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RESUMO 

 

 

Rotundo LDB. Avaliação da taxa de sobrevida de implantes unitários instalados 
em maxila com diferentes tratamentos de superfície: estudo retrospectivo. São 
Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2016. Versão 
Corrigida. 

 

 

O objetivo desse estudo foi avaliar as taxas de sobrevida de implantes 

unitários, instalados na maxila, com diferentes tratamentos de superfícies: 

oxidação anódica (AO), duplo ataque ácido (DAE), ataque ácido e jateamento 

(SAE) e ataque ácido e jateamento modificada (SAE modificada). Também 

avaliou a influência de outras variáveis sobre estas taxas. Foram avaliados 

pacientes com implantes unitários em maxila, atendidos no Centro 

Odontológico da Polícia Militar de São Paulo e do Centro de Excelência em 

Prótese e Implantes da Universidade de São Paulo (Brasil), entre janeiro de 

2008 e julho de 2013. Os seguintes dados foram coletados: sexo do paciente, 

características do implante (forma, diâmetro, comprimento), tratamento de 

superfície, localização do implante (maxila anterior ou posterior), presença de 

enxerto ósseo e falhas de implantes. O desfecho primário foi a perda do 

implante (falha). Estatísticas descritivas foram realizadas para caracterizar a 

distribuição de frequência de implantes em relação às variáveis. A análise da 

falha do implante foi feita por curvas de sobrevida de Kaplan-Meier. O teste de 

Mantel-Cox identificou as variáveis associadas à falha do implante ao longo do 

tempo. A amostra analisada foi constituída por 1076 implantes em 549 

pacientes. As falhas ocorreram em 20 implantes (1,9%), 15 deles (75%) em 

homens e 5 em mulheres (25%). A frequência de falha foi maior em regiões de 

enxerto ósseo, e esta diferença ocorreu nos implantes em homens e com 

superfície DAE. A presença de enxerto aumentou em seis vezes as chances de 

falha do implante em relação às áreas de osso natural. Nos pacientes com 

implantes com superfície DAE estimou-se que essa chance de falha do 

implante em área de enxerto aumentou em nove vezes. 

 



 
 

Keywords: Implante dentário. Taxa de sobrevida. Falha de implante.Tratamento 

de superfície. Estudo retrospectivo. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

Rotundo LDB. Survival rate of implants with different surface treatments placed 
in maxilla for single tooth replacement: retrospective study. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2016. Versão 
Corrigida. 

 

 

The purpose was evaluate the survival rates of single implants installed in 

maxilla with different surface treatments: anodic oxidation (AO), dual acid-

etching (DAE), sandblasted and acid-etched (SAE) e sandblasted and acid-

etched modified (SAE modified). It also evaluated the influence of other 

variables on these rates. Patients with installed single implants in the maxilla 

treated at Dental Center of Military Police of São Paulo and the Center for 

Excellence in Prosthodontics and Implants of the University of São Paulo 

(Brazil) between January 2008 and July 2013 were evaluated. The following 

data were collected: patient gender, implant characteristics (shape, diameter, 

length), surface treatment, location of the implant (anterior or posterior maxilla), 

presence of bone graft and implant failures. The primary outcome was the loss 

of the implant (failure). Descriptive statistics were used to characterize the 

frequency distribution of implants in relation to the variables. The analysis of 

implant failure was made by survival curves of Kaplan-Meier. The Mantel-Cox 

test was performed to identify variables associated with implant failure over 

time. The sample consisted of 1076 implants in 549 patients. Failures occurred 

in 20 implants (1.9%), while 15 of them (75%) were men and 5 women (25%). 

The frequency of failure was higher in regions of bone graft, and this difference 

was related to implants in men and in DAE implants. The presence of graft area 

increased by 6 times the chances of implant failure in relation to areas of natural 

bone. In DAE implants was estimated that the chance of failure of the implant 

graft area increased by 9 times. 

 

Keywords: Dental implants. Survival rate. Implant failure. Surface treatment. 

Retrospective study. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os implantes unitários osseointegrados são considerados um 

tratamento reabilitador de sucesso em longo prazo. Várias técnicas de 

tratamento de superfície têm sido estudadas e aplicadas para melhorar as 

propriedades biológicas, favorecendo o mecanismo de osseointegração (Wong 

et al. 1995). Vários estudos de tratamentos de superfície dos implantes de 

titânio têm demonstrado uma maior e mais rápida aposição óssea em tais 

implantes (Wong et al., 1995; Trisi et al., 1999; Abrahamsson et al., 2004; 

Botticelli et al., 2005; Wennerberg; Albrektsson, 2010).  

A obtenção da superfície duplo ataque ácido ou “dual acid-etching” 

(DAE) envolve a aplicação de ácido clorídrico e sulfúrico para um implante de 

titânio comercialmente puro (Aalam; Nowzari, 2005; Fandridis; Papadopoulos, 

2008). Os implantes de superfície tratada com ataque ácido e jateamento de 

areia ou “sandblasted and acid-etched” (SAE) combinam jateamento com 

partículas de alumina e condicionamento ácido para obter macro-rugosidade e 

microporos (Kim et al., 2008). A superfície tratada por oxidação anódica ou 

“anodic oxidation” (AO) é resultante de um processo eletroquímico que 

aumenta a superfície da camada de óxido de titânio e de rugosidade (Aalam; 

Nowzari, 2005). Há também a superfície “sandblasted and acid-etched 

modified” (SAE modificada), uma variação química do implante SAE, com uma 

melhor hidrofilia, a qual é produzida com jateamento de areia, ataque ácido e 

enxágüe em água, sob proteção de nitrogênio e armazenado numa solução de 

NaCl isotônica (Blanes et al., 2007). 

AO, SAE e DAE implantes mostraram altas taxas de sucesso em 

estudos recentes (Kang et al., 2009). Em 10 anos de acompanhamento de 

implantes SAE em maxila, suportando overdentures, a taxa de sobrevivência 

do implante foi de 95,1% (Fischer; Stenberg, 2012). Com base em um estudo 

retrospectivo dos pacientes que receberam implantes AO colocados no dia da 

extração do dente natural, a taxa de sobrevivência foi de 96% (Wagenberg; 

Froum, 2006).  

Estudos anteriores mostraram que a taxa de falha dos implantes 

maxilares é significativamente maior do que dos implantes mandibulares (Cune 
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et al., 1994; Haas et al., 1996; Goodacre et al., 1999). A maxila pode suportar 

forças mecânicas mais baixas por causa de sua camada cortical mais fina e 

densidade óssea menor (Roos et al., 1997).  

Diversos estudos clínicos de sobrevida de implantes foram relatados 

(Roos et al., 1997; Khang et al., 2001; Testori et al., 2001; Garlini et al., 2003; 

Eckert et al., 2005; Nixon et al., 2009; Buser et al., 2012; Sesma et al., 2012). 

No entanto, poucos relatos comparam essas quatro diferentes superfícies de 

implantes em um mesmo estudo, o que reforça a relevância do presente 

estudo. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Buser et al. (1997), em estudo multicêntrico, acompanharam 

prospectivamente implantes Straumann® (superfície SAE), para avaliar o 

prognóstico em longo prazo em pacientes total e parcialmente desdentados. 

Foram 2359 implantes, em 1003 pacientes, acompanhados anualmente por 

oito anos. Foram calculadas as taxas de sucesso para subgrupos de implantes 

divididos por tipo de implante, comprimento do implante, e localização do 

implante. Treze implantes foram perdidos. As taxas de sobrevida e de sucesso 

acumuladas em oito anos foram 96,7% e 93,3%, respectivamente. A análise 

dos subgrupos revelou melhores taxas de sucesso para implantes na 

mandíbula (aproximadamente 95%) do que para os implantes em maxila 

(aproximadamente 87%).  

 

Goodacre et al. (1999) estudaram tipos de complicações de implantes e 

a perda de implantes, através da revisão de literatura de estudos clínicos 

publicados de 1981 a 1997. Houve maior perda em maxila do que em 

mandíbula, em casos de reabilitação com protocolo ou overdenture. Em casos 

de prótese fixa parcial, houve pouca diferença entre maxila e mandíbula. As 

perdas de implante aumentaram com implantes curtos ou com osso de baixa 

qualidade.   

 

Khang et al. (2001) avaliaram dois implantes com diferentes tratamentos 

de superfície: duplo ataque ácido (DAE) e superfície maquinada (MS). Nesse 

estudo clínico randomizado, ambos os tipos de implantes foram instalados em 

cada paciente, utilizando a técnica dos dois estágios, com tempo de 

cicatrização de 4 a 6 meses. Todos os casos forma acompanhados clinica e 

radiograficamente por até 36 meses (432 implantes, sendo 247 DAE e 185 

MS). A taxa de sucesso dos implantes DAE (95%) foi estatisticamente maior do 

que a taxa do implante MS (86,7%), para 36 meses de acompanhamento. A 

maior diferença na taxa de sucesso é observada em condições de osso pouco 

denso ou de baixa qualidade, onde a taxa é de 96,8% para DAE e 84,8% para 

MS. 
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Strietzel et al. (2004) avaliaram o sucesso de reabilitações com o 

sistema de implante Frialit-2® (superfície DAE). O estudo foi realizado com 504 

pacientes, que receberam um total de 1554 implantes entre 1990 e 2001. Tais 

implantes foram analisados em relação a parâmetros clínicos e radiográficos. A 

média do tempo de acompanhamento foi de 6,2 anos. A taxa de sobrevida 

encontrada para toda a amostra foi de 94,8%. Para os implantes em maxila, a 

taxa de sobrevida manteve-se constante em 92,6% após 68 meses de 

acompanhamento. Na mandíbula, essa taxa foi de 96,7% e passou a ser 

constante com 76 meses. Foram encontradas correlações estatisticamente 

significativas entre a perda do implante e a perda óssea vertical adjacente ao 

implante. 

 

Astrand et al. (2004), em estudo clínico randomizado de 3 anos de 

acompanhamento, compararam implantes Straumann® (superfície SAE) com 

implantes Branemark Nobel Biocare® (superfície AO), ambos sustentando 

próteses parciais fixas. A amostra foi composta por 28 pacientes com ausência 

dentária na região posterior da maxila. Cada paciente recebeu 2 a 4 implantes, 

distribuídos aleatoriamente pelos dois tipos. Foram inseridos 77 implantes 

Straumann® e 73 implantes Nobel®, que receberam carga após 6 meses. Dois 

implantes Nobel® e dois implantes Straumann® foram perdidos. Os implantes 

Nobel® foram perdidos antes de carregar enquanto os implantes Straumann® 

foram perdidos por causa de peri-implantite. A taxa de sobrevida para ambos 

os grupos foi de 97,3%. A média de perda óssea marginal dos implantes 

Nobel® foi de 1,8 mm tanto no baseline quanto no exame de 3 anos de 

acompanhamento. Os valores correspondentes para os implantes Straumann® 

foram de 1,4 mm no baseline e de 1,3 mm ao fim de 3 anos de 

acompanhamento. Dessa forma, não houve diferença significativa entre os 

sistemas de implantes no que diz respeito à perda óssea. A ocorrência de peri-

implantite foi observada em sete implantes, mas em nenhum dos implantes 

Nobel®. Tal diferença foi estatisticamente significativa. 

 

Deus et al. (2007), em um estudo retrospectivo de cinco anos realizado 

em um curso de pós-graduação, avaliaram o grau de sucesso obtido na 
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utilização de implantes Neodent®. Foram realizados 415 implantes, sendo 193 

na maxila e 222 na mandíbula em 182 pacientes. No total 13 implantes foram 

perdidos, resultando em uma taxa de sobrevida de 96,87%, 10 perdidos na 

maxila (5,18%) e 3 na mandíbula (1,35%). Outro dado importante foi que os 

implantes mais curtos falharam mais quando comparados aos mais longos e 

que implantes colocados sobre área de enxerto falharam mais do que em áreas 

de osso natural. 

 

Turkyilmaz e McGlumphy (2008) propuseram um estudo com objetivo de 

examinar a densidade óssea a partir de Tomografia Computadorizada (TC) e a 

importância da estabilidade primária dos implantes na taxa de sobrevida dos 

mesmos. Foi analisado um total de 111 pacientes os quais receberam um total 

de 300 implantes com diâmetro de 3,75 e 4,0 mm e comprimentos variados nos 

diversos sítios anteriores e posteriores da mandíbula e maxila. O torque de 

inserção (com uso do motor) e a freqüência ressonante (medida pelo Osstell®) 

mensuraram a estabilidade dos implantes. Os valores encontrados nas 

mensurações confirmaram a relação entre a densidade óssea e a estabilidade 

dos implantes. Em regiões com menores densidades, foi verificado o maior 

número de perdas de implantes, que corresponderam aos implantes 

localizados em regiões posteriores. A taxa de sobrevida dos implantes após 3 

anos de acompanhamento foi de 93,3%. 

 

Mesa et al. (2008) analisaram, através de estudo retrospectivo, a 

associação entre algumas variáveis (como idade, sexo, hábito de fumar, 

condição periodontal, diâmetro do implante, comprimento do implante) e a 

estabilidade primária dos implantes. A amostra foi de 1084 implantes 

Branemark Nobel® (superfície AO). Implantes na região anterior da mandíbula 

mostraram menor risco de falha da estabilidade primária quando comparado a 

outras áreas na mandíbula. Além disso, nos implantes na maxila esse risco foi 

maior do que os implantes instalados em mandíbula. Quanto às outras 

variáveis, em mulheres, o risco de falha na estabilidade primária foi 1,54 vezes 

maior do que em homens (95% CI 1.88–2.22). Já os implantes de menores de 

15 mm de comprimento tiveram 1,49 vezes mais risco de falhar do que os 

implantes de maior comprimento (95% CI 1.09–2.04). 
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Manor et al. (2009), em um estudo coorte retrospectivo, avaliaram 194 

pacientes (98 homens e 96 mulheres) com implantes acompanhados ao longo 

de 6 anos.  Foram incluídos na pesquisa aqueles com história de pelo menos 

uma falha de implante e este sendo removido. Falhas tardias (aquelas que 

ocorreram após receber carga oclusal) foram associadas com perda óssea 

moderada a severa e tiveram maior incidência em homens e em áreas 

posteriores. Já as falhas precoces (aquelas que ocorreram antes ou até o 

momento de receber o pilar) associaram-se a mínima perda óssea e ocorreram 

mais em mulheres.   

 

Sbordone et al. (2009), em um estudo retrospectivo de 3 anos, 

analisaram a remodelação óssea em cristas alveolares reconstruídas por 

enxerto de osso autógeno e em regiões de osso natural. Foram incluídos 

pacientes com atrofia óssea severa que receberam enxertos autógenos e 

implantes, entre 2000 e 2002. Medidas de remodelação óssea ao redor dos 

implantes foram determinadas através de tomografia computadorizada. 

Quarenta pacientes receberam 109 implantes de superfície rugosa em área de 

enxerto autógeno (crista ilíaca ou mento) e 88 implantes em osso natural. A 

taxa de sobrevida acumulada foi 98,9% em osso natural e 99,1% em área 

enxertada. Maior taxa de remodelação óssea foi encontrada em área de 

enxerto ósseo do mento quando comparado ao enxerto de crista ilíaca e osso 

natural. 

 

Tetsch et al. (2010) avaliaram 2190 implantes (983 pacientes) instalados 

entre 1992 e 2007, após a realização de elevação do assoalho do seio maxilar. 

A sobrevida dos implantes, de acordo com a análise de Kaplan Meier, foi de 

97,1% em 176 meses de acompanhamento (após o implante ter recebido 

carga), independente do tipo da técnica utilizada para a elevação de assoalho 

do seio maxilar.  

 

Carrió et al. (2011), em uma revisão de literatura, avaliaram os principais 

fatores de risco que causam a perda precoce de implantes (perdidos antes 

mesmo de reabilitação protética). Os principais fatores encontrados foram o 
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fumo, a qualidade e quantidade óssea, comprimento dos implantes, doenças 

não controladas (diabetes e imunodeficiências), regiões que receberam enxerto 

e uso de algumas medicações como os bifosfonatos. Apesar da maioria dos 

estudos se dedicarem aos fatores de riscos de perda implantar após confecção 

das próteses, a maioria dos implantes é perdida durante o período de 

osseointegração dos mesmos. 

 

Jang et al. (2011), ao realizarem um estudo retrospectivo com 

acompanhamento de até 10 anos, analisaram a relação entre os fatores locais 

na sobrevida dos implantes. Foram selecionados 3755 pacientes (3120 

homens e 635 mulheres), que variam entre 18 e 88 anos de idade. Oito tipos 

de implantes foram usados com diferentes tratamentos de superfícies e 

tamanhos. Num total de 6385 implantes, ocorreu a perda de 108 implantes 

após o período de acompanhamento, sendo a maioria (86 implantes) após a 

reabilitação protética. A taxa acumulada de sobrevida dos implantes foi de 

96,33%. A idade dos pacientes, a superfície e comprimentos dos implantes, a 

localização e o tipo de prótese influenciaram na taxa de sobrevida. Por outro 

lado, o gênero, o diâmetro e a qualidade óssea não interferiram na taxa de 

sucesso. 

 

Ozkan et al. (2011), em estudo retrospectivo de 5 anos de 

acompanhamento, analisaram parâmetros clínicos e radiográficos de quatro 

diferentes tipos de implantes instalados em maxila ou mandíbula posterior. 

Foram instalados 244 implantes em 83 pacientes: 86 implantes Straumann®, 

35 implantes Swiss Plus®, 90 implantes Camlog®, e 33 implantes Frialit®. A 

perda óssea marginal do implantes Straumann® foi significativamente menor 

do que observado nos outros grupos. Quanto aos parâmetros clínicos (índice 

de placa, profundidade de sondagem, sangramento à sondagem), os quatro 

tipos de implantes tiveram comportamentos semelhantes. 

 

Buser et al. (2012) conduziram um estudo retrospectivo com pacientes 

que receberam implantes SAE. 303 pacientes (com 514 implantes) foram 

avaliados clinica e radiograficamente. Em 10 anos de acompanhamento, 6 

implantes foram perdidos, resultando em taxa de sobrevida acumulada de 97%. 
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Dois implantes mostraram sinais de supuração, enquanto sete deles tiveram 

histórico de peri-implantite. 

 

Sesma et al. (2012) avaliaram a influência de algumas variáveis na 

sobrevida de implantes unitários com superfície DAE. Foram avaliados um total 

de 988 pacientes (80,3% homens). Vinte e quatro implantes (2,4%) falharam, 

sendo a maioria deles cilíndricos (54,2%) e com 10 mm de comprimento 

(58,3%). As taxas de falha de implante para maxila anterior, maxila posterior, 

mandíbula anterior e mandíbula posterior foram, respectivamente: 2,4%, 

3,3%%, 1,6% e 2,0%. A taxa de sobrevida acumulada foi 97,6%. A taxa de 

falha foi de 8,8% para implantes colocados após enxerto por elevação de seio 

maxilar, 7,3% para implantes em áreas com enxertos em bloco e 1,6% para 

implantes em osso nativo. Através da análise multivariada (regressão de Cox), 

a elevação de seio maxilar e o enxerto em bloco mostraram associação 

estatisticamente positiva com a perda do implante.  

 

Nicolau et al. (2013), em um estudo clínico randomizado, analisaram, ao 

longo de 3 anos, as alterações no nível da crista óssea de pacientes com 

implantes Straumann SLActive® (superfície SAE modificada), que receberam 

carga imediata ou carregamento precoce (28 a 34 dias após a cirurgia). O nível 

ósseo foi medido através da comparação de radiografias padronizadas feitas 

no dia da colocação do implantes e após 5, 12, 24 e 36 meses. As taxas de 

sobrevida dos implantes foram, respectivamente, 97,4% e 96,7% nos grupos 

de carga imediata e precoce. Ao longo de 36 meses, a variação média do nível 

ósseo para implantes de carga imediata foi de 0,88 ± 0,81 mm contra 0,57 ± 

0,83 mm para o grupo carregamento precoce. As alterações no nível da crista 

óssea ocorreram principalmente durante os primeiros 5 meses após o 

carregamento. Após este período de remodelação óssea, o nível da crista 

óssea manteve-se estável até o acompanhamento de 36 meses. 

 

Filippi et al. (2013), em um estudo prospectivo, analisaram 759 pacientes 

com 1.355 implantes Straumann SLActive® (superfície SAE modificada), em 

123 centros em nove países da Europa e os EUA. A maioria dos pacientes 

receberam um ou dois implantes (58,6% e 25,3% dos pacientes, 
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respectivamente), e 90% dos casos foram realizados com abertura de retalho. 

Um protocolo de cicatrização submersa foi significativamente mais prevalente 

em centros europeus, enquanto o uso de cicatrizadores transmucosos foi 

significativamente mais prevalente em centros norte-americanos. Após um ano, 

538 pacientes, com 908 implantes, estavam disponíveis para avaliação. As 

taxas acumuladas de sobrevida e de sucesso dos implantes foram 98,5% e 

96%, respectivamente. 

 

Galindo-Moreno et al. (2014) avaliaram a perda óssea marginal ao redor 

dos implantes instalados tanto em maxila com osso natural quanto em região 

de levantamento do assoalho do seio, após estarem 3 anos em função. Essa 

perda foi medida através de radiografias panorâmicas obtidas no momento da 

finalização da prótese e após 12, 24 e 36 meses em função. A perda óssea 

marginal acumulada variou entre 0 e 3,9 mm, após 3 anos em função. Houve 

diferença estatisticamente significativa entre a perda óssea dos implantes 

colocados em osso natural e colocados em área de enxerto, no 

acompanhamento de 1 ano. No entanto, não houve progressão dessa perda 

nos anos seguintes. 

 

Geckili et al. (2014) analisaram fatores associados ao sucesso, 

sobrevida e falha de implantes dentários. Foram coletadas informações de 

1656 implantes, de diferentes marcas (Straumann®, Astratech®, Biolok, 

Biohorizons® e XiveDentsply®), incluindo dados como tamanho, localização, 

tempo de inserção e tipo de prótese. A taxa de sucesso foi baixa para 

implantes curtos e na maxila. A taxa de falhas foi maior em maxila do que em 

mandíbula, e também foi maior em maxila anterior quando comparada à região 

posterior. 

 

Amato e Polara (2014) avaliaram a taxa de sobrevida de implantes 

cônicos com superfície duplo ataque ácido, com carga imediata. Pacientes 

foram atendidos em clínicas particulares e receberam implantes 3i® na maxila 

e na mandíbula, tanto em área de osso natural quanto em área de enxerto. 

Foram 90 pacientes ao total, com 240 implantes (124 em maxila e 116 em 
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mandíbula). Durante o período de 2 a 12 meses, ocorreu a perda de 5 

implantes em maxila e nenhum foi perdido em mandíbula. A taxa de sobrevida 

foi respectivamente de 96% para maxila e 100% para mandíbula (com taxa de 

sobrevida acumulada de 98%). 

 

French et al. (2015), em um estudo retrospectivo, avaliaram um total de 

4591 implantes Straumann® (superfície SAE) instalados em 2060 pacientes, 

entre 1999 e 2012. As avaliações ocorreram após 2 a 3 meses, 1, 3, 5 e 7 

anos, chegando a 10 anos em alguns casos. Pelas curvas de Kaplan Meier, a 

taxa acumulada de sobrevida do implante para 3, 5 e 7 anos foi, 

respectivamente, 99,3%, 99% e 98,4%. Implantes Tissue-Level® (n = 3863) 

apresentaram taxa de sobrevida muito alta em 3 anos (99%), sendo mantida ao 

longo de todo período do estudo. Implantes Bone-Level® (n = 600) também 

apresentaram taxa de sobrevida de 99% nesse mesmo período. Implantes 

Tapered Effect® (n = 128) apresentaram taxa de sobrevida mais baixa de 95% 

em 5 anos. Implantes curtos de 6 mm de comprimento em região de mandíbula 

posterior apresentaram taxa de sobrevida de 100%, enquanto aqueles 

instalados em maxila posterior tiveram 87% de taxa de sobrevida. A análise 

multivariada identificou a relação entre as seguintes variáveis com a falha do 

implante: localização do implante, comprimento e desenho do implante, tempo 

da instalação, presença de procedimentos de enxerto ósseo e gênero.  

 

Hentschel et al. (2015) avaliaram a influência do comprimento do 

implante em sua sobrevida e a satisfação do paciente durante os primeiros 2 

anos em função. Tratou-se de uma coorte retrospectiva de 312 implantes 

curtos Straumann SLActive® (superfície SAE modificada, com comprimento 

menor que 8mm) em 224 pacientes, os quais foram instalados entre 2008 e 

2010 em clínica particular. Foram observados por uma média de 26,7 meses. 

Implantes Straumann® com comprimento maior que 12 mm foram usados 

como grupo controle. As taxas de sobrevida foram de 99% no grupo teste e 

98,7% no grupo controle. Houve uma tendência a maior satisfação do paciente 

no grupo teste (pela aplicação do questionário Oral Health Impact Profile), 

porém sem diferença estatisticamente significante. Nesse estudo o 
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comprimento do implante não mostrou influência na taxa de sobrevida, no caso 

dos implantes SLActive®. 

 

Rossi et al. (2015) avaliaram implantes SLActive® (superfície SAE 

modificada) de 6 mm de comprimento instalados em regiões posteriores. 

Foram 40 implantes, que receberam coroas unitárias cimentadas após 6 a 7 

semanas de cicatrização (carregamento precoce). Dois desses implantes foram 

perdidos antes de receber carga. Durante 5 anos de acompanhamento, 

nenhuma outra perda ou complicação foi encontrada e a média da perda óssea 

marginal foi de 0,7 ± 0,6 mm. Dessa forma, 95% dos implantes mantiveram-se 

em função e com baixa perda óssea durante os 5 anos de acompanhamento. 

 

Wallkamm et al. (2015) analisaram o desempenho de 342 implantes 

Straumann SLActive® (superfície SAE modificada) instalados em 233 

pacientes,  em diversos centros odontológicos de 3 diferentes países (EUA, 

Canadá e Suíça), ao longo de 3 anos. A maioria dos implantes foram instalados 

em maxila (71,3%) e quase metade deles (47,7%) foram em área estética. A 

taxa de sobrevida acumulada após 3 anos de acompanhamento foi 97,5% para 

os centros na Suíça e 93,5% para os centros nos EUA e Canadá.  

 

vanVelzen et al. (2015) avaliaram a sobrevida e a incidência de peri-

implantite em pacientes totalmente ou parcialmente edêntulos com implantes 

SLA Straumann® (superfície SAE). Pacientes que receberam implantes entre 

1997 e 2001, com um acompanhamento de pelo menos 10 anos, passaram por 

exame clínico e radiográfico, sendo o quadro de peri-implantite definido como 

uma perda óssea igual ou maior a 1,5mm após carregamento (acompanhados 

de sangramento à sondagem). Ao total foram 374 implantes com dados de 10 

anos de acompanhamento. Desses implantes, somente um foi perdido ao longo 

do período (taxa de sobrevida de 99,7%) e essa perda ocorreu 2 meses após a 

cirurgia. A média de perda óssea após 10 anos de acompanhamento foi de 

0,52mm. Sete por cento (7%) dos implantes demonstraram sangramento à 

sondagem em combinação com a perda óssea avançada. A perda óssea 
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avançada sem sangramento à sondagem estava presente em 2,8% de todos 

os implantes. 

 

Munhoz et al. (2015), em um estudo animal, compararam dois tipos de 

tratamento de superfície de implantes instalados em tíbia de coelhos, em 

estágios iniciais de reparação óssea. Dez implantes com superfície SAE 

modificada (modSAE) e dez implantes com superfície AO foram avaliados no 

que diz respeito ao contato osso-implante (BIC) e à orientação das fibras de 

colágeno, verificada por luz polarizada circularmente (BICCPL). Os resultados 

foram medidos aos 7, 21 e 42 dias pós-operatórios. Os implantes com 

superfíice modSAE induziram BIC maior em todos os momentos observados. A 

análise do BICCPL revelou que ambos os implantes mostraram uma padrão de 

maturaçãona formação de fibras de colágeno. No entanto, os valores de 

BICCPL para implantes modSAE foram maiores do que os valores para 

implantes AO aos 21 dias. Em conclusão, a topografia ea superfície 

características dos implantes modSAE mostraram uma tendência a melhorar a 

integração do tecido ósseo e também contribuir para a maturação das fibras de 

colágeno. Esse fato foi evidenciado em 21 dias. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

O objetivo deste estudo retrospectivo foi avaliar as taxas de sobrevida de 

implantes com diferentes tratamentos de superfície (duplo ataque ácido, 

oxidação anódica, ácido e jateamento, ácido e jateamento modificada) 

colocados na maxila para a substituição de um único dente. Também teve 

como propósito relacionar essas taxas com outras variáveis, tais como sexo do 

paciente, características do implante, localização do implante, presença de 

enxerto ósseo. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

 Nesse estudo retrospectivo, foram avaliados pacientes com implantes 

unitários instalados na maxila, atendidos no Centro Odontológico da Polícia 

Militar de São Paulo e no Centro de Excelência em Prótese e Implantes da 

Universidade de São Paulo (Brasil), entre janeiro de 2008 e julho de 2013.  Tais 

implantes apresentavam as seguintes superfícies: “anodic oxidation” (AO), 

“dual acid-etching” (DAE), “sandblasted and acid-etched” (SAE) e “sandblasted 

and acid-etched modified” (SAE modificada). 

 Foram coletados, a partir de um banco de dados eletrônico e das 

etiquetas de identificação do implante, os seguintes dados: sexo do paciente, 

características do implante (forma, diâmetro, comprimento, tratamento de 

superfície), localização do implante (maxila anterior ou posterior), presença de 

enxerto ósseo, falhas de implantes, e as razões para essas falhas. Não foram 

incluídos no estudo os pacientes que receberam implantes imediatos ou carga 

imediata, que apresentavam doença periodontal ativa, que eram fumantes e 

que receberam carga protética sobre os implantes há menos de seis meses.  

 O Comitê de Ética para Estudos Clínicos da Faculdade de Odontologia 

da Universidade de São Paulo (São Paulo - Brasil) aprovou o protocolo do 

estudo (Protocolo 70/2009 – Anexo A). 

 Os procedimentos cirúrgicos e protéticos relacionados à reabilitação com 

implante foram realizados por dentistas experientes, seguindo protocolos 

clínicos padronizados para ambos os centros. Exame clínico, radiografias 

panorâmicas, hemograma completo, taxa de glicemia e testes de coagulação 

foram realizados para uma análise preliminar da indicação cirúrgica. Todos os 

pacientes foram submetidos à tomografia computadorizada pré-operatória, e os 

conjuntos de dados foram transferidos para um software de planejamento de 

implante (Dental Slice®, Bioparts Prototipagem Biomedica). Com esse 

software, foi possível definir a largura e o comprimento de cada implante. 

 Além disso, todos os pacientes receberam prescrição de medicamentos 

pré e pós operatória: 500 mg de amoxicilina e 50 mg de diclofenaco de sódio 1 

hora antes da intervenção; posteriormente, 500 mg de amoxicilina a cada 8 

horas durante 7 dias ou 50 mg de diclofenaco de sódio a cada 8 horas durante 
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5 dias. Pacientes fizeram bochecho com clorexidina 0,12% (Periogard®, 

Colgate-Palmolive) por 1 minuto, imediatamente antes do início da intervenção. 

A anestesia local foi realizada com infiltração de mepivacaína 2% (MEPI-Levo 

20®, DFL). 

  Quanto ao procedimento cirúrgico, seguiram-se os seguintes passos: 

incisão na região definida para instalação do implante; retalhos de espessura 

total para expor o rebordo alveolar; perfurações ósseas com o uso de brocas 

de diâmetro crescente, sob irrigação (de acordo com o protocolo do fabricante); 

colocação do implante; reposicionamento do retalho; e sutura. Foram dadas 

instruções pós-operatórias sobre higiene bucal, medicamentos e dieta. A 

remoção da sutura foi realizada após 7 dias.  Em alguns casos, procedimentos 

de elevação do assoalho do seio maxilar e outros enxertos foram necessários, 

sendo realizados de acordo com o protocolo acima mencionado, mas com 

algumas particularidades inerentes a cada técnica cirúrgica.  

 No que diz respeito aos procedimentos de prótese, foi utilizada a técnica 

de dois estágios na maioria dos casos, e foi aguardado um tempo de dois a 

seis meses para osseointegração. 

 Foram realizados acompanhamentos radiográficos anuais. O desfecho 

primário foi a perda do implante (falha). A sobrevida foi caracterizada pelo fato 

de o implante estar em função até final do estudo. A remoção do implante foi 

indicada após a persistência de dor, supuração, infecções peri-implantares ou a 

perda óssea progressiva seguida pela mobilidade do implante. 

 Estatísticas descritivas foram realizadas para caracterizar a distribuição 

de freqüência de implantes em relação às variáveis. A análise da falha do 

implante foi feita por curvas de sobrevida de Kaplan-Meier. O teste de Mantel-

Cox foi realizado para identificar as variáveis associadas à falha do implante ao 

longo do tempo. A análise multivariada utilizou o modelo de regressão de riscos 

proporcionais de Cox, para determinar quais variáveis acima mencionadas 

poderiam prever a falha do implante. O nível alfa para rejeição da hipótese de 

nulidade foi fixado em 5% para todos os testes. O Software SPSS (versão 19.0, 

IBM®) foi utilizado para análise estatística. 
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5 RESULTADOS 
 

 

A amostra analisada foi constituída por 1076 implantes em 549 pacientes, 

sendo 399 pacientes (72,7%) do sexo masculino e 150 (27,3%) do sexo 

feminino. As falhas ocorreram em 20 implantes (1,9 %), sendo que 15 deles 

(75%) ocorreram em homens e 5 em mulheres (25%).  A tabela 5.1 mostra a 

distribuição das frequências, absoluta (n) e relativa (%), dos implantes nas 

categorias das variáveis do estudo: localização, tratamento de superfície, 

formato, diâmetro, comprimento e tipo de osso.  

 

Tabela 5.1 - Estatísticas descritivas das variáveis do estudo 

   n % 

  (absoluto) (relativo) 

PERDAS DE IMPLANTES     

Não 1056 98,1 

Sim 20 1,9 

Implantes por GÊNERO     

Masculino 770 71,6 

Feminino 306 28,4 

Pacientes por GÊNERO     

Masculino 399 72,7 

Feminino 150 27,3 

Total 549 100,0 

LOCALIZAÇÃO     

Maxila posterior 623 57,9 

Maxila anterior 453 42,1 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE     

DAE 657 61,1 

SAE 210 19,5 

AO 166 15,4 

SAE modificada 43 4,0 

FORMA     

Cônico 389 36,2 

Cilíndrico 687 63,8 

DIÂMETRO     

<3,75 184 17,1 

3,75 a 4,1 mm 592 55,0 

>4,1mm 300 27,9 

COMPRIMENTO     

<10 mm 145 13,5 

10 a 13 mm 914 84,9 

>13mm 17 1,6 

OSSO     

Natural 931 86,5 

Enxerto 145 13,5 

Total 1076 100,0 
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As tabelas 5.2 e 5.3 mostram as distribuições das perdas dos implantes 

em relação a duas das variáveis do estudo: gênero e superfície de tratamento. 

Ambas as tabelas mostram uma associação estatisticamente significativa entre 

a perda do implante e a presença de enxerto ósseo (p <0.001). Não houve 

associação entre perda do implante e as outras variáveis, como comprimento, 

forma, diâmetro e localização do implante (p>0,05). Também nota-se o maior 

número de perdas em implantes com superfície DAE (12 implantes, do total de 

20 implantes perdidos).  

 

Tabela 5.2 - Distribuição das perdas de implantes de acordo com o gênero e valores de p 
para comparação entre os grupos 

 

      
PERDA DE 

IMPLANTES   

    Masculino 
valor de p 

Feminino  
valor de p 

    n (%) n (%) 

LOCALIZAÇÃO Maxila post (n= 623) 8 (1.9)  0.835 3 (1.6) 1.0 

  
Maxila ant (n=453) 7 (2.1) (P) 2 (1.8) (F) 

TRATAMENTOS  DAE (n=657) 9 (1.8) 0.695 3 (2) 0.521 

DE SUPERFÍCIE 
SAE (n=210) 3 (2.1) (F) 0 (0) (F) 

  
AO (n=166) 3 (2.9)   2 (3.2)   

  
SAE modificada (n=43) 0 (0)   0 (0)   

FORMA Cônico (n=389) 7 (2.2) 0.632 0 (0) 0.337 

  
Cilíndrico (n=687) 8 (1.8) (P) 5 (2.2) (F) 

DIÂMETRO <3,75 mm (n=184) 3 (2.4) 0.521 0 (0) 0.226 

  
3,75 a 4,1 mm (n=592) 6 (1.5) (F) 5 (2.8) (F) 

  
>4,1 mm (n=300) 6 (2.6)   0 (0)   

COMPRIMENTO <10 mm (n=145) 3 (2.9) 0.596 0 (0) 1.0 

  
10 a 13 mm (n=914) 12 (1.8) (F) 5 (1.9) (F) 

  
>13 mm (n=17) 0 (0)   0 (0)   

OSSO Natural 8 (1.2) <0.001 5 (1.9) 1.0 

  
Enxerto 7 (6.9) (P) 0 (0) (F) 

Total 
  

15 (1.9)   5 (1.6)   

(P): Pearson, (F): Fisher. 



 

 

Tabela 5.3 - Distribuição das perdas de implantes de acordo com o tratamento de superfície e valores de p para comparação entre os grupos 
 

 
    

DAE SAE AO SAE modificada TOTAL         valor p 

(n=657)           valor p (n=210)      valor p (n=166)          valor p (n=43)            valor p 
LOCALIZAÇÃO Maxila post. n 7                   0.837 (P) 1               0.557 (F) 3                     1.0 (F) 0                   - 11        0.791 (P) 

    % 1,90% 0,80% 2,90% 0 1.8% 

  Maxila ant. n 5 2 2 0 9 

    % 1,70% 2,60% 3,20% 0 2% 
FORMA Cônico n 5                   0.872 (P) 2               0.284 (F) 0                  0.169 (F) 0                  - 7        0.914 (P) 

  
 

% 1,90% 2,70% 0,00% 0 1.8% 

  Cilíndrico n 7 1 5 0 13 

  
 

% 1,80% 0,70% 4,50% 0 1.9% 
DIÂMETRO <3,75 mm n 2                   0.626 (F) 1               0.143 (F) 0                  0.510 (F) 0                   - 3       0.958 (P) 

    % 3,00% 1,10% 0,00% 0 1.6% 

  3,75 a 4,1 mm  n 6 0 5 0 11 

    % 1,60% 0 4,70% 0 1.9% 

  >4,1 mm n 4 2 0 0 6 

    % 2,00% 4,90% 0,00% 0 2% 
COMPRIMENTO <10 mm n 2                   0.351 (F) 1                    1.0 (F) 0                     1.0 (F) 0                     - 3       0.817 (F) 

  
 

% 4,90% 1,10% 0,00% 0 2.1% 

  10 a 13 mm n 10 2 5 0 17 

  
 

% 1,70% 1,60% 3,20% 0 1.9% 

  >13 mm n 0 0 0 0 0 

  
 

% 0 0 0 0 0 
OSSO Natural n 6                 <0.001 (P) 2               0.508 (F) 5                  0.585 (F) 0                      - 13      0.004 (P) 

    % 1,00% 1,20% 3,70% 0 1.4% 

  Enxerto n 6 1 0 0 7 

    % 8,80% 2,30% 0 0 4.8% 

Total 
 

n 12 3 5 0 20 

    % 1,80% 1,40% 3,00% 0% 1.9% 
(P): Pearson, (F): Fisher. 

3
9
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Observou-se que a freqüência de falha foi maior em áreas com enxerto 

ósseo, e esta diferença foi significante nos implantes referentes aos homens e 

em superfície DAE (tabela 5.3). Pelo modelo de Cox estimou-se que nos 

homens, a variável área de enxerto aumentou em 6 vezes a chance de falha do 

implante em relação ao osso natural. E nos pacientes com implantes com 

superfície DAE estimou-se que essa chance de falha do implante em área de 

enxerto ósseo aumentou em 9 vezes. 

 
Tabela 5.4 -Modelos de Cox. 
 

   
Efeito SE HR 95%CI HR valor p 

              

Total Osso enxertado 1,25 0,47 3,50 1,40 - 8,76 0,008 

             

Homens Osso enxertado 1,78 0,52 5,91 2,14 - 16,31 0,001 

             

Mulheres Osso enxertado -3,24 5,53 0,04 0 - 2015,29 0,558 

             

Tratamento de superfície DAE Osso enxertado 2,19 0,58 8,92 2,88 - 27,65 0,001 

             

Tratamento de superfície SAE Osso enxertado 0,65 1,22 1,91 0,17 - 21,08 0,597 

             

Tratamento de superfície AO Osso enxertado -3,32 4,93 0,04 0 - 567,40 0,500 

       SE: Standard Error, HR: HazardRatio, CI: intervalo de confiança 
    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

Os efeitos das variáveis nas falhas dos implantes ao longo do tempo foram 

demonstrados através da curvas de sobrevida de Kaplan-Meier (Gráficos 1 a 

6). Cada curva revela o efeito de uma variável diferente. Foram observadas as 

taxas de sobrevida para cada superfície de tratamento: 98,2% para implantes 

DAE, 98,6% implantes SAE, 97% para implantes AO e 100% para implantes 

SAE modificada. Nota-se também as taxas de sobrevida em relação ao tipo de 

osso: 98,6% para implantes em osso natural e 95,2% para implantes em área 

de enxerto.  

 

 

Gráfico 5.1 - Curva de sobrevida de Kaplan-Meier, para avaliar o efeito da localização 

do implante 
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Gráfico 5.2 - Curva de sobrevida de Kaplan-Meier, para avaliar o efeito da forma do 

implante. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.3 - Curva de sobrevida de Kaplan-Meier, para avaliar o efeito do diâmetro 

do implante 
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Gráfico 5.4- Curva de sobrevida de Kaplan-Meier, para avaliar o efeito do 

comprimento do implante 
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Gráfico 5.5 - Curva de sobrevida de Kaplan-Meier, para avaliar o efeito da presença de 

enxerto ósseo 
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Gráfico 5.6 - Curva de sobrevida de Kaplan-Meier, para avaliar o efeito da superfície de 

tratamento do implante 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Esse estudo avaliou implantes unitários com diferentes tratamentos de 

superfície (DAE, AO, SAE e SAE modificada), instalados na maxila, e a relação 

deles e de outras variáveis com as taxas de sobrevida. Pelo fato de ser 

retrospectivo, o presente estudo permite que uma amostra grande de implantes 

das quatro diferentes superfícies seja avaliada (total de 1076 implantes), o que 

é considerado um ponto favorável da pesquisa e a torna relevante no âmbito 

clínico. 

A maioria dos estudos tem mostrado taxas de sobrevida mais altas para 

implantes instalados na mandíbula, quando comparado àqueles instalados em 

maxila (Buser et al., 1997; Goodacre et al., 1999; Strietzel et al., 2004; Deus et 

al., 2007; Geckili et al., 2014), em estudos de 5 a 11 anos de 

acompanhamento. Uma revisão sistemática recente também aponta maior 

freqüência de falhas de implantes em maxila (Lang et al., 2012). Diferenças na 

quantidade óssea e no tipo de osso têm sido apontadas como as prováveis 

causas para essa diferença (Turkyilmaz; Mcglumphy, 2008).  

O presente estudo não mostrou diferença estatisticamente significante 

entre taxa de sobrevida de implantes colocados em maxila anterior quando 

comparados à maxila posterior. No entanto, outros estudos relataram maior 

perda de implante em região posterior de ambas as arcadas (Kinsel; Liss, 

2007). Além da presença de qualidade pobre óssea (predominância de osso 

tipo IV), a região posterior apresenta normalmente pouca altura devido à 

presença do seio maxilar, interferindo no travamento primário e limitando o 

comprimento do implante utilizado (Carrió et al., 2011). 

No que diz respeito à presença de enxerto, o presente estudo contou 

com 145 implantes instalados após a realização de procedimentos de enxerto 

ósseo. Houve a perda de sete desses implantes, o que resultou em uma taxa 

de sobrevida de 95,2% para área de enxerto. As áreas com enxerto podem ter 

menor qualidade e densidade ósseas, o que justificaria o uso de implantes com 

tratamento de superfície para favorecer a osseocondutividade da região, 

contribuindo para o sucesso do implante. No entanto, a literatura sobre esse 

assunto ainda é divergente. Alguns estudos revelaram taxas de sobrevida 
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semelhantes entre implantes colocados em área enxertada quando comparado 

à área de osso natural (Sbordone et al., 2009; Tetsch et al., 2010). No entanto, 

outros estudos mostram associação entre falha do implante e presença de 

enxerto ósseo na região de instalação do implante (Deus et al., 2007;Sesma et 

al., 2012;French et al., 2015). Outro estudo recente mostrou também a 

associação estatística significativa entre presença de enxerto e maior perda 

óssea marginal ao redor dos implantes (Galindo-Moreno et al., 2014). 

No presente estudo, o número de falhas em implantes foi maior em 

homens do que em mulheres. Outros dois estudos com taxas de sobrevida 

favoráveis às mulheres relacionam esse resultado com o fato de apresentarem 

melhor higiene e controle periódico mais freqüente do que os homens 

(Turkyilmaz; Mcglumphy, 2008; Jang et al., 2011). No entanto, a literatura 

mostra também estudos com maior perda de implantes no gênero feminino e 

também a associação desse gênero com o aumento do risco de perda de 

estabilidade primária do implante (Mesa et al., 2008; Manor et al., 2009; Krebs 

et al., 2015). 

Quanto aos diferentes tratamentos de superfície abordados no presente 

estudo, a taxa mais alta de sobrevida ocorreu nos implantes com superfície 

SAE modificada (100%), enquanto a taxa mais baixa foi vista em implantes 

com superfície AO (97%).  

Inúmeros estudos têm relatado altas taxas de sobrevida para implantes 

com superfície SAE (Ozkan et al., 2011; Buser et al., 2012; French et al., 2015). 

Um estudo recente, de 10 anos de acompanhamento de 374 implantes SLA 

Straumann®, mostrou alta taxa de sobrevida (99,7%) e baixa incidência de 

peri-implantite (7%), reforçando a boa previsibilidade do uso dos implantes de 

superfície SAE (van Velzen et al., 2015). 

Os implantes com superfície DAE apresentaram taxa de sobrevida de 

98,2% no atual estudo, sendo essa superfície a predominante na amostra (657 

implantes). Outro estudo recente, com grande amostra de implantes DAE (988 

implantes) mostrou taxa de sobrevida de 97,6%, relativamente semelhante a do 

presente estudo (Sesma et al., 2012). Um estudo de 2014, com 240 implantes 

DAE que receberam carga imediata, apresentou taxa de sobrevida de 96% 

para maxila, sendo que a maior perda de implantes pode estar relacionada ao 

carregamento imediato (Amato e Polara, 2014). 
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Os implantes com superfície AO apresentaram a taxa mais baixa de 

sobrevida no presente estudo. No entanto, um estudo clínico randomizado de 

2004, que compara implantes Straumann® (de superfície SAE) com implantes 

Branemark Nobel® (de superfície AO), mostrou que não houve diferenças 

estatisticamente significantes entre os sistemas, ambos apresentando taxas de 

sobrevida de 97,3% e pequenas alterações no nível ósseo (Astrand et al., 

2004). 

Em um estudo histológico, a superfície do SAE modificada foi 

comparada com a SAE (Buser et al., 2004). Os resultados demonstraram maior 

BIC (contato osso/implante) na superfície SAE modificada nos estágios iniciais 

de cicatrização (2 a 4 semanas), mas após oito semanas não houve diferença 

estatística no BIC. O tempo de cicatrização do implante pode ser diminuído, 

devido à aposição óssea ocorrer mais rápido no SAE modificado do que no 

SAE. Outro estudo de 2015 também demonstrou maior BIC na superfície SAE 

modificada quando comparada à superfície AO (Munhoz et al., 2015). Um 

estudo prospectivo de 2013 com acompanhamento de 1355 implantes 

SLActive®, pelo período de 1 ano, mostrou alta taxa de sobrevida para essa 

superfície (Filippi et al., 2013). 

A superfície SAE modificada tem mostrado resultados favoráveis mesmo 

em situações de carregamento precoce ou com uso de implantes de 

comprimento reduzido (Luongo; Oteri, 2010; Hentschel et al., 2015). Um estudo 

recente revelou taxa de sobrevida de 95% e baixa perda óssea marginal em 

implantes SLActive® com 6mm de comprimento e que receberam carga após 6 

a 7 semanas (Rossi et al., 2015). Outro estudo atual clínico e randomizado 

mostrou resultados previsíveis e seguros para carregamento imediato, em 

maxila e mandíbula posterior, com uso de implantes de superfície SAE 

modificada (Nicolau et al., 2013). 

O atual estudo considera uma pequena amostra de implantes da 

superfície SAE modificada, isso porque as amostras por grupos podem ser 

desiguais em estudos retrospectivos. Apesar dessa amostra pequena de 

implantes SAE modificada ser considerada uma limitação da pesquisa, outros 

estudos recentes com amostras maiores revelam altas taxas de sobrevida para 

essa superfície (Luongo; Oteri, 2010; Hentschel et al., 2015, Wallkamm et al., 

2015).  
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Todos os tratamentos de superfície de implantes têm importância 

fundamental na resposta cicatricial do tecido ósseo e, por conseqüência, na 

sobrevida do implante.  

O presente estudo revelou uma taxa de sobrevida mais elevada para 

implantes com superfície SAE modificada, enquanto a menor taxa 

correspondeu aos implantes com superfície AO. Os resultados mostraram que 

algumas variáveis não interferiram nas taxas de sobrevida (tais como 

localização, comprimento, diâmetro e forma do implante). No entanto, houve 

uma associação entre as taxas de sobrevida e a presença de enxerto ósseo, 

sendo que essa associação foi significante nos implantes referentes aos 

homens e em superfície DAE.  

Ainda são necessários novos estudos clínicos randomizados que 

comparem os diferentes tipos de tratamento de superfície de implante 

abordados nesse estudo. 
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ANEXO A –Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 

 

 

 


