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Objetivo 
 

O objetivo destes casos é elucidar a importância de um cicatrizador 
personalizado na manutenção periimplantar em implantes imediatos anterior e 
posterior quando a carga imediata nem sempre é possível ou indicada.  
 

Introdução 
 

Atualmente, diferentes abordagens clínicas têm sido propostas com o 
objetivo de minimizar sequelas no processo alveolar que em alguns casos 
podem ser muito difíceis de serem revertidas no ponto de vista estético funcional, 
como por exemplo a perda da espessura do tecido mole, altura da crista óssea 
alveolar, volume do rebordo alveolar dentre outros. 

A exodontia minimamente invasiva, evitando abertura de retalho, a 
colocação do implante imediato e a colocação de um provisório têm sido 
considerados tratamentos mais adequados para manter a arquitetura dos tecidos 
moles e duros, além de evitar um segundo tempo cirúrgico. Após o período de 
osseointegração do implante a prótese final pode ser confeccionada copiando 
os contornos de tecidos moles mantidos, garantindo resultados mais previsíveis, 
considerando que a estabilidade primária atingida foi superior a 45N.  

No entanto, algumas vezes esses requisitos não são atendidos, tornando 
o carregamento imediato do implante com provisório inviável, de modo que uma 
abordagem mais conservadora, como carregamento tardio, é necessária. 

Portanto, pilares de cicatrização personalizados podem ser usados 
nesses casos, podendo fazer o uso de substitutos ósseos para preenchimento 
dos GAPs vedando e protegendo durante o período de cicatrização, preservando 
o contorno alveolar tanto do osso quanto da gengiva, prevenindo a impacção 



alimentar e eliminando a necessidade de uma segunda cirurgia de reabertura e 
restaurações provisórias. 
 
 
 
 

Relato dos Casos 
 

• Anterior 
 

Neste caso o implante imediato instalado na região do dente 11, não 
atingiu a estabilidade primária necessária para o carregamento de um provisório, 
sendo assim foi confeccionado um cicatrizador personalizado utilizando um pilar 
de titânio provisório com resina composta fluida no formato triangular de um 
incisivo central superior.  

 
Figura 1: Implante imediato cone morse (Maestro - Implacil), instalado no alvéolo do dente 11 
em posicionamento tridimensional com approach palatino (Classe I de Kan, 2011). 



 
Figura 2: Preenchimento do GAP com substituto ósseo (Extra Graft - Implacil) com Max Cover 
aparafusado para evitar entrar grânulos para dentro do implante.  

 
Figura 3: Corte do Pilar de Titânio Provisório na altura ideal para a confecção e preparo do 
cicatrizador personalizado com resina composta fluida do perfil ideal do dente selecionado.  



  

  
Figura 4: Instalação do cicatrizador personalizado sobre o implante imediato. 

 
Figura 5: Acompanhamento pós-operatório de 60 dias. Observar saúde e manutenção dos 
tecidos periimplantares. 



 
Figura 6: Perfil criado pelo formato do cicatrizador personalizado e confeccionado no dia da 
instalação do implante. Observar o remanescente do substituto ósseo (Extra Graft – Implacil) em 
processo de remodelação. 

 
Figura 7: Formato do perfil tridimensional pronto para preparo e confecção de moldagem 
personalizada e acomodação da coroa definitiva. 

 

• Posterior 
 

Este outro caso o implante imediato foi instalado na região do dente 46, 
no entanto, a carga imediata não é um procedimento comum na região posterior, 
pois a estética nem sempre desempenha um papel crucial. Em geral, as forças 
mastigatórias na região posterior desencorajam muitos clínicos a realizar cargas 
protéticas imediatas (provisórios), pois essas forças são capazes de impedir o 
processo de osseointegração do implante durante a fase de cicatrização, 



portanto um protocolo cirúrgico de dois estágios é recomendado, iniciando com 
a implantação imediata e cicatrizador personalizado e finalizando tardiamente 
com a coroa definitiva. 

 

 
Figura 1: Raiz residual do dente 46 com indicação de exodontia. 

 
Figura 2: O remanescente dental serviu como guia anatômica para perfuração inicial e um 
melhor posicionamento tridimensional do implante imediato. 



 
Figura 3: Após perfuração e exodontia, é feita a checagem com paralelizador para 
posicionamento do implante ideal. 

 
Figura 4: Vista oclusal da perfuração em septo para a ancoragem do implante imediato.  



 
Figura 5: Instalação do implante cone morse (Maestro – Implacil) 2mm abaixo do nível ósseo e 
4 mm da margem gengival. 

 
Figura 6: Implante instalado com estabilidade primária de 35N, suficiente para confecção e 
instalação do cicatrizador personalizado com segurança. 



 
Figura 7: Preenchimento dos GAPs com substituto ósseo (Extra Graft – Implacil) com Max Cover 
aparafusado para evitar entrar grânulos para dentro do implante.  

  
Figura 8: Confecção e preparo do cicatrizador personalizado com resina composta fluida do 
perfil ideal do dente selecionado.  

 



  
Figura 9: Instalação do cicatrizador personalizado sobre o implante imediato. 

 
Figura 10: Observar o formato do perfil quadrado de um molar, possibilitando a manutenção dos 
tecidos periimplantares na posição ideal para confecção de uma futura coroa implanto suportada. 

Conclusão 

O cicatrizador personalizado é uma ótima solução para suportar e manter os 
contornos dos tecidos moles e duros após a colocação imediata do implante nas 
regiões anterior e posterior. Esta opção otimiza a etapa protética e influencia 
positivamente na saúde periimplantar a longo prazo do implante. A indicação 
deve ser muito bem planejada, pois sabemos das dificuldades e limitações que 
temos em implantações imediatas. 
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