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No decorrer da história, a implantodontia evoluiu com a incorporação de novas técnicas a fim 

de satisfazer os anseios profissionais, otimizar os tratamentos e buscar melhores resultados 

estéticos visando com isso suprir as expectativas dos pacientes. Dentro desse contexto, a 

implantação imediata tem como vantagem alcançar resultados melhores, mais rápidos e 

funcionais em uma estratégia de tratamento previsível com uma elevada taxa de sucesso. O 

objetivo geral desse estudo foi evidenciar por meio da realização de um caso clínico os 

principais fatores para obtenção de sucesso nos implantes imediatos, além de ganhos estéticos 

e funcionais que a técnica proporciona. Como objetivos específicos: descrever o 

procedimento cirúrgico em caso dos implantes imediatos, quanto as suas indicações e 

contraindicações e avaliar fatores que envolvem a estabilidade primária. O caso clínico foi 

realizado em uma clínica odontológica privada, localizada no município de Santo Antônio de 

Jesus-BA, com um paciente cuja a unidade 24 estava comprometida endodonticamente “sem 

presença de lesão periapical”, e o seu prognostico acusava como melhor tratamento a extração 

dentária. O procedimento cirúrgico foi realizado com posterior instalação do implante 

imediato. Como o estudo encontra-se em fase ainda de conclusão, a análise dos dados 

ocorrerá a partir do confrontamento dos resultados obtidos em consultório após procedimento 

e o que está descrito na literatura. O estudo se justifica por estar relacionado a um 

procedimento com grande aplicação na implantodontia e que proporciona melhoria nos 

resultados estéticos, manutenção dos tecidos peri-implantares, celeridade no tratamento tanto 

para o cirurgião-dentista quanto para o paciente. Contudo, através deste estudo os 

profissionais da área poderão refletir sobre as melhores condutas a serem aplicadas, as 

indicações e contraindicações, benefícios e desvantagens que os implantes dentários 

imediatamente instalados pós exodontia podem trazer para a prática clínica aos pacientes. 
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