares depois da 

instalação dos implantes (RAMALHO-FERREIRA et al., 2010). 

Os autores acima complementam embora nestes casos supracitados, 

pacientes que usam crônico de bisfosfonatos orais para intervenção da osteoporose 

apresentam os processos de remodelação óssea comprometidos. Além do mais, 

doenças metabólicas como a Diabete Mellitus não compensada geram quadros de 

disfunção imunológica, com aspecto de dificuldades na cicatrização e suscetibilidade 

a infecções bucais com repercussões sistêmicas no momento em que associada ao 

controle inadequado de biofilme dental. 

Apesar disso, outros pesquisadores veem defendendo a técnica de implantes 

imediato como uma técnica cirúrgica bem-sucedida, econômica e ágil, a partir de 

que análise minuciosa do caso e planejamento baseado no uso de protocolos 

clínicos específicos. Comparativamente aos resultados achados em procedimentos 

no qual o implante foi acomodado na cavidade da exodontia em um segundo 

acontecimento cirúrgico, para alguns autores, a instalação imediata do implante 

parece atingir efeitos excelentes, sem problemas à longo prazo (ZANI et al., 2011). 

Dentre os principais elementos determinantes na recomendação de 

tratamento reabilitador por implantes imediatos, destacam-se a aparição da 

afinidade coroa/raiz do dente desfavorável, saúde periodontal e presença de lesões 

cariosas extensas irreparáveis nos dentes adjacentes, aparecimento de fraturas 
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radiculares extensas com tratamentos endodônticos já realizados, aspecto de 

reabsorção radicular, redução óssea em região de furca, perda de inserção 

periodontal, comprimento remanescente da raiz, volumes ósseos que possam 

assegurar estabilidade primaria do implante, insucessos no retratamento 

endodôntico e aspecto gengival espesso (ZANI et al., 2011). 

Adicionalmente, faz-se preciso elaborar uma revisão da história dental, 

investigando se houve prática de intervenções periodontais anteriores e o 

entendimento da causa que levou a perda do dente. Em casos de existência de 

infecção em alvéolo, devem-se observar as possibilidades de protocolos adequados 

para o tratamento, além de verificar se o paciente fez ou faz consumo de 

medicamentos e/ou substâncias que contraindiquem a reabilitação por implantes 

(CORRÊA, 2014). 

É necessário constituir uma seleção minuciosa na instalação de implantes 

imediatos, além do alto nível de competência cirúrgica do profissional, maximizando, 

desse modo os resultados almejados. É fundamental enfatizar similarmente que o 

diagnóstico e o planejamento apropriado para o tratamento proporcionará um 

resultado favorável na instalação dos implantes imediatos (BASSI, 2014; CORRÊA, 

2014). 

  

2.3 IMPLANTES EM SÍTIOS INFECCIONADOS 

 

Em um estudo realizado por Rosenquist, no ano de 1986, 109 implantes 

imediatos foram instalados em 51 pacientes com exodontias indicadas por 

periodontite grave e acompanhados por um tempo mais ou menos de 30,5 meses. 

Nessa pesquisa, 92% dos pacientes no qual houve maiores casos de infecções, 

observou-se um alto índice de sucesso para os implantes instalados. A análise de 

osseointegração, realizada através de exames clínicos e radiográficos, demonstrou 

equilíbrio clínico, ausência de sintomatologia e ausência de imagem radiográfica 

sugestiva de lesão óssea periimplantar. Então, notou-se que, procedimentos bem 

controlados para instalação de implantes imediatos em alvéolo submetido a 

exodontia por perda óssea periodontal não apresentou riscos à longo prazo 

(ROSENQUIST, 1996). 

Em contrapartida, mais autores garantem que a aplicação de implantes 

imediatos é contraindicada no momento em que há vestígios de lesões periapicais e 
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periodontais por causa da presença de microbiota patogênica no andamento da 

osteointegração, abrangendo dessa maneira o perigo de contaminação (BARZILAY, 

1993; ROSENQUIST; GRENTHE, 1996; QUIRYNEN; GIJBELS; JACOBS, 2003). 

No entanto, a presença de infecções crônicas em sítios de instalação de 

implantes, sejam elas com patologias periapicais ou periodontais, não vem sendo 

considerada agente de contraindicação ao procedimento cirúrgico, a partir de que 

alguns cuidados sejam tomados. Pode-se observar similarmente que as doenças 

periodontais não alteram a composição óssea em torno do implante imediato, por 

outro lado, a correção óssea em regiões periodontalmente infectadas pode entregar 

um processamento também mais lento na fase inicial da osteointegração, 

comparado aos implantes instalados em sítios não infectados, e apenas no 

transcorrer do tempo são capazes de adquirir graus idênticos (FADANELLI; 

STEMMER; BELTRÃO, 2005). 

Outra pesquisa executada por Rosa em 2009, tentou elucidar o sucesso na 

instalação de implantes imediato inseridos em alvéolos com presença de lesões 

periapicais crônicas. Nesta pesquisa do tipo caso-controle foram realizados 50 

implantes, 25 deles imediatamente após exodontias de dentes com lesões 

periapicais crônicas e 25 implantes instalados após transcorridos de 12 a 13 

semanas da realização da exodontia. Observou-se no grupo caso que apenas 2 

implantes foram perdidos, apontando um desfecho de 92% de sucesso. Já os 

implantes que esperaram o período de cicatrização, não mostraram nenhuma forma 

de fracasso. Com essa resultado, os autores concluíram que, mesmo em alvéolos 

que apresentam lesões periapicais crônicas remanescentes, a instalação de 

implantes imediatos pode ser recomendada (ROSA et al., 2009). 

A literatura atual vem discutindo os resultados achados na instalação de 

implantes imediato depois da exodontia em sítios com presença de infecções, seja 

de origem periapical ou periodontal. Resultados controversos demonstram a 

necessidade de elucidação frente aos perigos da instalação de implantes na 

presença de um local biologicamente patogênico. Muitos protocolos e ações 

profiláticas veem sendo pesquisados e relatos clínicos vêm demonstrando a 

capacidade do sucesso nesta forma de ação. Implantes imediatos instalados em 

sítios com infecção periodontal, de acordo com pesquisas clínicas, têm mostrado 

excelentes resultados. No entanto, há pesquisas que comprovam que a instalação 

de implantes imediatos é contraindicada no momento em que há vestígios de lesões 
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periapicais e periodontais, por causa da presença da atuação microbiana no 

processo de osseointegração, podendo fazer dessa maneira qualquer forma ou risco 

de contaminação (TEIXEIRA, 2010). 

Adicionalmente, a instalação de implantes dentários em indivíduos com 

doenças periodontais demostra ser uma escolha possível. É preciso consumar o 

tratamento da enfermidade periodontal antes e após a instalação do implante 

dentário, independentemente do período instalado, tendo em conta que o 

especialista tenha absoluto controle da contaminação. Os autores ainda relatam que 

é preciso que haja maior número de pesquisas longitudinais, para que possa 

averiguar de forma mais fidedignas as correlações entre sobrevivência e 

posteriormente sucesso dos implantes, especialmente no momento em que se trata 

de pacientes com histórico da doença periodontal (CORREIA; ALMEIDA; FELINO, 

2013). 

Outros autores afirmam que os implantes instalados de forma imediata em 

locais de lesões crônicas possuem enorme índice de sucesso quando realizado um 

debridamento cuidadoso do alvéolo durante o processamento operatório (MALUF; 

BRITO, 2011; CORRÊA, 2014).  Segundo Bassi et al. (2015), quando o 

debridamento é combinado com descontaminação antibiótica os resultados podem 

ser ainda mais promissores.  

Autores como Blus (2015), em uma descrição clínica afirmam que o índice de 

sucesso dos implantes em sítios infectados, sejam crônicos ou agudos, é capaz de 

assimilar-se aos mesmos implantes instalados em regiões não infectados (BLUS, 

Cornelio et al., 2015). 

 

2.4 PROTOCOLO PARA INSTALAÇÃO DE IMPLANTES IMEDIATOS EM SÍTIOS 

INFECTADOS 

 

Thomé e colaboradores, em 2007, com o objetivo de estabelecer um 

protocolo clínico para instalação de implantes imediatos, realizaram após detalhada 

anamnese, o caso clinico de uma paciente que não apresentava nenhum 

envolvimento sistêmico. Ao examinar clinicamente e radiograficamente, pode 

constatar a obrigação de uma reabilitação oral ampla, contudo a prioridade de 

tratamento foi à presença de rarefação óssea no periápice do dente 25 e imagem 

radiopaca compatível com obturação metálica retrógrada, para após poder decorrer 
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todo o planejamento do tratamento reabilitador oral para o paciente. Em seguida a 

aceitação da realização de todo o plano de tratamento sugerido, iniciou-se a 

remoção da unidade dentária 25, a infecção inflamatória foi completamente retirada 

em conjunto com a unidade dentaria extraída e o alvéolo foi adequadamente 

curetado e irrigado com soro fisiológico. O implante Alvim Cone Morse 4,3 x 16mm 

(Neodent, Curitiba, PR, Brasil) foi inserido na região alveolar do dente 25, sendo que 

na mesma ocasião foi adaptada uma prótese adesiva temporária unitária, 

posicionada em infraoclusão. Biomaterial orgânico (GenOx Org, Baumer AS, Brasil) 

além de ser inserido dentro do alvéolo, em intenso contato com a tábua óssea 

vestibular, no intuito de se restaurar a perda óssea própria. Foi receitado para o 

paciente 1g de amoxicilina antes da cirurgia com a ideia de cuidado na tentativa de 

impedir uma infecção pós-operatório, uma vez que o mesmo apresentava infecção 

local. Após a cirurgia foi receitado amoxicilina (500mg) por sete dias, três vezes ao 

dia, analgésico a base de Ibuprofeno e arginina (600mg) em caso de dor e bochecho 

leve com a solução de clorexidina à 0,12% três vezes ao dia. Ao longo do 

procedimento cirúrgico, exames radiográficos foram realizados desde do período de 

sua implantação, e posteriormente monitorado no 4º mês e no 12º mês do pós-

cirúrgico.  

O caso apresentou sucesso na estabilidade e osteointegração do implante, 

demonstrando a necessidade da preservação contínua do remanescente ósseo, as 

faces vestibular e palatina da região em que foi instalada o implante exibiram sinais 

de cicatrização e ausência de inflamação e exsudato. Radiograficamente o implante 

demostrou boa característica óssea ao seu redor e ausência de áreas radiolúcidas 

que poderiam apontar a presença de lesões residuais (THOMÉ et al., 2007). 

 

Em 2009, outro estudo procurou caracterizar a sequência clínica de uma 

reabilitação feita com implante imediato na região de incisivo central superior com 

presença de fístula dentoalveoar. A intervenção sugerida foi a extração do dente 

envolvido e a restauração num único processo. Foi realizada antibioticoterapia com 

administração de uma capsula de 500 miligramas de amoxicilina a cada oito horas 

ao longo cinco dias antes do procedimento, devido à existência de fístula e 

permanecendo por mais sete dias; dexametasona 4 mg, administrando 8 mg uma 

hora antes do procedimento e 4 mg ao dia por mais dois dias e paracetamol 750 mg, 

tomando um comprimido uma hora antes do procedimento e a cada seis horas 
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enquanto houver dor. Depois de cinco dias de antibioticoterapia notou-se a ausência 

da fístula. No decorrer o momento cirúrgico propriamente mencionado, realizou-se a 

princípio anestesia infiltrativa de mepivacaína a 2%, com norepinefrina, com o uso 

de uma microlâmina foi feita um retalho sulcular ao redor da unidade dentária 

comprometida e foi efetuada posteriormente uma extração criteriosa através de um 

periótomo, tendo em vista manter a integridade das paredes ósseas remanescentes, 

ainda foi concretizada a curetagem e retirada do tecido de granulação e demais 

estruturas do conjuntivo periodontal. A parede palatina foi anteposta para a 

instalação do implante por causa da maior força de ancoragem. Optou-se pelo 

implante de formato cônico para melhor acomodamento ao alvéolo, além do 

consumo de enxerto ósseo no espaço remanescente com o intuito de aumentar a 

estabilidade e dissipação das forças oclusais. Já para o paciente foi orientado a ter 

uma dieta rigorosa com alimentação macia, não colocar os dentes anteriores 

durante o período de osseointegração e fazer aplicação tópica de clorexidine 0,12% 

três vezes ao dia, durante dez dias. Foi acompanhando clinicamente a cada dois 

dias, nas duas primeiras semanas e a cada quinze dias, nos primeiros meses. Este 

protocolo precisa de surpervisão em longo prazo, contudo, os resultados alcançados 

após 100 dias é promissor e muito satisfatório (ROSA et al., 2009).  

 Através de uma revisão de literatura de 2011, Jardim e cooperadores 

observou-se que a realização dos procedimentos em caso de dentes sem a 

presença de um foco com infecção, após a devida remoção dentária, o alvéolo deve 

ser examinado, não necessitando de curetagem das paredes do mesmo, 

conservando assim, as características de cicatrização de um alvéolo sadio. Os 

estudos ainda têm apresentado a concretização de implantes imediatos em alvéolos 

que tinham unidades dentarias com a presença de alguma lesão crônica, como por 

exemplo, lesão periapical ou periodontite leve ou moderada mesmo sendo citado 

que esse fator pode diminuir a probabilidade de osseointegração. Para isso os 

alvéolos precisam ser curetados, proporcionando a retirada mecânica do foco 

infeccioso. Além disso, a utilização tópica e sistêmica de agentes antimicrobianos 

precisará ser conduzida. A administração de clorexidina tópica a 0,12% duas vezes 

ao dia, antes, durante e após 7 dias da cirurgia tem comprovado resultado 

satisfatório na redução de bactérias na região bucal. A administração de 1 grama de 

amoxicilina uma hora antes e sua continuação por até 7 dias (500mg/8h) após da 

cirurgia também tem significado descrito como sendo um procedimento vantajoso. 
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Para os procedimentos de carga imediata com a utilização de implantes imediatos, 

os autores realçam ainda, resultados com a taxa de sucesso média de 91% para 

esta técnica, sendo um pouco abaixo dos 95% de sucesso assim como avaliados 

com cargas imediatas sem a instalação dos implantes instalados após a completa 

cicatrização dos alvéolos. Já os implantes imediatos instalados em regiões com a 

presença de alguma infecção crônica, a literatura ainda demonstra dados 

inconclusivos. Enquanto alguns autores mostram resultados satisfatórios coincididos 

aos protocolos com alvéolo não comprometidos, outros demostram decorrências não 

tão satisfatórios. Desta maneira, fundamentado na literatura pertinente conclui-se 

que os implantes instalados imediatamente após a exodontia de um dente são uma 

opção viável e segura na rotina clínica, seguindo-se critérios:  

- Adequado diagnostico e prognostico do caso;  

- Todos os princípios de indicações e contraindicações da técnica adequada sejam 

seguidos à risca. 

Sendo assim, estudos longitudinais ao longo prazo e observação ainda são precisos 

para consolidar os embasamentos desta técnica (JARDIM et al., 2011). 

 A ciência traz uma variedade de atitudes que foram tomadas no esforço de 

reduzir os riscos do insucesso na instalação de implantes imediatos em presença de 

infecção. Destaca-se com acessibilidade a ausência de um acordo quanto ao tipo de 

manobra cirúrgica, adulteração tecidual e/ou protocolo antimicrobiano, seja local ou 

sistêmico, nos relatos científicos encontrados (OLIVEIRA et al. 2015).  

Segundo Chrcanovic e colaboradores (2013), os implantes podem ser bem-

sucedidos no momento em que colocados de imediato após a exodontia de dentes 

com lesões endodônticas e periodontais, a partir da realização de procedimentos 

clínicos apropriados anteriores à técnica cirúrgica do implante. Estes procedimentos 

incluem higienização meticulosa e desbridamento alveolar. O enxaguamento por 

meio de clorexidina a 0,12% pode ser aconselhado pela fase pré-operatório. As 

vantagens da administração de antibióticos nestas condições não foram 

esclarecidas pelos autores. Então, mais ensaios clínicos controlados randomizados 

com uma metodologia rigorosa são importantes para afirmar os potenciais riscos e 

benefícios desta modalidade de tratamento (CHRCANOVIC et al., 2013).  
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3 METODOLOGIA 

 

O presente estudo consiste de uma revisão integrativa da literatura atual, com 

utilização da produção científica disponibilizada em banco de dados eletrônicos. Tal 

metodologia buscou a melhor evidencia científica para tomada de decisões clínicas 

como estratégia da prática baseada em evidências.   

 
3.1 Estratégias de busca 

 

A estratégia de busca consistiu em uma pesquisa de produções científicas 

publicadas em base de dados eletrônica Pubmed (US National Library of Medicine 

National Institutes of Health), Scielo (Scientific Electronic Library OnLine) e BVS 

(Biblioteca Virtual de Saúde) tendo como recorte temporal de publicações do ano de 

2011 a maio de 2017. Primeiramente foi realizada uma busca nos seguintes termos 

e palavras chaves: implantes dentários, implantes osseointegrados, sítio infectado, 

implantes imediatos para língua portuguesa e dental implants, infected sites, 

immediate dental implant. 

Adicionalmente, utilizando estratégias de limites, foram selecionados os 

artigos publicados de 2012 até maio de 2017, em língua inglesa e portuguesa, com 

utilização de grupos experimentais apenas em humanos, publicados como artigos 

originais. 

 

3.2 Seleção dos estudos 

 

Após a seleção dos artigos de acordo aos descritores pré-estabelecidos, 

todos os títulos e resumos foram analisados criticamente. Nesta fase, uma nova 

seleção dos artigos foi feita de acordo com os critérios de inclusão/exclusão dos 

estudos na revisão da literatura.  

 

Critérios de inclusão dos estudos: 
1. Artigos científicos encontrados na íntegra; 

2. Descrição de algum protocolo para utilização de implantes dentários imediato em 

sítio infeccionado; 

3. Acompanhamento de, no mínimo, 6 meses, para pesquisas clínicas; 
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4. Pesquisa apenas em humanos, maiores de 18 anos, para pesquisas clínicas; 

5. Estudos com aprovação em comitê de ética em pesquisa em humanos. 

Critérios de exclusão dos estudos: 
1. Estudos realizados em animais; 

2. Ausência de aprovação por comitê de ética em pesquisa 

3. Estudos que descreveram resultados de acompanhamento em período inferior a 6 

meses; 

4. História de radioterapia na região de cabeça e pescoço. 

 

A pesquisa bibliográfica nos bancos de dados foi realizada no mês de maio 

de 2017, obedecendo a metodologia proposta pela pesquisa. Inicialmente procedeu-

se à pesquisa nos bancos de dados eletrônico PubMed (US National Library of 

Medicine National Institutes of Health), Scielo (Scientific Electronic Library OnLine) e 

BVS (Biblioteca Virtual de Saúde) com a utilização das palavras chaves em língua 

portuguesa: implantes dentários, implantes osseointegrados, sítio infectado, 

implantes imediatos, e dental implants, infected sites, immediate dental implant para 

língua inglesa. Neste primeiro momento foram encontradas 168 publicações no 

banco de dados PubMed, 29 publicações na BVS e nenhuma publicação no banco 

de dados Scielo, sendo este último banco excluído das próximas etapas da busca. 

A partir deste montante inicial de publicações encontradas foram aplicados 

os limites de busca: publicações nos últimos 5 anos (2012 à 2017), idioma inglês e 

português e somente pesquisas em humanos. Ao final da aplicação destes filtros, 

foram selecionadas 30 publicações no banco de dados PubMed e apenas 2 
publicações no BVS, totalizando 32 publicações. 

Foi realizada a leitura das 32 publicações encontradas, e selecionadas 

como amostra final da pesquisa somente aquelas que atendiam aos critérios de 

inclusão e exclusão estabelecidos na metodologia. Desta forma, 11 artigos foram 

incluídos no resultado final do levantamento bibliográfico. 

As etapas da busca e seleção dos artigos até o resultado final da pesquisa 

bibliográfica estão dispostas de forma esquemática na figura 02. 
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Figura 1- Representação esquemática das fases da pesquisa bibliográfica sistematizada.  

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 

3.3 Avaliação da qualidade dos estudos selecionados 

 

A avaliação do grau de evidência dos estudos selecionados após a segunda 

etapa foi realizada seguindo a pontuação individual de cada pesquisa, de acordo aos 

critérios listado abaixo: 

 

(A) Cálculo amostral, estimando o número mínimo de participantes necessário para 

detectar uma diferença significativa entre os grupos comparados nos estudos 

(implantes dentários imediatos em sítios infectados versus implantes dentários 

imediatos em sítios não infectados) 

0: Não existia / não mencionado / não claro 

1: Foi relatado, mas não confirmado 

2: Relatado e confirmado 

 

(B) Definição clara dos critérios de inclusão e / ou exclusão 

0: Não 

1: Sim 

(C) Acompanhamento satisfatório de no mínimo seis meses 

0: Não / não mencionadas / não claro 
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1: Sim / bem mencionada 

 

(D) Grupo experimental e controle comparáveis no baseline para importantes fatores 

de prognóstico (quando em ensaios clínicos controlados) 

0: Não 

1: Imprecisão / possivelmente não são comparáveis para um ou mais importante 

fator de prognóstico 

2: Sim 

 

(E) Adequado método de análise clínica  

0: Não 

1: Imprecisão / talvez não o melhor método aplicado 

2: Sim 

 

(F)  Descrição adequada do diagnóstico do tipo de infecção no sítio de implantação 

0: Ausência de critério de diagnóstico 

1: Imprecisão dos critérios de diagnóstico utilizados 

2: Critérios de diagnóstico bem definidos 

 
3.4 Quadro comparativo entre os estudos selecionados 

 

Após a pontuação dos estudos de acordo aos critérios de avaliação da qualidade, 

estes, em ordem decrescente, foram listados em quadro de acordo ao exemplo a 

seguir, (quadro 1) para facilitar o entendimento dos métodos e resultados 

encontrados. 

 

Quadro 1 – Modelo de quadro comparativo dos estudos avaliados. 
Avaliaçã

o de 

qualidad

e 

Autores

/ 

Ano 

Metodologi

a 

Tipo de 

implant

e 

No. De 

participante

s 

Tipo de 

infecçã

o 

Protocol

o 

utilizado 

Antibioticoterapi

a 

Tempo 

de 

acomp

. 
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3.5 Figura 2 - Fluxograma das etapas da revisão da literatura desenvolvida 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Após a seleção final dos artigos desta revisão, cada uma das publicações foi 

analisada de acordo aos critérios de avaliação de qualidade previamente 

estabelecidos. Para cada uma das perguntas elaboradas, descritas de A a F, foi 

atribuído um valor de acordo ao resultado encontrado. Quando o critério avaliado 

não estava existente na pesquisa, atribuiu-se o valor zero. O valor mínimo a ser 

atribuído à qualidade do artigo foi zero e o máximo 10 (dez). Ao final, fez-se a soma 

dos valores encontrados e atribuídos uma nota para cada uma das publicações 

avaliadas. 

O resultado final da avaliação qualitativa dos 11 artigos resultado desta 

revisão está descrita na tabela a seguir, obedecendo a ordem do artigo com maior 

pontuação na avaliação para o de menor pontuação: 

 

Tabela 1 – Resultado em ordem decrescente da avaliação qualitativa dos 

artigos selecionados na pesquisa bibliográfica. 

 
Avaliação 
qualitativa 

Autores, 
Ano 

Metodo-
logia  

Tipo de 
implante 

N Infecção Protocolo 
utilizado 

Antibioticoterapia Tempo de acomp. 

10 Tarazona 
et al., 
2014 

Caso-
controle 

Não 
mencionado 

167  Lesões 
periapicai

s e 
periodont

ais 

Curetagem, 
brocas e 
osteótomos, 
autólogo em 
partículas, 
membrana 
de colagénio 
reabsorvível  

Clamoxyl, 500 mg 
três vezes por dia 
durante 7 dias, 
Digluconato de 
clorexidina a 0,12% 

60 meses 

7 Catinari et 
al., 2017 

Caso 
Clínico 

BANP 
IMPLANT 

SRL, (Itália) 

1 Lesão 
Periodont

al 

Não 
mencionado 

1000 mg de 
amoxicilina e ácido 
clavulânico 
Duas vezes ao dia 
durante 7 dias, a 
partir do dia da 
cirurgia 

12 meses 

5 Thomé et 
al., 2007 

Caso 
Clínico 

Alvim Cone 
Morse 4,3 x 
16mm 
(Neodent, 
Curitiba, PR, 
Brasil). 

1 Lesão 
periapical 

Curetagem 
da lesão e 
irrigação com 
soro 
fisiológico 
prévia a 
instalação do 
implante. 

1g de amoxicilina 
antes do 
procedimento 
continuando com 
500mg (por sete 
dias, três vezes ao 
dia), Digluconato de 
Clorexidina à 0,12% 
três vezes ao dia no 
pós-operatório 

Avaliação 
clínica e 
radiográfic
a após 
quatro e 
doze 
meses 

5 Oliveira et 
al., 2014 

Caso 
Clínico 

X 1 Displasia 
cemento-

óssea  

X X 6 meses 

5 Hegde, 
2014 

Caso 
Clínico 

Ankylos B 11 
(4,5 mm de 
diâmetro, 11 
mm de 

1 Lesões 
Periapica

is 

Curetagem 
de lesão, 
enxerto 
ósseo, 

500 mg de 
amoxicilina 2 dias 
antes a cirurgia, 
Clorexidina 0,2% 

1 ano 
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comprimen-
to) 

implante 
imediato e 

prótese após 
3 meses. 

durante 7 dias 

5 Naves et 
al., / 2009 

Caso 
Clínico 

Não 
especificado 

1 Lesões 
Periapica

is 

Curetagem 
de lesão, 
enxerto de 
osso 
Xenogênico, 
membrana 
absorvente e  
parafusos de 
cicatrização, 
prótese após 
6 meses  

Uma hora antes do 
procedimento 
cirúrgico 1 g de 
amoxicilina, 
Amoxicilina 500 mg, 
3 vezes / dia 
 Durante 7 dias, 
Digluconato de 
clorexidina a 0,12% 
duas vezes ao dia 
durante 7 dias  

3 anos 

3 CHOU et 
al., 2013 

Caso 
Clínico 

5,0 mm de 
diâmetro e 
11,5 mm de 
Compriment
o 
Osseotite®, 
BIOMET 3i, 
FL, EUA) 

1 Lesão 
Perio- 
Dontal 

X X Superior a 
6 meses) 

0 Temmerm
an et al., 
2014 
 
 

Revisão 
de 

Literatur
a 

X X X X X X 

0 Peñarroch
a-Diago et 
al., 2017 

Revisão 
de 

Literatur
a 

X X Lesões 
Periapica

is 

X X X 

0 Esfahrood 
et al., 
2012 

Revisão 
de 

Literatur
a 

X X Lesões 
Periapica

is 

X X X 

0 Álvarez-
Camino et 
al., 2013 

Revisão 
de 

Literatur
a 

X X Lesões 
Periapica

is 

X X X 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Nota-se que, apesar dos implantes ósseo integrados serem amplamente 

utilizados na odontologia para reabilitação de pacientes vítimas de perdas dentárias, 

são escassos na literatura científica publicações a respeito dos protocolos para uso 

de implantes imediatos em sítios infeccionados, seja por lesões periapicais ou 

periodontais. Tal cenário tornou-se um dos principais limitantes para esta pesquisa, 

uma vez que, nos últimos cinco anos, pouquíssimas publicações objetivaram 

analisar a eficácia da osseointegração em uso imediato de implantes após exodontia 

em sítios infeccionados. Tem-se em maior número publicações de casos clínicos, 

com escassez de pesquisas clínicas controladas, comparativas em grupos, uma vez 

que estudos do tipo caso-controle e longitudinais trariam uma melhor evidência 

científica para elucidar o questionamento se, a presença ou não de lesão periapical 
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e/ou periodontal, interfere no prognóstico a curto, médio ou longo prazo dos 

implantes dentários. 

Devido a este fator, foram incluídos na pesquisa artigos do tipo revisão de 

literatura que versavam sobre o tema proposto. A inclusão de artigos com essa 

metodologia foi considerada pela qualidade e relevância das publicações realizadas, 

e pela escassez de material científico próprio para fomentar a discussão.  

Dos artigos selecionados, o artigo de maior nota (qualificado com a nota 10) 

foi o publicado por Tarazona et al. (2014). Neste trabalho os autores objetivaram 

analisar o índice de sucesso de uma determinada ordem de implantes imediatos 

durante um período de 36 meses para estudar as seguintes relações entre indicação 

de exodontia dentaria e o tempo de sobrevivência. Como fator particular e que 

adiciona qualidade a esta investigação, tem-se o fato dos autores ressaltarem que 

realizaram um “estudo do estudo”. Para tanto, foram avaliados pacientes já tratados 

posteriormente com pelo menos um implante imediato após o ato cirúrgico e com um 

acompanhamento de no mínimo 60 meses. Os resultados após essa avaliação 

foram em que 30 implantes imediatos alcançaram insucesso em 17 pacientes, 

procedendo em um percentual de sucesso total de implantes de 93,8%. Dentre as 

perdas dos implantes somente 20 implantes falharam (91,8%) em pacientes com 

periodontite grave, 4 por ineficácia do tratamento endodôntico (88,6%), 3 por cárie 

com destruição considerável da unidade dentária (95,9%), 1 fratura intratável 

(95,2%) e em 2 melhora de protótipo (98,1%). Não houveram achados que pudesse 

comprovar relevância estatística de uma possível falha entre o implante imediato e a 

causa do dente extraído (p = 0,11). Os autores concluem que a instalação de 

implantes imediato tem um alto índice de sucesso mesmo que seja para substituir 

um dente com alguma patologia periapical ou fraturas que não haja um tratamento. 

Na sequência por pontuação, o artigo de Catinari et al. (2017) demonstrou um 

estudo de caso, caracterizado pela instalação em mandíbula de implante imediato 

após exodontia de dentes condenados periodontalmente. Em particular, verificou-se 

que a carga óssea sobreposta pelo implante de titânio foi capaz de levar a 

reconstrução osteogênica da mandíbula em um paciente com periodontite. Este 

relato do estudo de caso pode ser um pressuposto para que haja um 

compreendimento entre implante dentário imediato e a regeneração mandibular.  

No estudo de Thomé et al. (2007), verificou-se implante imediato instalado 

depois de um procedimento cirúrgico de extração dentário com presença de 
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patologia periapical crônica. Para os autores não é contraindicado tal procedimento 

desde que cuidados rigorosos sejam estabelecidos durante o pré, trans e pós-

operatório. Neste relato de caso, foi descrito um protocolo para quem deseja optar 

pela instalação do implante imediato após a retirada do foco de uma infecção no ato 

da extração dentaria. Conclui-se que ao longo de 12 meses o tratamento alcançou o 

sucesso esperado.   

Segundo Oliveira et al. (2014), pacientes com as doenças ósseas displásicas 

vem desafiando em particular a reabilitação oral se tratando de implantes dentários. 

No entanto, a taxa de sucesso desses implantes instalados em pacientes com 

displasia cemento-óssea tem sido relatada. Neste trabalho, os autores objetivaram 

apresentar um caso de um paciente com displasia cemento-óssea em que o 

implante dentário que tinha sido instalado e perdeu após seis meses. Nesse sentido, 

analisamos aspectos pertinentes das indicações para implantes dentários nesta 

classe de pacientes considerando a patogênese, a natureza displásica e o 

comportamento da doença. Os autores concluíram que presente relato de caso 

ilustra que a displasia cemento-óssea pode ser um fator limitante na indicação para 

um implante dentário. Por tanto, é preciso informar o paciente sobre os riscos de 

perda desses implantes instalados em osso doente.  

Para Hegde (2014), a instalação imediata e o reparo de um Implante é um 

protocolo já bem estabelecido no que diz respeito aos resultados positivos tanto a 

curto como a longo prazo. Entretanto, o sucesso de sua utilização em locais com 

alguma infecção periapical ainda não é muito conhecida. Existem poucos estudos e 

em debates. O protocolo atual e convencional de instalações do implante é bastante 

demorado e compromete a estética do paciente principalmente quando se trata do 

psicológico por um simples fator chave chamado de osseointegração. No relato de 

caso explicitado pelos autores, pode-se obter sucesso na instalação imediata de 

implantes em sítios com infecções periapicais. 

Para Naves et al. (2009), a perda precoce dentária compromete a estética e a 

integridade funcional do tecido periodontal. O implante imediato passa a ser uma 

opção viável para que possa manter a arquitetura periodontal por conta da sua 

característica de compatibilidade anatômica. O objetivo dos autores neste trabalho 

foi relatar as etapas de instalação imediata do implante na maxila anterior 

substituindo dentes com possíveis lesões periapicais crônicas, que foram perdidos 

por lesões endodônticas permanentes após tratamento com falha endodôntica. 



31 

 

Concluiu-se que após um período de 36 meses de reabilitação os implantes tiveram 

estética e funcionalidade aceitáveis, e que a colocação de implante imediato pode 

ser de excelente indicação na substituição de dentes comprometidos por lesões 

periapicais crônicas com o histórico de falha no procedimento endodôntico na maxila 

anterior. 

Segundo Chou et al. (2013), pacientes com presença de periodontite grave 

geralmente resultam em defeitos ósseos remanescente que diminuem as taxas de 

sucesso dos implantes dentários. Como objetivo principal, o estudo relata a 

instalação imediata do implante dentário com extração atraumática, através do uso 

de forças ortodônticas controladas, em dentes periodontalmente comprometidos. Os 

autores concluíram que, após 1 ano de tratamento ortodôntico, o dente foi 

movimentado com êxito oclusal juntamente com volume ósseo interdental vertical de 

8 mm. O implante demostrou estabilidade satisfatória na posição correta, facilitando 

os pré-requisitos estéticos e fisiológicos. Além disso, o tratamento interdisciplinar 

com interações e cuidados de múltiplos especialistas demostraram um elevado 

índice de resultados satisfatórios. 

Dentre as revisões de literatura incluídas no estudo estão os trabalhos 

realizados por Temmerman et al. (2014), Peñarrocha-Diago et al. (2017), Esfahrood 

et al. (2012) e Álvarez-Camino et al. (2013).  

Na revisão realizada por Temmerman et al. (2014), foi pontuado que diversas 

formas vêm sendo propostas para desenvolver um tratamento de emergência para 

uma doença periapical no implante pós instalação imediata. Segundo os autores, até 

a data da publicação do artigo, não existe um consenso sobre a etiologia exata da 

permanência ou aparecimento de lesões periapicais. Variados fatores podem agir 

em conjunto, sendo evidenciados tanto por achados radiográficos como clínicos. 

Assim, para que possa se obter o melhor plano de tratamento, deve-se levar em 

consideração a evolução da lesão. Concluiu-se que instalação de implantes 

imediatos com esses tipos de lesões ainda é empírica, os estudos são derivados de 

relatos de caso, e sobressai-se a ideia de que a remoção de todo o tecido de 

granulação deve ser o primeiro passo para conter uma agressão de destruição 

óssea. 

Para Peñarrocha-Diago et al. (2017), durante a 9ª Conferência MozoGrau 

realizada em Quintanilla no ano de 2016 (Valladolid, Espanha), foram discutidos os 

prós e contras na instalação de implantes imediatos em sítios com lesões 
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periapicais. Se, após a instalação do implante, surgir o diagnóstico de lesão 

periapical deve ser importante o monitoramento e a condição para identificar 

eventual mudança em sua evolução. As alterações radiológicas nem sempre se 

manifestam nos estágios iniciais e, nesse sentido, a tomografia computadorizada de 

feixe cônico pode ser útil para ajudar na visualização de tais mudanças. O 

diagnóstico precoce resulta em um longo período de sobrevivência do implante 

impedindo assim sua perda. 

Esfahrood et al. (2012), realizaram uma pesquisa eletrônica no período de 

1980 a 2011 em que relatam sobre dados acerca do uso de implantes convencionais 

e suas limitações em pacientes edêntulos com quantidade óssea adequada. As 

taxas de sucesso previsíveis demostram o uso dos implantes em situações 

comprometidas quando inseridos em locais infectados ou perto de patologias. A 

dados relevantes sobre a falta da osseointegração em torno do implante foram 

consideradas pelos autores. Contudo, os dados sobre uma possível perda das 

estruturas ósseas do implante são muito raros. A pesquisa envolveu todos os casos 

realizados em humanos e ensaios clínicos. Com essa pesquisa realizada de forma 

sistematizada, a ocorrência de dados conflitantes foi sinalizada. Os autores 

demonstraram que um sucesso relativamente aceitável pode ser obtido na 

instalação de implantes em sítios com infecção. Conclui-se que os dados disponíveis 

sobre patologias de implante em áreas com lesões periapicais ainda precisam ser 

bastante discutidos na literatura. 

Para Álvarez-Camino et al. (2013), o avanço de superfícies de implantes 

tratadas, incluí no aumento nas cobranças referente a estéticas dos pacientes 

trazendo alterações constantes nos protocolos de tratamento empregados pelos 

cirurgiões dentistas, bem como o desenvolvimento de novas técnicas. Uma das 

maiores discussões sobre as contraindicações do tratamento reabilitador com 

implante dentário tem sido em relação a presença de doença periapical juntamente 

ao dente a ser substituído. O objetivo do autor foi revisar a literatura sobre instalação 

imediata de implantes em locais aonde a extração de dentes com patologia 

periapical, avaliando o nível de achados científicos e seguindo alguns princípios da 

medicina e da odontologia fundamentada em evidências. Concluiu-se que após a 

uma análise dos artigos, e em função Científica, uma sugestão é dada em favor da 

instalação imediata do implante quando é associada a processos infecciosos 

periapicais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Apesar de conceituar diferentes pesquisas na ciência, a instalação de 

implantes imediatos em sítios infectados, vem tornado-se cada vez mais frequente 

entre os cirurgiões-dentistas, quebrando dessa maneira um modelo existente há 

décadas. Posto isto, a tomada de decisões pelo profissional em implantes dentários 

tem encontrado subsídios na literatura científica atual, porém de forma ainda 

incipiente. Apesar do número de relatos de casos com êxito, evidenciou-se a falta de 

pesquisas clínicas controladas e a fragilidade das metodologias empregadas que 

comprovem se a instalação de implantes imediatos em sítios infectados, trazem 

benefícios adicionais comparados com implantes não imediatamente instalados em 

presença de infecções. Torna-se, portanto, fundamental a análise individual e 

minuciosa dos casos candidatos a esta modalidade de terapia para que se obtenha 

sucesso. Com a leitura das pesquisas atuais, adotar criteriosamente um protocolo 

clínico parece contribuir para o sucesso final do tratamento.  
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