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IMPLANTE MAL POSICIONADO NO SETOR ANTERIOR: 
EXPLANTAÇÃO, REGENERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO. 
IMPORTÂNCIA DO PLANEAMENTO E DA REVERSIBILIDADE DOS 
TRATAMENTOS

Introdução

A abordagem da zona anterior da maxila com implantes 
dentários é um desafio para os profissionais e para os 

pacientes, principalmente quando se trata de substituir um 
único dente e integrá-lo com os restantes que constituem 
o segmento ântero-superior1,2. Principalmente nesta zona, 
embora também possam ser realizadas noutras áreas, foram 
desenvolvidas diferentes técnicas de preservação alveolar 
para atingir a menor contração possível do volume ósseo 
residual na cicatrização do alvéolo3-6. Por vezes, no setor 
anterior, recorre-se também à inserção imediata do implan-
te, para manter sempre uma melhor estética do paciente ao 
mesmo tempo que se minimizam o número de intervenções. 
A principal dificuldade é a contração do osso que rodeia o 
implante e as possíveis exposições nos tecidos moles e duros 
decorrentes desta cicatrização. As consequências estéti-
cas mais negativas ocorrem quando o implante é colocado 
demasiadamente em direção à tábua vestibular. Os resulta-
dos obtidos por diferentes autores a este respeito parecem 
indicar que quanto maior for a distância entre o implante e a 
tábua vestibular, maior será a formação de osso a esse nível, 
sobretudo quando a cortical vestibular apresenta mais milí-
metros de espessura, considerando-se favoráveis os casos 
superiores a 1 mm7-12. Quando esta distância não é respeita-
da em qualquer uma das zonas do alvéolo, é muito provável 
que se gere uma perda óssea que implique consequências 
estéticas e funcionais para o paciente. Nestes casos, os novos 
tratamentos de casos de insucesso complicam seriamente a 
obtenção de um resultado previsível, uma vez que o ponto 
de partida — ao ser necessário retirar um implante antes da 
inserção de outro de forma mais favorável — leva a que o 
que  poderia ser um caso mais simples, se se tives-
se realizado uma extração com regeneração ou preservação 
e um implante diferido, se transforme num caso de extre-
ma complexidade13-15. No seguinte caso clínico, apresenta-se 
uma situação em que se inseriu um implante imediato pós-
-extração com uma planificação deficiente do caso, gerando 
uma fenestração apical e a exposição do implante apenas 
revestido por tecido mole em algumas áreas na zona ante-
rior. A inclinação incorreta, a seleção desadequada do com-
primento do implante (demasiado comprido, obrigado pela 
inserção imediata), e o planeamento tridimensional insufi-
ciente do mesmo, originaram a falência do implante e a sua 
reabilitação, que deve ser feita novamente para alcançar a 
recuperação estética e funcional. 

Caso clínico
Apresenta-se o caso de um paciente do sexo feminino, de 

39 anos, que chega à consulta com o objetivo de melhorar 
a estética e a função de um implante colocado no dente 21 
após um traumatismo dentário. Uma vez inserido e carre-
gado durante alguns meses, a paciente apresenta dor na 
região, fístula de tecido mole, supuração e transparência do 
implante através da gengiva na zona apical do mesmo. Após 
este quadro clínico, retira-se a coroa do implante e coloca-se 
de forma provisória uma Maryland de resina, ligada aos den-
tes adjacentes (11 e 22) para preservar a estética do setor e 
é desta forma que chega à consulta.(figuras 1 e 2). 

Para a abordagem da zona, é realizada uma TAC onde se 
observa uma fenestração da tábua vestibular com o ápice 
do implante e parte do corpo do mesmo projetando-se do 
leito ósseo em direção aos tecidos moles adjacentes (figu-
ra 3a). Por isso, planeou-se a explantação atraumática do 
implante (figura 3b) e a regeneração da zona intervenciona-
da para conseguir a inserção de um novo implante de forma 
previsível. A regeneração é realizada com PRGF-Endoret 
exclusivamente na zona do alvéolo pós-explantação. Como 
prótese provisória, realiza-se uma ponte Maryland de resina 
composta cimentada por palatino de 11 e 22 (figura 4). 

Após oito semanas, é realizada uma nova TAC de diag-
nóstico na qual se pode objetivar a regeneração completa 
da crista alveolar correspondente ao implante explantado. 
Agora o volume ósseo necessário encontra-se disponível 
para a inserção de um novo implante, desta vez da forma 
correta relativamente à posição e inclinação, além de se 
selecionar um diâmetro e comprimento que deixe osso sufi-

ciente em torno do implante, garantindo assim a estabilida-
de óssea (figura 5). Por seu lado, o fabrico da prótese pro-
visória permitiu gerar um perfil de emergência adequado, 
com uma provisionalização dos tecidos moles muito valiosa 
para a colocação da coroa sobre o novo implante (figura 6). 

Realiza-se a cirurgia de inserção do implante planeado (de 
plataforma estreita e diâmetro reduzido), com base numa 
abordagem conservadora relativamente ao leito ósseo ao 
mesmo tempo que se garante uma possível reversibilidade 
do tratamento caso seja necessário posteriormente. Para o 
correto posicionamento tridimensional, utilizou-se a guia 
cirúrgica com base no enceramento diagnóstico que indica a 
posição correta da futura reabilitação protética (figura 7). O 
implante é inserido com uma estabilidade cirúrgica correta 
(40 Ncm) e por isso é colocado um pilar transepitelial uni-
tário que permitirá realizar a carga imediata do mesmo em 
menos de 24 horas (figuras 8 - 11).

Posteriormente, monitorizou-se o paciente através de 
consultas regulares de controlo, onde se depara uma correta 
uma correta epitelização e evolução favorável dos contornos 
gengivais do implante com carga imediata às três semanas 
(figura 12), verificando-se também a estabilidade do trata-
mento ao nível ósseo com uma tomografia de controlo 5 
meses depois (figura 13). 

Com um ano de seguimento, a mimetização da restaura-
ção do dente 21 é completa e harmoniosa em relação aos 
seus dentes adjacentes, como se pode observar nas imagens 
de controlo, mantendo os volumes gengivais alcançados na 
zona correspondente à tábua vestibular, conforme se pode 
comprovar na imagem oclusal do caso (figuras 14 e 15). 

Fig 1 e 2. Imagens iniciais da paciente onde ainda é evidente a fístula e a transparência do implante localizado na posição 21 a nível apical. 
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Fig. 3. A) Imagem clínica da explantação com o kit de extração de implantes. B) Imagens da TAC de planeamento, onde observamos 
o implante mal posicionado. 

Fig. 4. Imagem clínica após a explantação atraumática do implante e a 
colocação de uma ponte provisória Maryland de resina composta. 

Fig. 6. Imagem clínica após a remoção da prótese provisória. Podemos 
observar como foi mantida a arquitetura gengival, formando um perfil de 
emergência favorável. 

Fig. 6. Inserção do implante orientada pelo indicador de plataforma e 
direção, bem como pela guia cirúrgica. 

Figs. 10 e 11. Comparação da posição na crista do implante inicial, em comparação com a tomografia do 
novo implante que respeita a direção, posição e volume ósseo em torno do implante.

Fig. 12. Imagem clínica de controlo às 3 semanas. Podemos observar a 
correta cicatrização do tecido mole e o início da formação das papilas 
interdentais. 

Figs. 8 e 9. Implante recém inserido com o transepitelial unitário e coroa de carga imediata. 

Fig. 5. Imagem da TAC de planeamento após a regeneração da zona da explantação antes da inserção do novo implante.
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Discussão
A remoção de implantes mal posicionados no segmen-

to estético pode ser uma situação complexa que acarreta 
dificuldades no que toca a alcançar uma reabilitação final 
que cumpra os critérios estéticos e funcionais do pacien-
te e do profissional. O modo como o implante é retirado, 
preservando ao máximo o volume ósseo é, portanto, um 
ponto que pode fazer a diferença. Neste caso clínico, para a 
explantação, utilizou-se um sistema de extração totalmente 
atraumático (KEXIM®, BTI), com base no contra-torque que 
permite preservar a integridade do leito em que o implan-
te é removido para ter um melhor ponto de partida para o 
início da nova reabilitação16. Uma vez regenerado o defeito, 
o correto planeamento tridimensional do caso e a utilização 
de implantes de menor comprimento e diâmetro garantem 
uma manutenção óssea mais previsível em torno do novo 
implante. Além disso, a utilização de implantes menores em 
comprimento e diâmetro garantirá que se possa pensar no 
futuro dos casos e preservar o maior volume ósseo residual 
ao não incluí-lo totalmente no plano de tratamento inicial. 
Isto facilita tanto a cirurgia (menor preparo alveolar, menor 
duração de execução e protocolos mais simplificados) quan-
to a seleção do implante (menor gama de comprimentos 
e diâmetros) e, o mais importante, o novo tratamento ou 
reversibilidade dos implantes caso seja necessário retirar os 
mesmos17.

O planeamento do caso, a correta inserção do implante 
tridimensional no leito cirúrgico e a utilização correta das 
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próteses provisórias fizeram com que, num caso a priori 
complexo se transformasse num caso de resolução menos 
complexa, com menor número de cirurgias e com um resul-
tado estético e funcional adequado. 

Conclusão
A utilização de técnicas atraumáticas para retirar o implan-

te do leito ósseo aliadas a uma técnica correta de inserção 
do novo implante e ao seu planeamento minucioso podem 
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fazer a diferença nos resultados estéticos e funcionais a lon-
go prazo, principalmente no segmento estético. �

Fig. 13. Imagem da TAC de controlo onde observamos a estabilidade alcançada ao nível da crista, 5 meses após a inserção do 
implante e a carga imediata do mesmo. 

Figs. 14 e 15. Estado dos tecidos moles e contorno gengival vestibular do dente reabilitado. 
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