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O uso da técnica da carga imediata se dá através da colocação dos implantes dentários, e em 
seguida, a colocação da prótese com vista oclusal, é um tipo de tratamento que permite a 
integridade dos tecidos moles adjacentes, a preservação da estrutura óssea e do tecido mole ao 
redor do implante de forma esperada, diminuindo as chances de reabsorção do alvéolo e um 
excelente efeito estético. Essa técnica, embora necessite de uma boa integridade óssea e 
tecidual, vem sendo cada vez mais procurada, sendo que a carga imediata tem um resultado 
clínico favorável em implantes unitários e posteriores, visando até mesmo a estética, função, 
fonética e saúde. Dentro dessa perspectiva, a pesquisa aponta como objetivo geral: analisar na 
literatura como tem sido contemplada a reabilitação com implante dentário em zona estética. 
O exposto estudo aborda uma revisão de literatura integrativa que será realizado nas bases de 
dados das bibliotecas da Scientific Electronic Library Online, Biblioteca Virtual em Saúde e 
PubMed. Os descritores utilizados são: implante, biomaterial, carga imediata e reabilitação. 
Como critério de inclusão: artigos, teses e monografias do ano de 2009 a 2019, no idioma 
português, que envolvam estudos com seres humanos e que estejam disponíveis na forma 
digital e na íntegra. Como critério de exclusão: artigos fora do tema e em outro idioma. Após 
a identificação dos títulos nos periódicos on-line serão realizadas leitura flutuante, 
exploratória e analítica para selecionar as informações dos artigos. O estudo poderá 
possibilitar catalogar o que há de mais novo em um único corpus textual atualizado sobre a 
temática, favorecendo informações que poderão auxiliar o cirurgião dentista nessa área. 
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