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RESUMO
Com a evolução da Implantodontia, há uma demanda crescente por alternativas de tratamento que possibilitem menor tempo para a resolução dos casos clínicos. Uma oclusão bem equilibrada e protocolos de
carregamento adequados desempenham um papel fundamental no sucesso e na longevidade dos implantes
e das próteses. O presente trabalho visou, por meio de uma revisão da literatura atual, reportar a evolução
dos conceitos de oclusão e dos protocolos de carregamento aplicados aos casos reabilitados com implantes
unitários nas regiões posteriores de mandíbula e maxila. Apesar da falta de consenso, a literatura, de modo
geral, sugere prudência ao adotar protocolos de carregamento imediato ou precoce de implantes unitários,
preferencialmente evitando contatos oclusais durante o período de osseointegração.
Unitermos – Oclusão; Prótese sobreimplante; Carga imediata.

ABSTRACT
The evolution of implantology led to a increased demand for treatment alternatives that allow a shorter
time to the conclusion of the clinical cases. A well balanced occlusion and adequate loading protocols
play a fundamental role on the success and longevity of implants and prosthesis. The present paper aims
to report, through a review of the current literature, the evolution of the concepts regarding occlusion and
loading protocols applied to clinical cases using single-tooth implants on posterior regions. Despite the
absence of a consensus about the theme, the current literature suggests, in general, caution when choosing
to adopt immediate or premature loading of single-tooth implants placed on posterior regions, preferably
avoiding occlusal loads during the osseointegration period.
Key Words – Occlusion; Dental implant prosthesis; Immediate loading.
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Introdução
A sobrecarga oclusal é frequentemente considerada
uma das principais causas de perda óssea peri-implantar
e de falha das próteses implantossuportadas1. Diversos
estudos têm apontado que mesmo implantes já osseointegrados podem apresentar perda óssea peri-implantar e
perda da osseointegração quando submetidos a cargas
oclusais excessivas ou desfavoráveis2-3.
Os efeitos de uma carga oclusal excessiva na osseointegração ainda não estão claramente entendidos. O
problema chave parece ser a determinação de quando a
carga no implante irá exceder a amplitude fisiológica de
adaptação óssea, o que poderá causar a falha do implante4.
Ainda assim, os altos índices de sucesso obtidos nas reabilitações implantossuportadas, juntamente com uma demanda cada vez maior dos pacientes por tratamentos mais
rápidos, têm feito com que as empresas e os profissionais
busquem novas tecnologias em tratamento de superfícies
e desenhos de implantes para permitir um carregamento
prematuro ou mesmo imediato dos implantes.
Dessa forma, o objetivo do presente trabalho foi
realizar uma revisão abrangente da literatura e discutir
a importância da obtenção de uma oclusão balanceada e
estável para a longevidade de implantes e próteses implantossuportadas, bem como a evolução dos protocolos
de carregamento dos implantes, que evoluíram da reabilitação em dois tempos com carregamento progressivo,
até chegar à aplicação de carga imediata em elementos
unitários posteriores.

Revisão da Literatura
As primeiras publicações avaliando o uso clínico de
implantes dentários já indicavam que uma carga oclusal
excessiva poderia levar à perda óssea peri-implantar e
perda da osseointegração mesmo em implantes inicialmente saudáveis2-3. Este conceito continua encontrando
suporte na literatura atual5. Além disso, a sobrecarga
oclusal pode levar a outras complicações, como afrouxamento dos parafusos de fixação das próteses; fratura do
material estético, do parafuso de fixação da prótese ou
mesmo do próprio implante6.
Ao mesmo tempo, diversos trabalhos sugerem que o
sucesso e a longevidade das reabilitações implantossuportadas podem ser atingidos por meio de uma oclusão
biomecanicamente controlada, associada a um bom controle de placa2-3,7.
Existem diversas diferenças importantes entre dentes naturais e implantes. Os implantes não possuem as
vantagens da presença do ligamento periodontal, logo, os
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conceitos de oclusão em próteses sobreimplantes buscam
alcançar modelos oclusais que minimizem os esforços sobre as próteses e, consequentemente, sobre os implantes
(para revisão, consultar8). Uma das principais diferenças
entre dentes e implantes diz respeito à capacidade de
adaptação às forças oclusais. Dentes naturais podem
movimentar-se fisiologicamente de 25-100 µm, enquanto implantes podem apresentar micromovimentos entre
3-5 µm9. Na presença de forças laterais ou oblíquas em
dentes, a resultante de forças se concentra no 1/3 apical,
enquanto nos implantes as tensões concentram-se na
crista óssea. O mesmo também é observado no caso de
hábitos parafuncionais, como o apertamento10. Outra desvantagem resultante da ausência de ligamento periodontal é a menor capacidade de percepção de interferências
oclusais encontrada nos implantes em comparação com
dentes naturais11. A presença de hábitos parafuncionais
como bruxismo e apertamento também é altamente relacionada ao insucesso3 e deve ser idealmente identificada
previamente à terapia com implantes.
Outro fator determinante no sucesso dos implantes é a qualidade óssea. É bem documentado na literatura
que implantes instalados em áreas de baixa qualidade
óssea apresentam mais falhas, principalmente quando
submetidos à sobrecarga oclusal12. Por causa disso, com
o intuito de diminuir os riscos de falhas após a instalação
das próteses, por muito tempo foi proposto o carregamento
progressivo dos implantes, com aumento gradual da carga
oclusal ao longo de até seis meses após a reabertura13.
Esse protocolo tinha como objetivo permitir tempo de
desenvolvimento e adaptação do osso às cargas funcionais
e permitiria obter, ao longo prazo, maior densidade óssea
e menor perda marginal14.

Oclusão sobreimplantes
Os princípios básicos de oclusão sobreimplantes derivam dos conceitos de oclusão sobredentes e determinam
que haja idealmente: estabilidade bilateral em MIH/RC;
força e contatos oclusais distribuídos uniformemente;
ausência de interferências oclusais durante as excursões
mandibulares; guia anterior8.
Ao mesmo tempo, a oclusão ideal nas próteses sobreimplantes apresenta algumas particularidades importantes, tais como: oclusão implantoprotegida com forças
reduzidas e contatos suaves sobre os implantes; anatomia
oclusal diferenciada, com mesa oclusal reduzida (entre
30-40%), sulcos rasos e cúspides baixas; forças oclusais
direcionadas em sentido axial e contatos oclusais reduzidos ou inexistentes em implantes com biomecânica
desfavorável15.
Alterações nas características de morfologia das su-
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perfícies oclusais podem direcionar as cargas em sentido
axial, o que é mais favorável e permite melhor resistência
ao estresse compressivo7. Além disso, a diminuição da
altura e da inclinação das cúspides reduz a intensidade
das forças transmitidas às próteses16. Este conceito reforça
a importância de bom planejamento protético e interação
com o técnico em prótese dentária nas reabilitações de
casos sobreimplantes.
No caso de coroas unitárias, especialmente em
dentes posteriores, que recebem maiores esforços mastigatórios, a preocupação com sobrecargas oclusais é
ainda maior. Alguns autores recomendam a adoção de
uma oclusão implantoprotegida, reduzindo a intensidade
dos contatos sobre os implantes, às expensas dos dentes
adjacentes8,15.

Reabilitação de segmentos posteriores
com implantes unitários
A utilização de implantes unitários em regiões posteriores apresenta-se atualmente como uma excelente
alternativa para repor dentes perdidos, especialmente
nos casos de extremos livres, apresentando altos índices
de sucesso17-18.
Inicialmente, a reabilitação com implantes obedecia ao protocolo padrão que previa cirurgia em dois
estágios com espera de três a seis meses até submeter
os implantes às cargas oclusais2,19-20. Com a confirmação
dos bons resultados ao longo prazo, protocolos de instalação imediata ou precoce (antes do término do período
de osseointegração) de provisórios sem contatos oclusais
nos implantes mandibulares e maxilares começaram a
ser empregados21-23. Esses protocolos obtiveram índices
de sucesso entre 75-100%22-24, mostrando que implantes
submetidos à carga imediata podem, em alguns casos,
apresentar comportamento e previsibilidade semelhantes aos implantes instalados de acordo com protocolos
convencionais, porém, com grandes variações entre os
pacientes22-24.
A observação de índices de sucesso aceitáveis da
provisionalização imediata ou precoce levou a terapias
ainda mais ousadas, com a utilização de carga imediata
funcional sobre os implantes unitários em região posterior, obtendo percentuais de sucesso de até 98%24-25 e
respostas semelhantes, no que diz respeito aos níveis
ósseos marginais e saúde peri-implantar, às encontradas
quando se adota o protocolo convencional de reabilitação,
aguardando o período de osseointegração.
Um estudo clínico randomizado, que acompanhou 52
pacientes parcialmente edentados por até cinco anos26, observou que não houve diferença quanto aos níveis ósseos
e dos tecidos moles peri-implantares quando comparados

implantes posteriores que receberam provisórios imediatos em infraoclusão até 48 horas após a cirurgia, com implantes que receberam provisórios após dois meses de sua
instalação. Os implantes tinham como pré-requisito para
participar do estudo ter alcançado torque de instalação
30 N/cm2. Ambos os grupos apresentaram perda óssea
peri-implantar significativa após dois, oito e 14 meses da
instalação e um dos implantes que recebeu carga imediata
foi perdido após dois meses. Ao fina de cinco anos eram
observados tecidos periodontais saudáveis e estáveis
em ambos os grupos, tendo sido observada perda óssea
peri-implantar de 1,2 mm (média) para os dois grupos e
recessão média de 0,2 mm na vestibular dos implantes
submetidos à carga imediata.
Uma revisão sistemática de estudos clínicos randomizados27 (RCTs), com o intuito de avaliar diferentes
estratégias de carregamento de implantes, analisou:
1. A eficácia de implantes com carregamento imediato
(até uma semana após instalação); prematuro (entre
uma semana e dois meses após instalação) e convencional (após dois meses da instalação).
2. A eficácia de implantes com carga imediata e próteses
com contato oclusal versus implantes com carga imediata e próteses sem contato oclusal.

A observação de índices de sucesso aceitáveis
da provisionalização imediata ou precoce
levou a terapias ainda mais ousadas, com a
utilização de carga imediata funcional sobre os
implantes unitários em região posterior, obtendo
percentuais de sucesso de até 98%24-25 e
respostas semelhantes, no que diz respeito aos
níveis ósseos marginais e saúde peri-implantar,
às encontradas quando se adota o protocolo
convencional de reabilitação, aguardando
o período de osseointegração.
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Baseados na análise de 22 RCTs, totalizando 976
pacientes acompanhados por até um ano, os autores
concluíram que é possível obter sucesso com carregamento imediato ou prematuro de implantes em pacientes
selecionados. No entanto, os autores ressaltam que nem
todos os profissionais conseguiram obter resultados ótimos
utilizando essas estratégias de carregamento. Os estudos analisados não deixaram claro se é preferível evitar
contatos oclusais durante a fase de cicatrização óssea.
As evidências encontradas sugeriram que implantes
unitários instalados na região posterior, que receberam
carregamento imediato, apresentaram mais falhas do que
os implantes que respeitaram o protocolo convencional
de carregamento. Porém, estes implantes apresentaram
menos falhas do que os implantes que receberam carregamento precoce. O estudo sugere que, no caso onde
se pretende submeter um implante unitário posterior às
cargas oclusais antecipadamente, o melhor é que isso
seja feito até uma semana da instalação (ao invés de um
a dois meses depois da mesma) e que o alto grau de estabilidade primária deve ser um dos pré-requisitos para
ativação prematura de implantes.
Resultados semelhantes foram descritos em um estudo clínico controlado e randomizado com um total de 117
pacientes acompanhados por dois anos28. Os pacientes
que receberam provisórios imediatos sem contato oclusal
apresentaram o mesmo índice de sucesso dos pacientes
reabilitados pelo protocolo de único estágio cirúrgico,
com carregamento dos implantes apenas após o período
de osseointegração (100%). Enquanto pacientes que receberam provisórios imediatos com carga oclusal tiveram
93,3% de sucesso ao fim de dois anos.

Discussão
A crescente busca por protocolos de reabilitação
com implantes que permitam menor tempo de tratamento, juntamente com as observações que sobrecargas
oclusais podem ser prejudiciais ao sucesso dos casos,
tornam fundamental que sejam estabelecidos critérios
de carregamento e de oclusão ideal em próteses unitárias
implantossuportadas de forma bem definida e baseada em
evidências científicas.
Diversos autores são enfáticos em afirmar que as
sobrecargas oclusais representam o principal componente
responsável por falhas dos implantes e próteses2-3,5-6. Entretanto, avaliando a literatura disponível, observam-se
resultados contraditórios, inclusive com autores considerando que a sobrecarga oclusal não aumenta a perda
óssea marginal em implantes4,26 e que outros fatores, como
pobre higiene oral e tabagismo29 e baixa qualidade óssea12,
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seriam mais importantes do que as cargas oclusais. Cabe
ressaltar que a maior parte dos trabalhos disponíveis são
estudos in vitro e retrospectivos. No que diz respeito
à oclusão de próteses unitárias implantossuportadas,
apesar de na prática clínica serem adotados diversos
padrões oclusais considerados ideais8,15-16, ainda não há
um conceito de oclusão para próteses implantossuportadas totalmente embasado por evidências científicas8 e,
sim, uma adaptação de conceitos adotados em próteses
dentossuportadas.
Por fim, as perspectivas futuras apontam para a adoção rotineira de protocolos de carga imediata e carregamento precoce de implantes unitários, mesmo em regiões
posteriores. Deve-se, entretanto, observar que apesar
dos estudos mostrarem possibilidade de sucesso desses
protocolos21-28, ainda são necessários maiores acompanhamentos longitudinais e, principalmente, a definição de critérios rígidos de seleção dos casos nos quais o protocolo de
carga imediata em unitários (funcional ou não funcional)
pode ser indicado sem aumentar os riscos de insucesso.
Uma revisão recente30 recomenda que apenas nos casos
onde haja boa qualidade óssea, implantes com tratamento
de superfície, ancorados com torque maior que 35 N/
cm2 através de uma técnica cirúrgica atraumática e sem
necessidade de enxertos e membranas, deve ser indicado
o protocolo de carga imediata funcional em implantes.
A mesma revisão também recomenda que os pacientes
sejam saudáveis sistemicamente e não fumantes.

Conclusão
Baseado na literatura consultada é possível especular
que a intensidade de carga oclusal e a qualidade óssea
estão relacionadas com a longevidade dos implantes e das
próteses. A sobrecarga oclusal resultante de contatos prematuros, cantiléveres exagerados, hábitos parafuncionais
e desenhos oclusais incorretos pode funcionar como um
fator limitador do sucesso no longo prazo.
Sempre que possível, deve ser buscada uma oclusão equilibrada e implantoprotegida, para minimizar os
esforços sobre os implantes e as próteses. A qualidade
óssea é um fator determinante na definição de qual é o
protocolo de carregamento mais indicado a cada caso.
Uma pobre qualidade óssea contraindica protocolos de
carga imediata ou precoce e sugere tempos de cicatrização
mais prolongados, juntamente com uma exposição dos
implantes às cargas oclusais de modo mais cuidadoso.
Parece ser mais prudente, quando se optar pela instalação
imediata de provisórios sobre os implantes posteriores,
que os mesmos não recebam cargas oclusais ao longo do
período de cicatrização óssea.
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Por fim, cabe ao profissional não ceder às pressões
em busca de tratamentos mais rápidos e selecionar adequadamente a conduta mais previsível para cada paciente. Assim como, cabe aos pesquisadores desenvolverem
estudos clínicos longitudinais controlados com o objetivo
de determinar quais protocolos de reabilitação e padrões
oclusais são mais favoráveis para se obter sucesso no
longo prazo.
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