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RESUMO

Objetivo: Investigar os efeitos dos protocolos de carga tardia e imediata na
estética de implantes unitários anteriores. Materiais e Métodos: Três
revisores independentes conduziram uma revisão sistemática baseada em
artigos publicados de 1997 à 2016. As bases de dados utilizadas para tais
pesquisas foram PubMed, Cochrane Library e Web of Science e além disso,
foram realizadas buscas manuais a fim de encontrar estudos que abordasse
a avaliação estética de implantes unitários de carga imediata na região
anterior. A escolha dos artigos iniciou-se no título, seguida da avaliação dos
resumos selecionados para que finalmente a seleção através da leitura do
texto completo dos estudos fosse realizada. Resultados e Discussão: As
buscas geraram 212 artigos que foram filtrados a 3 estudos que obedeciam a
todos os critérios de inclusão. Todos os artigos incluídos nessa revisão
sistemática foram ensaios clínicos cegos. Os estudos eleitos aplicaram
índices de avaliação estética específicos para avaliar aspectos objetivos e
subjetivos que influenciaram no resultado estético nos diferentes tipos de
carga. Todos os resultados dos índices estudados não mostraram diferença
estatística entre a estética dos grupos de implantes de carga tardia e
imediata. Conclusão: Mesmo que muitos estudos abordem a carga imediata
de implantes unitários em região anterior, poucos avaliam a estética
efetivamente através de índices. Mais estudos correlacionando a avaliação
estética dos diferentes tipos de carga em implantes unitários anteriores são
necessários.
Palavras-chave: Implantes unitários anteriores, Carga Imediata, Estética.

	
  

	
  

ABSTRACT
Aim: To investigate the effects of conventional and immediate loading
protocols in esthetic of anterior single implant. Materials and Methods: Three
independent reviewers conducted a systematic review based on articles
published from 1997 to 2016. PubMed, Cochrane Library and Web of Science
databases were used in addition to hand searching to evaluate esthetic in
immediately loaded single-implants in anterior region. The election of the
articles started from the titles, followed by the evaluation of the selected
abstracts, to finally choose those who should have their full-text read.
Results and Discussion: The search strategies generated 212 records that
were filtered to 3 articles that obeyed all the proposed inclusion criteria. All
included articles were single-blinded clinical trials. These selected studies
applied specific instruments to evaluate objective and subjective aspects that
influenced on different loading protocols in esthetics outcome. Most of the
results from all indexes showed no statistic difference in esthetic between
immediate and conventional loading group. Conclusions: Even if there are
plenty of studies approaching immediately loaded implants in anterior zone,
only a few assess indexes to compare effectively their esthetic results. More
studies correlating esthetic outcomes and loading protocols in single-tooth
implants are needed.
Key words: Single-tooth implants, Immediate loading, Esthetic.
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1. INTRODUÇÃO
Para se obter um tratamento efetivo usando implantes dentários é
necessário mais que osseointegração e uma boa técnica cirúrgica. A Função
e a satisfação do paciente quanto ao resultado completam o sentido ampliado
de sucesso considerado pelas diretrizes modernas de reabilitação em
implantes dentários anteriores (Buser & Belser 2004; Cho et al. 2010).
Uma carga deve ser aplicada sobre a superfície oclusal de um implante
para que esse se torne um tratamento funcional propriamente dito.
(Albrektsson et al. 1986). Essa carga pode ser executada imediatamente
quando há uma condição de qualidade e quantidade óssea adequada na
área edêntula onde o implante deve ser instalado, quando o torque inicial é
de no mínimo 40 N/cm no momento cirúrgico e quando o posicionamento do
implante é satisfatório (Javed & Romanos 2010). Contatos cêntricos e
excêntricos devem ser checados e ajustados para evitar estresse
biomecânico

sobre

esse

implante,

o

que

pode

ocasionar

micromovimentações, reabsorção óssea e a falha da osseointegração,
conduzindo então à uma falha desse implante (Sanitá et al 2009, Javed &
Romanos 2010).
Um posicionamento inadequado pode afetar não só na estabilidade do
implante, mas como também o seu caráter estético. Áreas cruciais à uma boa
manutenção do tecido peri-implantar, como a crista óssea alveolar, podem
ser diretamente afetadas por forças oclusais exageradas ou mal distribuídas
(Sanitá et al 2009; Chen & Buser 2009). Quando isso acontece, observa-se
uma reabsorção óssea localizada, representando então um cenário
desvantajoso para a preservação de uma estética agradável tanto de acordo
com aspectos técnicos, quanto com relação à satisfação do paciente (Chen &
Buser 2009; Chappius et al 2013).
A avaliação estética deve ser conduzida a partir de índices validados que
levam em consideração aspectos gengivais e protéticos, ou ainda métodos
que traduzem a satisfação estética intrínseca ao paciente (Cho et al. 2010).
Evidências científicas ainda são necessárias para apontar e qualificar a
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relação entre o protocolo de carga e variáveis da estética objetiva e subjetiva
(Benic et al. 2014, Del Fabbro et al. 2015). Essa revisão sistemática, então,
tem como objetivo investigar os principais efeitos dos protocolos de carga
convencional e imediata na estética de implantes unitários anteriores bem
como identificar os índices mais comuns para a mensuração estética em
implantes unitários anteriores sobre esses tipos de protocolos de carga.
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2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 Estratégias de busca
Três examinadores independentes executaram buscas nas bases
eletrônicas PubMed, Cochane Library e Web of Science com o objetivo de
selecionar estudos que abordavam a avaliação estética de implantes
unitários anteriores sobre carga imediata combinando determinadas palavras
e descritores de assunto a cerca do tema presentes na Tabela 1.
2.2 Critérios de Inclusão e Exclusão
Apenas estudos na língua inglesa foram incluídos num período que
parte de 1997, criação do primeiro índice de mensuração estética em
implantes unitários, à Abril de 2016. Os estudos deveriam ter sido realizados
em humanos com o propósito de comparar a estética de implantes unitários
em região estética sobre carga imediata e carga tardia. Esses implantes
devem ter sido acompanhados até no mínimo 3 meses. Os critérios de
exclusão são estudos de revisão de literatura e caso-controle, estudos in
vitro, implantes apenas na região posterior e todos aqueles que não
realizaram mensuração estética através de índices não validados ou não
especificados.
2.3 Processo de seleção
	
  
Os títulos encontrados pelas estratégias de busca foram avaliados
para identificar artigos relevantes e, após isso, os examinadores realizaram a
leitura de seus resumo. Artigos idênticos foram considerados apenas uma
vez. Todos os resumos lidos foram avaliados a cerca dos critérios de
exclusão e inclusão. Artigos que tiveram seus resumos selecionados foram
completamente lidos para se optar por quais estudos entraram na revisão.
Para completar as buscas nas bases de dados, foi realizada uma busca
manual nas referências dos artigos selecionados que poderiam seguir os
mesmo critérios de inclusão e exclusão citados anteriormente. Para
finalmente incorporar essa revisão, o mesmo estudo deveria ter sido
selecionado para a revisão sistemática pelos três examinadores. Em caso de
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qualquer divergência, um consenso entre os avaliadores deveria ser
estabelecido.

2.4 Extração de Dados
	
  
Os artigos selecionados tiveram seus dados coletados e organizado a
partir dos seguintes pontos: autor e ano, número de participantes, ,
média de idade e gênero, período de acompanhamento, índices
estéticos avaliados e principais resultados.
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3. RESULTADOS
De acordo com as estratégias de busca apresentadas foram obtidos
como resultados 212 registros artigos. A avaliação do título resultou em 45
artigos. Depois disso, apenas 27 estudos foram qualificados para ter seus
resumos lidos, e, posteriormente, apenas 9 artigos foram escolhidos para ter
o seu texto completo analisado. Foram utilizadas as referências dos artigos
pré-selecionados para realizar uma busca manual, na intenção de se obter
artigos que as estratégias de busca não foram capazes de incluir. A partir da
pesquisa manual, seis títulos foram revelados como possíveis estudos de
interesse, mas apenas 3 artigos foram selecionados. No total, doze artigos
foram selecionados, mas apenas 3 foram capazes de obedecer a todos os
critérios propostos. As razões de exclusão podem ser encontradas na Tabela
2. Os detalhes sobre o processo de seleção do artigo estão apresentados na
Figura 1. Para organizar e analisar os resultados principais a partir de artigos
previamente selecionados, uma tabela foi preenchida com informações gerais
sobre os artigos, os métodos e os resultados principais a partir de cada
estudo (Tabela 3). Todos os estudos selecionados foram ensaios clínicos
randomizados.
3.1 Descrição dos artigos
	
  
	
  	
  
Com base nos dados apresentados nos artigos selecionados, os
estudos resultaram num total de 171 implantes instalados na zona estética de
74 homens e 97 mulheres. Oitenta e seis implantes foram tratados sob carga
convencional, enquanto oitenta e cinco implantes receberam carga imediata.
O acompanhamento variou de 3 a 24 meses avaliando coroas provisórias e
definitivas, dependendo das fases dos tratamentos. Todos os implantes
utilizados nestes estudos foram, Nobel Biocare com conexão interna do tipo
Tri-Channel. (Shibly et al. 2010, Den Hartog et al. 2011, De Rouck et al.
2009). De Rouck et al. (2009) usou apenas coroas cimentadas para fixar
suas as suas restaurações protéticas finais. Den Hartog et al. (2011) utilizou
coroas cimentadas e parafusadas, dependendo da posição do parafuso.
Shibly et al. (2010) não especificou o tipo de fixação utilizado em suas
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próteses finais. Apenas Den Hartog et al (2011) informou o tipo de pilar
utilizado em seu estudo (Procera, Nobel Biocare AB). Mais diferenças entre
estes estudos são apresentados na Figura 2.
Shibly et al. (2010) executou um ensaio clínico cego (n = 60) com um
grupo convencional (n = 30) e um grupo imediato de carga (n = 30). A
amostra foi acompanhada durante 2 anos (3,6,12 e 24 meses) e teve um
Papilla Index (PI), medido antes da extração de dente, em 1 e 2 anos após o
implante. Na primeira avaliação, o PI para o grupo de carga imediata foi de
2,35, enquanto o grupo de carga convencional atingiu 2,20 (p = 0,28). Após
um ano, o grupo de carga imediata atingiu 1,98 e o grupo convencional
obteve 2,02 (p = 0,99). Dois anos após a implantação, o grupo de carga
imediata obteve 2,04 enquanto o grupo de carga convencional tinha 2,05 (p =
0,89). No grupo de carga imediata, a diferença entre o aspecto inicial e do 1
ano de follow-up foi de -0,38; enquanto que no grupo de carga convencional
que diferença foi de -0,17 (p = 0,08). Comparando-se a diferença entre os
valores da medição inicial para valores 2 anos após, obteve-se -0,31 para o
grupo de carga imediata e -0,11 para o grupo de carga convencional (p =
0,06).
Den Hartog et ai. (2011) realizou um estudo com 62 pacientes
comparando diversas variáveis da estética entre implantes unitários
convencionais e imediatamente carregadas na região anterior da, durante 18
meses. Os resultados estéticos foram medidos usando PI, ICAI, PES / WES,
e VAS com o propósito de aferir resultados estéticos de implante objetivos e
subjetivos. Os aspectos objetivos estéticos foram avaliados por dois
examinadores e por um examinador duas vezes após um intervalo de 2
semanas. A satisfação do paciente foi avaliada usando VAS e um
questionário a ser preenchido 6 e 18 meses após a cirurgia de implante,
perguntando aos pacientes sobre resultados estéticos, aspectos funcionais e
os procedimentos clínicos em geral. Valores de PI mostraram que em 6
meses, os implantes do grupo de

carga convencional tiveram estética

excelente (22%), boa (47%), satisfatória (28%) e insatisfatória (3%). O grupo
imediato teve estética excelente (18%), boa (52%), satisfatória (28%) e
insatisfatório (3%). Dezoito meses após a cirurgia os resultados para
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grupo

convencional

obteve,

34%,

45%,

19%

e

2%,

respectivamente, enquanto os implantes de grupo imediato obtiveram
resultados estéticos excelentes (43%), bons (35%) e satisfatórios (22%). De
acordo com o ICAI, a estética rosa foi considerada satisfatória em 62% dos
casos no grupo convencional e 80% no grupo imediato. Usando PES como
parâmetro, a média do grupo de carga convencional foi de 6,5 ± 1,63,
enquanto o grupo de carga imediata foi de 7,1 ± 1,5. O WES obteve uma
média de 7,6 ± 1,6 para o grupo convencional e 7,8 ± 1,5 para o grupo
imediato. De acordo com a VAS, seis meses após a instalação do implante; o
grupo convencional obteve uma satisfação média de 89,5%, enquanto o
grupo imediato atingiu 91,5%. Dezoito meses após a cirurgia, a satisfação
geral do tratamento do grupo convencional foi de 89%, enquanto o grupo
imediato foi de 92,7%. Não foram encontradas diferenças estatísticas em
nenhuma das avaliações realizadas (p> 0,05).
De Rouck et al. (2009) conduziu um ensaio clínico com 24 pacientes
que receberam implantes de carga imediata, enquanto 25 pacientes
receberam implantes sob carga tardia totalizando uma amostra de 49
pacientes. O objetivo deste estudo foi comparar a sobrevivência do implante;
mudanças nos níveis ósseos marginais, índice de placa, profundidade de
sondagem, sangramento à sondagem, níveis de papila, nível de mucosa
vestibular e satisfação estética do paciente durante um ano (3, 6 e 12 meses
de acompanhamento). Uma escala visual analógica (VAS) foi utilizada para
medir a satisfação estética. No grupo imediato, houve uma variação
percentual de 82% a 100%, com uma média de 93% de satisfação estética. O
grupo de carga convencional demonstrou seu nível de satisfação de 80% a
96% na escala, com uma média de 91%.
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4. DISCUSSÃO
Este estudo seguiu as recomendações PRISMA para revisões
sistemáticas (Liberati et al. 2009)

para avaliar a estética em implantes

unitários imediatamente carregados na região anterior. A pesquisa revelou
um baixo número de estudos que compararam a influência da carga imediata
em estética quando comparada com a carga tardia em implantes dentários
(Shibly, et al 2010; den Hartog et al 2011;. Benic et al 2014;. Del Fabbro et al
. 2015). Um número considerável de estudos aborda implantes de carga
imediata em áreas estéticas, mas poucos abordam seus resultados estéticos
utilizando índices válidos apresentados na literatura (Benic et al. 2014)
Ao avaliar estética em implantes unitários, devem ser considerados
aspectos gengivais e relacionados à próteses sobre implante. Jemt (1997)
trouxe o Papilla Index (PI) como um dos pioneiros para avaliar um desses
critérios através de um índice para implantes unitários. Shibly et al. (2010),
avaliou PI em 60 implantes unitários e encontrou um elevado número de
quadros de recessão durante as medidas iniciais para ambos os grupos. Isso
pode ter sido influenciado pela doença periodontal presente anteriormente à
exodontia dos elementos dentários perdidos, onde uma perda óssea local da
parede vestibular poderia estar presente, prejudicando o contorno gengival
periimplantar. Além de que, se o biótipo gengival é muito fino, a recessão se
torna mais fácil de acontecer. Os diferentes tipos de carga recebidos em
ambos os grupos não mostraram nenhum resultado estatisticamente
significativo

em

nenhuma

das

medidas

em

qualquer

período

de

acompanhamento.
O Pink Esthetic Score (PES) avalia a condição periodontal e sua
influência direta na estética para implantes unitários. Além das dimensões
das papilas mesial e distal, o PES também considera o nível da margem do
tecido mole, deficiências processo alveolar, textura dos tecidos moles,
contorno, e cor (Furhauser et al., 2005). Den Hartog et al. (2011), combinou
PI e PES para medir a estética gengival. PI mostrou um aumento significativo
durante o período de acompanhamento, mas não houve diferença estatística
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significativa entre os grupos de carga. PES também não encontrou diferença
estatística na estética entre os grupos. Neste estudo, a maioria dos dentes
perdidos não apresentaram doença periodontal, no entanto os resultados
estéticos são semelhantes aos encontrados por Shibly et ai. (2010).
Meijer et al. apresentou o Implant Crown Aesthetic Index (ICAI),
considerando que a coroa também contribui para a estética geral. Além das
características relacionadas à coroa, como dimensão, posicionamento borda
incisal, convexidade vestibular, superfície, cor e translucidez, este índice
também considera as condições da mucosa peri-implantar. Altura da mucosa
gengival vestibular, papilas proximais, contorno, cor e superfície dos tecidos
periimplantares também são avaliadas buscando alcançar uma avaliação
global da estética do implante. Os valores são dados comparando o implante
unitário a um dente natural adjacente (Meijer et al., 2005).
Den Hartog et al. (2011) não apresentou concordância interobservador suficiente em medidas relacionadas à coroa (valor de ϰ = 0,41)
para levar em consideração os seus resultados. Dezoito meses após a
cirurgia de colocação do implante, a estética gengival, de acordo com ICAI,
foram satisfatórios em 62% dos implantes do grupo de carga convencional e
80% no grupo imediatamente carregado (valor de ϰ = 0,62). Um implante de
cada grupo apresentou excelentes resultados estéticos. Os valores de PI
encontrados por Den Hartog et al. (2011) e Shibly et al. (2009) foram muito
semelhantes,

mesmo

sendo

medidos

em

diferentes

tempos

de

acompanhamento (6 e 18 meses, logo após a colocação da coroa provisória,
12 meses e 24 meses mais tarde, respectivamente). A patologia periodontal
anterior apresentada antes da perda dos dentes em Shibly et al. (2010) não
pareceu interferir no resultado deste índice. Comparando o ICAI, PES, e os
resultados PI como instrumentos diferentes para definir a estética dos tecidos
moles, as avaliações expressam a mesma evidência: não houve diferença
estatisticamente significativa em estética peri-implantar entre os grupos de
carga imediata e convencional.
Em 2009, Belser et al. propôs o White Esthetic Score (WES) como um
complemento o PES, determinando a construção do índice de PES / WES. O
WES avalia o volume e controno da coroa, forma dos dentes, textura da
superfície, cor e caracterização da coroa. Den Hartog et al. (2011) não
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encontrou diferença estatisticamente significante entre os grupos usando
WES. Altos valores de WES são mais comuns de serem alcançados que
valores de PES porque fatores relacionados à prótese são mais fáceis de
serem controlados, o que não ocorrem nos aspectos periodontais. Apenas
este estudo utilizou WES para avaliar estética em implantes de carga
imediata e convencional. Mesmo existindo outros índices que medem o
mesmo aspecto, o método e os critérios específicos das avaliações é
exclusivo para cada instrumento, o que torna comparações e inferências
referentes a esses índices difíceis de serem feitas.
Implantes de carga imediata mostraram um bom resultado estético,
quando comparado com os grupos de carga convencional. Todos os
aspectos objetivos que avaliaram características gengivais e protéticas
utilizaram diferentes índices que não resultaram em diferenças significativas
para a estética definitiva (Shibly et al. 2010, Den Hartog et al. 2011). Mesmo
a amostra apresentada por cada estudo sendo insuficiente, estes resultados
são muito positivos para fortalecer o uso de carga imediata como uma opção
na reabilitação anterior, porém mais estudos são necessários para fazer se
fazer inferências sobre a influência dos protocolos de carga no aspecto
estético geral de implantes unitários.
Considerando que pacientes e dentistas têm diferentes conceitos do
que é uma estética aceitável, exigências e expectativas irrealistas podem ser
enfrentadas durante o tratamento. Para traduzir a satisfação estética geral do
paciente, uma escala visual analógica (VAS) foi utilizada. De Rouck et al.
(2009) observou, usando VAS, bons resultados (> 90%) de satisfação para
ambos os grupos. A diminuição dos tecidos moles sofrida ao longo do tempo
não é notada pelos pacientes claramente gerando assim uma grande
aceitação com relação à estética do implante final, dado esse que não pode
ser correlacionada com os resultados da avaliação profissional (Cho et al.
2010).
Den Hartog et al. (2011) utilizou o mesmo método e encontrou valores
elevados de satisfação. Aliado a este instrumento, um questionário foi
aplicado e os resultados mostraram pacientes satisfeitos em relação a
estética independente do grupo de carga. Os pacientes do grupo de carga
convencional utilizaram próteses removíveis parciais durante o tempo de
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cicatrização, mas mesmo assim a maioria deles queixou-se da longa espera
após a implantação cirúrgica para finalmente ter uma prótese sobre implante.
Os pacientes que receberam a sua coroa num menor período de tempo (o
grupo de carga imediata) foram beneficiados, entre outras atribuições
técnicas, simplesmente pela presença da coroa. Essa característica foi
observada devido à característica da carga imediata de conferir estética
imediata aos pacientes.
A satisfação do paciente para o aspecto final do tratamento é muito
elevada nos resultados de De Rouck et al. (2009) e Den Hartog et al (2011) ,
mas este tipo de avaliação quando feita somente após a restauração final,
quando o tratamento é concluído, não é muito precisa ao julgar todas as
etapas do tratamento a que os pacientes são submetidos. O valor psicológico
de receber um dente anterior perdido de volta tem grande importância e
confunde a análise do peso dos protocolos de carga .
Quando solicitados a responderem perguntas sobre a aparência geral
dos seus implantes, os pacientes estudados em Den Hartog et al (2011)
mostraram-se muito satisfeitos, mas quando indagados especificamente
sobre alguns pontos diretos do tratamento, como o aspecto da mucosa periimplantar e a forma da coroa, os resultados foram ligeiramente inferiores.
Essas perguntas abordaram os aspectos subjetivos (relacionados ao
paciente) dos aspectos objetivos (critérios técnicos da avaliação estética).
Diferentes resultados entre a satisfação geral e os pontos específicos sobre o
tratamento podem ser devido a expectativa elevada com relação a estética
exigida pelos pacientes em reabilitações com implantes.
É muito importante que algumas previsões irrealistas sejam muito bem
discutida e elucidadas pelo profissional ao paciente para evitar frustrações,
especialmente com aqueles que são candidatos a um implante em áreas de
alto valor estético (Kashbour et al. 2015).
A carga imediata pareceu ser capaz de trazer

a capacidade

mastigatória e função estética de volta mais cedo para o paciente, assim,
esse protocolo de carga deve ser escolhido quando

possível de ser

realizado. No entanto, estudos que avaliaram a estética em carga imediata
em implantes unitários anteriores que utilizem instrumentos padronizados,
uma amostra adequada e um tempo de acompanhamento satisfatório ainda
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são necessários para compreender melhor o efeito da carga imediata na
estética em implantes unitários em região anterior.
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5. CONCLUSÃO
Todos os artigos selecionados confirmaram não haver nenhuma
diferença significativa entre todos os instrumentos usados para medir estética
em implantes unitários de carga imediata na região anterior, que mostraram
bons resultados estéticos na maioria dos casos. Diferentes técnicas foram
usadas para executar a colocação do implante, mas nenhum deles pareceu
afetar o resultado estético final em nenhum dos grupos investigados.
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ANEXOS
Tabela 1. Estrutura da estratégia de busca.
PALAVRAS PARA BUSCAS NAS BASES ELETRÔNICAS

PubMed

Cochrane Library

Web of Science

MeSH descriptor: [Dental
Implants, Single-tooth]
explore all trees
Dental Implant OR Dental
Implants OR Dental
Implantation OR Endosseous
Dental Implantation OR
Endosseous Implantation OR
Endosseous Implant OR
Single Implant OR Single
Tooth OR Single Teeth OR
Single-tooth Implant
AND
Esthetic OR Aesthetic OR
Anterior OR Front OR Incisor
OR Incisors OR Canine OR
Canines OR Cuspid OR
Bicuspid OR Premolar OR
Premolars OR Smile OR
Smile line
AND
Loading OR Immediate
Loading OR Direct
AND NOT
Edentulous Jaw or
Edentulous Jaws or
Edentulous Mandible or
Edentulous Maxilla or
Overdenture or
Overdentures or Partially
Edentulous or In Vitro or
Posterior OR Molar OR
Molars
Filters: Full Text, Humans

AND
MeSH descriptor: [Immediate
Dental Implant Loading]
explore all trees
AND
Dental Implant OR Dental
Implants OR Dental
Implantation OR Endosseous
Dental Implantation OR
Endosseous Implantation OR
Endosseous Implant OR
Single Implant OR Single
Tooth OR Single Teeth OR
Single-tooth Implant
AND
Esthetic OR Aesthetic OR
Anterior OR Front OR Incisor
OR Incisors OR Canine OR
Canines OR Cuspid OR
Bicuspid OR Premolar OR
Premolars OR Smile OR
Smile line
AND
Loading OR Immediate
Loading OR Direct
AND NOT
Edentulous Jaw or
Edentulous Jaws or
Edentulous Mandible or
Edentulous Maxilla or
Overdenture or Overdentures
or Partially Edentulous or In
Vitro or Posterior OR Molar
OR Molars

TITLE: (Dental Implant OR
Dental Implants OR Dental
Implantation OR
Endosseous Dental
Implantation OR
Endosseous Implantation
OR Endosseous Implant OR
Single Implant OR Single
Tooth OR Single Teeth OR
Single-tooth Implant)
AND
TITLE: (Esthetic OR
Aesthetic OR Anterior OR
Front OR Incisor OR
Incisors OR Canine OR
Canines OR Cuspid OR
Bicuspid OR Premolar OR
Premolars OR Smile OR
Smile line)
NOT
TITLE: (Edentulous Jaw or
Edentulous Jaws or
Edentulous Mandible or
Edentulous Maxilla or
Overdenture or
Overdentures or Partially
Edentulous or In Vitro or
Posterior OR Molar OR
Molars)

	
  

	
  

28	
  

Tabela 2. Estudos excluídos.
Motivo da exclusão

Estudo
Guarnieri, Ceccherini & Grande (2015), Raes, Cosyn &

Sem grupo de carga
tardia

Bruyn (2012), Noelken et al. (2014), Esposito et al (2015),
Felice et al. (2011), Andersen, Haanaes & Knutsen (2002),
Cosyn et al. (2012)

Não apresentavam
índices de avaliação

Block et al. (2009), Grandi et al. (2012)

estética
Figura 1. Processo de seleção dos artigos
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Amostra

Média de
idade/ Gênero

Acompanhamento Instrumentos

Principais resultados

(meses)

De Rouck et

n =49

CL: 52 anos/

3, 6, e 12

VAS

VAS

al./ 2009

CT= 25

12 M, 13 F

CT: 80-96% de pacientes satisfeitos (média =93%)

CI=24

IL: 55 anos/

CI: 82- 100% (média: 93%)

11M, 13 F
Den Hartog et n=62

CL: 40 anos

al./2011

CT= 31
CI= 31

6 e 18

ICAI

ICAI

17M, 14 F

PES

Prótese : Valor de ϰ = 0.41(Insuficiente para ser

IL: 38 anos/

WES

considerado)

9 M, 22 F

VAS

Mucosa : Valor de ϰ = 0.62 . Satisfatório em 62% da CT ;
Satisfatório em 80% da CI.
PES
CT= 6.5 ± 1.63

CI= 7.1 ± 1.5 (p< 0.05)

WES
CT= 7.6 ±1.6

CI= 7.8 ± 1.5

(p< 0.05)

VAS
Satisfação 6 m:

CT= 89.5% ± 9.5% CI= 91.5% ± 8.4%

	
  

	
  

30	
  

Satisfação com a coroa 18 m :

Shibly et al.

n=60

/2010

CT= 30

25- 94 anos

3, 6, 12, e 24

PI

CI- 30

CI:	
  Grupo	
  de	
  Carga	
  Imediata;	
  CL:	
  Grupo	
  de	
  Carga	
  Tardia;	
  m:	
  Meses	
  
	
  
	
  

CT = 100%

CI= 100%

Satisfação com a mucosa 6 m : CT= 80%

CI= 87%

Satisfação com a mucosa 18 m : CT= 87%

CI= 87%

Cor da coroa 6 m :

CT= 100%

CI=100%

Cor da coroa 18 m :

CT=97%

CI=93%

Cor da mucosa 6m:

CT= 90%

CI= 97%

Cor da mucosa 18m:

CT=87%

CI=97%

Inicial: CT=2.20 ± 0.58
12 m: CT=2.02 ± 0.63
24 m: CT= 2.05 ± 0.58

CI=2.35 ± 0.45
CI= 1.98 ± 0.48
CI=2.04 ± 0.55

(p= 0.28)
(p=0.99)
(p=0.89)

Inicial– 12 m :

CT= -0.17

CI= -0.38 (p= 0.08)

Inicial– 24 m :

CT= -0.11

CI= -0.31 (p= 0.06)

	
  

	
  

Figura 2. Principais diferenças entre os estudos selecionados.

CI:	
  Grupo	
  de	
  Carga	
  Imediata;	
  CL:	
  Grupo	
  de	
  Carga	
  Tardia.	
  Marcadores	
  v
representam	
  presença	
  enquanto	
  vermelhos	
  representam	
  ausência.	
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