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Abstract 

Objectives: To investigate objective and patient-centred aesthetic outcomes for single-tooth implants in 

the anterior maxilla. 

Materials and methods: Ninety-eight patients (21 men and 77 women) with a mean age of 51.2  13.8 

years were included in this retrospective study. A total of 98 maxillary anterior singletooth implant 

crowns with a mean functional time of 68.1 months (range 12–245) were evaluated. Aesthetic outcomes 

were measured by PES and WES. Statistical analysis was performed using the Mood’s median and 

stepwise logistic regression with backward elimination to assess the effect of patient demographics, 

clinical parameters and surgical methods on aesthetic outcome (P < 0.05). 

Results: The median PES was 11 and 94% of implants were deemed aesthetically acceptable. The 

median WES was 9 and 98% of implants were deemed aesthetically acceptable. The PES was positively 

influenced by the use of a connective tissue graft (CTG), adding 1 to the score (P = 0.002) and negatively 

influenced by membrane use (P = 0.026). Flapless techniques employed as part of an immediate implant 

placement protocol yielded better outcomes compared to flapped sites (P = 0.017). Immediate implant 

placement demonstrated greater variability in outcomes compared to early implant placement. 

Conclusions: Satisfactory objective and patient-reported aesthetic outcomes were achieved with dental 

implants replacing missing single teeth in the anterior maxilla. The use of CTG improved the aesthetic 

outcome mainly by increasing the alveolar process contour. Less variation in outcomes was observed 

with early (type 2) placement compared to immediate (type 1 placement). 
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 Resumo  

Objetivos: Investigar de maneira objetiva e centrada no paciente, os resultados estéticos de implantes 

unitários na maxila anterior. 

Materiais e métodos: Noventa e oito pacientes (21 homens e 77 mulheres) com idade média entre 13.8 

e 51.2 anos foram incluídos neste estudo retrospectivo. Foram avaliadas 98 coroas maxilares de 



   
 

   
 

implantes dentários individuais com tempo funcional médio de 68.1 meses (variação de 12 a 245). 

Resultados estéticos foram medidos por PES e WES. A análise estatística foi realizada utilizando a 

mediana de Mood e regressão logística com eliminação por passo a passo, avaliando o efeito da 

demografia dos pacientes, parâmetros clínicos e métodos cirúrgicos no resultado estético (P < 0.05) 

Resultados: A média do PES foi de 11 e 94% dos implantes foram considerados esteticamente 

aceitáveis. A média do WES foi de 9 e 98% dos implantes foram considerados esteticamente aceitáveis. 

O PES foi positivamente influenciado pelo uso de enxerto de tecido conjuntivo (CTG), acrescentando 

1 incisão (P = 0,002) e influenciado negativamente pelo uso de membrana (P = 0,026). Técnicas sem 

retalho empregadas como parte de um protocolo de colocação de implantes imediatos produziram 

melhores resultados em comparação com os locais retalhados (P = 0,017). A colocação imediata do 

implante demonstrou uma maior variabilidade nos resultados em comparação com a colocação inicial 

do implante 

Conclusão: Obtivemos resultados satisfatórios e resultados estéticos relatados pelos pacientes foram 

alcançados com implantes dentários substituindo dentes únicos ausentes na região da maxila anterior. 

O uso de CTG melhorou o resultado estético, principalmente pelo aumento do contorno do processo 

alveolar. Foi observada uma menor variação nos resultados com posicionamento precoce (tipo 2) 

comparados a colocação imediato (tipo 1 colocação). 
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