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RESUMO 

 

 

Salomão GVS. Avaliação de implantes odontológicos em pacientes com doença 
renal crônica na fila para transplante renal [tese]. São Paulo: Universidade de São 
Paulo, Faculdade de Odontologia; 2020. Versão Corrigida. 

 

 

Os pacientes portadores de doença renal crônica apresentam frequentemente 

desordens na cavidade bucal, entre elas a perda precoce dos dentes. A melhor 

maneira de reabilitar essa região é com o emprego de implantes odontológicos, sendo 

esse tratamento desafiador devido às alterações sistêmicas causadas pela sua 

condição, como por exemplo, a qualidade e quantidade óssea, risco de sangramento 

nos momentos cirúrgicos e nas alterações no metabolismo dos fármacos. O objetivo 

deste estudo foi avaliar a viabilidade do tratamento com implantes odontológicos em 

pacientes com doença renal crônica. Foram instalados 27 implantes, em 15 pacientes, 

sendo 05 em maxila e 22 em mandíbula. Nos períodos de 07,15, 30, 90 e 180 dias 

após o procedimento cirúrgico, foram feitos exames radiográficos para avaliação da 

perda óssea marginal e, no momento de reabertura do implante, foi analisada a 

osseointegração. Tanto no trans-operatório quanto no pós-operatório, não houve 

nenhuma complicação hemorrágica, sendo os sangramentos classificados como 

leves. Também não houve no pós-operatório nenhuma manifestação farmacológica 

adversa. Ocorreu a perda de 04 implantes, resultando em uma taxa de sucesso de 

85%, e uma perda óssea marginal avançada, tendo como média no período de 07 

dias, 0,03mm na face mesial do implante (Desvio Padrão de 0,13mm) e na face distal, 

0,14mm (Desvio Padrão de 0,42mm), chegando em 1,18mm na face mesial (desvio 

padrão de 0,98mm) e 1,73mm (desvio padrão de 0,85mm) na face distal, após 180 

dias do procedimento cirúrgico. Após a análise do estudo foi concluído que os 

implantes em pacientes portadores de doença renal crônica devem ser realizados com 

cautela. O índice elevado de insucesso na osseointegração até a cirurgia de 

reabertura dos implantes e a perda óssea marginal progressiva, foram frequentemente 

observados nesse estudo.  

 

 

Palavras-chave: Implantes dentários. Insuficiência renal crônica. Osseointegração. 



 

 



ABSTRACT 

 

 

Salomão GVS. Evaluation of dental implants in patients with chronic kidney disease 
in line for kidney transplantation [thesis]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Odontologia; 2020. Versão Corrigida. 

 

 

Patients with chronic kidney disease often have oral manifestations, including early 

tooth loss. Dental implants are considered the best approach to rehabilitating the 

region, but this type of treatment poses some challenges because of systemic changes 

in these patients, for instance, in bone quality and quantity, in the risk of bleeding during 

surgery, and in drug metabolism. The aim of this study was to assess the feasibility of 

dental implants in patients with chronic kidney disease. A total of 27 implants were 

placed in 15 patients, 05 in the maxilla and 22 in the mandible. Radiographs were 

taken at 7,15, 30, 90, and 180 after the surgical procedure to assess marginal bone 

loss. Osseointegration was assessed during second-stage surgery. No bleeding 

complications were observed in the intraoperative and postoperative periods – only 

mild bleeding. No adverse drug reactions were observed in the postoperative period. 

Four implants were lost, representing a success rate of 85%. Severe marginal bone 

loss was detected at 7 days, on average, accounting for 0.03 mm on the mesial implant 

surface (standard deviation of 0.13 mm) and 0.14 mm on the distal surface (standard 

deviation of 0.42 mm), increasing to 1.18 mm on the mesial surface (standard deviation 

of 0.98 mm) and to 1.73 mm on the distal surface (standard deviation of 0.85 mm) at 

180 days after the surgical procedure. It may be concluded that dental implants in 

patients with chronic kidney disease should be performed with caution. The high rate 

of osseointegration failure up to the second-stage surgery and progressive marginal 

loss were frequently observed in this study.  

 

 

Keywords: Dental implants. Chronic kidney disease. Osseointegration. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A doença renal crônica está aumentando cada vez mais ao redor do mundo, 

tendo uma prevalência global estimada em 8% à 16%.1 Devido a este alto índice de 

pacientes portadores desta doença, cada vez mais têm-se pesquisado sobre sua 

relação com a cavidade bucal. 

A definição da Doença Renal Crônica (DRC) foi introduzida inicialmente em 

2002, baseada nos marcadores de danos renais ou na medição da taxa de filtração 

glomerular, que é a medida da depuração de uma substância filtrada livremente pelos 

glomérulos e que não sofre reabsorção ou secreção tubular,2 no caso inferior à 60 ml. 

min-1 por 1,73 m2, por pelo menos 03 meses.3 

Os critérios para o diagnóstico da DRC são demonstrados abaixo (Tabela 1.1), 

apresentando os marcadores referentes aos danos renais.3 

Tabela 1.1 - Critérios para o diagnóstico da DRC 

 

Critérios para Doença Renal Crônica 

 

Marcadores de danos renais (≥ 1 para > 3 meses) 

 

Albuminúria (Taxa de excreção de albumina ≥ 30mg/d; Taxa de albumina-

creatinina ≥ 30mg/g) 

Anormalidades de sedimentos urinários 

Eletrólitos e outras anormalidades devido a distúrbios tubulares 

Anormalidades detectadas por histologia 

Anormalidades estruturais detectadas por imagem 

Histórico de transplante de rim 

Diminuição da taxa de filtração glomerular (para > 3 meses) 

Taxa de filtração glomerular < 60 ml/min por 1.73 m2 (Categoria G3a -G5) 

 

Fonte: Stevens et al.3  
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A doença renal crônica também recebe uma classificação baseada em sua 

causa, categoria da taxa de filtração glomerular e categoria de albuminúria, com 

objetivo de abranger a causa e a severidade da doença.3,4 A causa é importante na 

previsão do resultado e na orientação para a escolha do tratamento específico. Sua 

gravidade é apresentada pelo nível da taxa de filtração glomerular e pela albuminúria. 

As categorias da taxa de filtração glomerular apresentam 5 estágios, com subdivisão 

da categoria G3 de 30 a 59 ml/min por 1,73 m2 em categoria G3a (45 a 59 ml/min por 

1,73 m2) e G3b (30 a 44 ml/min por 1,73 m2). Em relação a albuminúria, três categorias 

foram propostas para avaliação inicial e prognóstico.3 Na tabela 1.2 esta classificação 

é apresentada. 

 

Tabela 1.2 - Classificação das categorias da taxa de filtração glomerular e albuminúria 

 

Classificação das Categorias da Taxa de filtração Glomerular e Albuminúria 

Categoria TFG, ml/min 
por 1,73 m2 

TEA, 
mg/d 

Equivalência de 
TAC, mg/g  

Descrição 

TFG     

G1 ≥ 90 - - Normal ou alta 

G2 60-89 -                       - Suavemente 
diminuída 

G3a 45-59 - - Leve a 
moderadamente 
diminuída 

G3b 30-44 - - Moderadamente 
a severamente 
diminuída 

G4 15-29 - - Severamente 
diminuída 

G5 < 15 - - Falha renal 

Albuminúria     

A1 - < 30 < 30 Normal a 
suavemente 
aumentada 

A2 - 30-300 30-300 Moderadamente 
aumentada 

A3 - >300 >300 Severamente 
aumentada 

TFG = Taxa de Filtração Glomerular; TEA = Taxa de Excreção de Albumína; TAC = Taxa Albumina-
Creatinina 
 

Fonte: Stevens et al.3  
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Através da avaliação desses dados, podemos definir a DRC como:5,6 
 

 Doença Renal Crônica Leve – sem sinais e sintomas, porém com 

perda de função renal, avaliada através de exames laboratoriais. 

 Doença Renal Crônica Moderada – já existem sinais e sintomas. Nos 

exames laboratoriais são possíveis a observação da taxa de filtração 

glomerular alterada e de sinais de uremia. 

 Doença Renal Crônica Severa – presença de sinais e sintomas 

devido à uremia, como por exemplo, mal-estar, fraqueza e anemia. 

 Doença Renal Crônica Terminal – perda do controle do meio interno 

pelos rins, onde o paciente encontra-se intensamente sintomático. 

 

A diminuição das funções e estruturas renais são reversíveis em seus estágios 

iniciais, porém quando em estágios mais avançados, elas são permanentemente 

afetadas tornando-se irreversíveis.3,7 Neste momento a DRC começa a apresentar 

complicações, como por exemplo, infecções, lesões ósseas, risco de sangramentos e 

alterações do metabolismo de fármacos.7 Esta diminuição das funções renais faz com 

que ocorra um acúmulo de resíduos orgânicos (toxinas urêmicas), que deveriam ser 

excretadas pelos rins, sendo este fenômeno também conhecido como síndrome 

urêmica (SU) ou uremia.8,9 Nos estágios finais da DRC, também chamada de 

Insuficiência Renal Crônica (IRC), pode-se observar alterações sistêmicas graves 

como problemas cardiovasculares (hipertensão arterial, cardiomiopatias, arritmias e 

hipertensão pulmonar), anemia, problemas hemostáticos e linfocitopenia.10 

Em relação à cavidade oral, a IRC pode afetar os tecidos moles e duros. 

Referente aos tecidos moles as manifestações mais comuns são as estomatites 

urêmicas, xerostomia, sangramento gengival excessivo, ulcerações e lesões na 

mucosa e hiperplasias gengivais. Já referente às manifestações em tecidos duros, 

podemos observar hipoplasia de esmalte, aumento de formação de cálculo salivar e 

osteodistrofia.11  

Os implantes odontológicos têm como finalidade reabilitar uma região edêntula 

através de uma prótese fixa sobre este dispositivo. Para que haja sucesso neste tipo 

de tratamento é necessário que ocorra o fenômeno de osseointegração (contato direto 

e funcional entre o osso circundante e o implante) após o momento cirúrgico.12 Este 
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processo é dividido em três fases, a osteocondução (migração de células 

osteogênicas para a superfície do implante), formação óssea (deposição de matriz 

mineralizada na superfície do implante) e remodelação óssea (produção de novo 

tecido ósseo lamelar).13  

Quando pensamos em reabilitação oral com o uso de implantes odontológicos 

nestes pacientes, devemos nos atentar a algumas alterações metabólicas que 

possam apresentar complicações levando ao insucesso neste tipo de tratamento. A 

primeira delas seria a osteodistrofia renal, condição que ocorre devido às alterações 

presentes no metabolismo mineral ósseo dos pacientes com IRC, resultando em uma 

desmineralização do osso com a perda de trabéculas e afinamento de seu córtex.11,14  

O paciente com IRC também apresenta uma redução da produção de vitamina 

D realizada pelos rins, resultando em uma menor absorção de cálcio, alterando assim 

a densidade óssea.15  

As alterações no metabolismo ósseo podem ser avaliadas através de um 

exame laboratorial específico para se observar a concentração plasmática do 

paratormônio (PTH). Este hormônio é produzido pelas glândulas paratireoides e entre 

as suas funções estão o controle da homeostase do cálcio e a excreção de fósforo 

através dos rins. Uma vez que o paciente renal crônico apresenta carência de 

Vitamina D e excesso de fósforo no sangue, devido ao mal funcionamento dos rins, 

essas alterações estimulam a produção do PTH. Já que não há como excretar o 

fósforo da urina ou produzir a vitamina D adequadamente, a única função do PTH, 

neste caso, é retirar o cálcio do tecido ósseo,16 podendo impactar negativamente no 

tratamento com implantes odontológicos. 

A segunda observação diretamente relacionada com o tratamento de implantes 

dentários, consiste no fato do paciente com IRC apresentar um sangramento maior 

do que o normal, podendo tornar-se uma complicação no momento cirúrgico de 

instalação. A patogênese deste sangramento excessivo é multifatorial, porém o 

principal fator causador deste distúrbio é a anormalidade na interação entre plaquetas-

plaquetas e plaquetas-vasos sanguíneos, ocorrendo em parte pelas toxinas urêmicas 

presentes no sangue.17 
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Para tratar os pacientes com IRC, são realizadas terapias renais substitutivas 

(TRS), sendo elas a hemodiálise (HD), a diálise peritoneal e o transplante renal.17,18 A 

terapia mais utilizada é a hemodiálise, onde por meio de um equipamento específico, 

ocorre a filtragem do sangue, eliminando substâncias indesejadas como a creatinina 

e a uréia.17,19 No momento da hemodiálise, ocorre a coagulação sanguínea na região 

do acesso vascular, provocada pelo trauma gerado na parede do vaso. Para se evitar 

que ocorra qualquer tipo de coagulação, tanto localmente quanto no equipamento de 

diálise, são administrados nestes pacientes medicações anticoagulantes, como por 

exemplo a heparina não fracionada.20 Portanto os pacientes com IRC que fazem  uso 

deste tipo de medicação, associado à anormalidade na interação das plaquetas, 

apresentam um potencial para um evento hemorrágico durante o ato operatório. 

Recomenda-se que os pacientes que estão realizando diálise e precisem de 

cirurgias eletivas orais, devam ser submetidos a estas no dia seguinte à diálise, pois 

deste modo a heparina utilizada durante o tratamento será metabolizada, diminuindo 

o risco de sangramento no trans-operatório e pós-cirúrgico e o paciente também 

apresentará um estado fisiológico melhor do volume intravascular e dos produtos 

metabólicos resultantes.15 

O paciente com DRC que necessita de reabilitação oral atualmente conta com 

poucas alternativas, geralmente sendo tratado com próteses convencionais. 

Sabendo-se do longo tempo de espera na fila para o transplante renal e da baixa 

qualidade de vida, por conta do desgastante tratamento de diálise, uma opção para 

melhorar seu estado de saúde bucal, tanto funcional quanto estético, seria a 

reabilitação com implantes odontológicos. Visto que não há evidencia científica que 

comprove que pacientes com DRC não possam receber este tipo de tratamento, o 

objetivo do presente estudo foi avaliar a viabilidade de implantes odontológicos em 

pacientes portadores de doença renal crônica, analisando exames periódicos 

radiográficos e laboratoriais, como também o fenômeno da osseointegração. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

A doença renal crônica está a cada dia tornando-se mais comum ao redor do 

mundo, sendo classificada em 2010 como a 18º na lista de mortes globais.1,21 Entre 

as principais causas que levam a esta desordem estão a diabetes, a hipertensão 

arterial e a glomerulonefrite crônica.21,22 

A identificação e o estado atual da DRC dependem da medição da taxa de 

filtração glomerular e da albuminúria. Quando identificada precocemente o seu 

diagnóstico é facilitado e, consequentemente, o tratamento mais adequado é 

empregado. A doença em seu estágio inicial, frequentemente, é assintomática e 

somente através de exames laboratoriais é possível sua identificação,5 apresentando 

sintomas apenas em estágios mais avançados.22  

Os pacientes portadores de DRC apresentam alterações no metabolismo 

ósseo e mineral, como também na homeostase do cálcio e do fósforo, a medida que 

a função renal vai diminuindo, essas alterações vão aumentando, geralmente levando 

o paciente para um quadro de hiperparatireoidismo.22 O paratormônio (PTH) é o 

hormônio responsável por manter a homeostase sérica do cálcio, controlar a 

reabsorção renal do fósforo e realizar a hidroxilação da vitamina D3, estimulando 

também a reabsorção óssea, aumentando de forma geral o turnover ósseo.23 Já que 

a DRC tem como característica a alteração do controle de fósforo devido à perda dos 

néfrons, consequentemente há uma menor eliminação deste mineral. O acúmulo do 

fósforo atua como inibidor indireto da vitamina D, que progressivamente vai reduzindo, 

levando o intestino, a diminuir a absorção de cálcio. Não havendo cálcio 

suficientemente absorvido pelo intestino para manter o equilíbrio plasmático deste 

mineral, ocorre um estímulo para a produção do PTH que através da descalcificação 

óssea, tenta equilibrar o nível sérico do cálcio plasmático, resultando em alterações 

metabólicas como a osteodistrofia renal.11,14,16,24   

O sangramento excessivo é outra complicação potencialmente grave e 

preocupante nos pacientes que apresentam insuficiência renal crônica, gerado pela 

disfunção das plaquetas. A patogênese dessa disfunção é multifatorial, tendo como 

causa os efeitos das toxinas circulantes que não foram eliminadas, alterações nas 

paredes dos vasos, anemia e fatores ligados às intercorrências nos procedimentos de 
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hemodiálise.25 Esta alteração varia desde petéquias até casos mais complexos, como 

sangramentos gastrointestinais.17 A trombocitopenia, que resulta em um sangramento 

anormal, é uma variante muito comum nesses indivíduos causada pela uremia, diálise 

ou até mesmo pelo uso de heparina.26,27 Esta alteração é um potencial motivo de 

preocupação durante os procedimentos invasivos, como por exemplo, em biópsias ou 

cirurgias.17  

Um outro ponto importante a ser observado nos pacientes portadores de DRC 

são as medicações administradas em seus tratamentos. Os anticoagulantes são 

amplamente utilizados nestes pacientes para prevenir doenças cardiovasculares, 

inibindo por exemplo, a trombose intravascular (mesmo em estágio inicial da DRC, o 

risco das doenças cardiovasculares aumentam em 25% a 30%).28 Ainda assim, os 

pacientes portadores de DRC que são tratados através da hemodiálise, também 

fazem o uso de anticoagulantes, como por exemplo a heparina não fracionada, para 

que se evite qualquer tipo de coagulação sanguínea no momento da terapia renal 

substitutiva. Como consequência do uso desta medicação e da disfunção plaquetária, 

devido ao seu quadro urêmico, o risco de sangramento destes pacientes geralmente 

é maior do que em um paciente saudável, que não faça o uso de 

anticoagulantes.20,25,28 

 

 

2.1 Doença Renal Crônica X Implantes Odontológicos 
 

 

A doença renal também resulta em desordens na cavidade oral, com grande 

parte dos indivíduos acometidos apresentando alguma alteração bucal.29 Dentre estas 

desordens, as mais comuns são o sangramento gengival, perda precoce dos dentes, 

doença periodontal e xerostomia (muito frequentes em pacientes sendo tratados com 

hemodiálise), acometendo glândulas salivares, periodonto, dentes, osso alveolar e 

mucosa oral.7 

Atualmente, a melhor maneira de restaurar a perda de um elemento dental é 

por meio de implantes odontológicos, porém em pacientes com DRC essa terapia se 

torna um desafio, devido às complicações sistêmicas causadas por essa condição, 

como por exemplo, qualidade e quantidade óssea, risco de sangramento nos 

momentos cirúrgicos e alterações no metabolismo dos fármacos.7,30,31  
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Trabalhos sugerem que tratamentos cirúrgicos, envolvendo manipulações 

ósseas (implantes odontológicos ou cirurgias periodontais), devem ser avaliados 

cuidadosamente e, se possível, evitados em pacientes portadores de IRC.32,33 

Evidências histológicas corroboram  esses trabalhos, demonstrando que 84% destes 

pacientes apresentam desordens ósseas, como hipocalcemia, hiperparatireoidismo e 

déficit de vitamina D, impactando assim na qualidade e na quantidade óssea,30,34 

fatores estes extremamente importantes para o sucesso na terapia com implantes 

odontológicos. Um estudo apresentado por Farré-Pagès et al.35 levando em conta a 

importância da qualidade óssea na implantodontia, afirma que a densidade do osso é 

um fator chave para a estabilidade do implante, como também para o seu prognóstico, 

levando os autores a estudarem a relação da estabilidade primária com a densidade 

óssea, avaliada em exame radiográfico (Tomografia Computadorizada), e concluírem 

que existe uma relação entre os valores obtidos de densidade óssea (Unidade 

Hounsfield - HU) e a qualidade óssea classificada por Lekholm e Zarb (1985), 

demonstrando assim a importância de conhecer esta qualidade previamente ao 

procedimento cirúrgico. 

Estudos em camundongos induzidos à IRC foram feitos com o intuito de se 

observar se o tratamento com implantes odontológicos são viáveis.36,37  No primeiro 

trabalho os animais foram induzidos a um quadro urêmico e após uma dieta 

determinada pelos pesquisadores os animais foram eutanasiados. O osso mandibular 

foi removido e foram feitas análises tomográficas (micro-TC) e histológicas, 

constatando-se uma redução significativa na espessura do osso cortical e um 

aumento do osso trabecular, concluindo que a IRC em camundongos, resulta em 

alterações na homeostase do osso alveolar, sugerindo que este osso é altamente 

sensível às alterações relacionadas às condições urêmicas, o que é um fator 

complicador quando opta-se por reabilitação com implantes. Já no segundo estudo, 

os camundongos do grupo teste foram induzidos à uremia e posteriormente instalou-

se um implante no fêmur de cada animal. Após estes serem eutanasiados e ser feita 

a análise histomorfométrica, foi concluído que todos os implantes foram 

osseointegrados, porém em 02 semanas o BIC (contato entre osso e implante) dos 

animais com IRC apresentava-se inferior quando comparado ao grupo controle. Já em 

04 semanas não houve diferença estatística entre os grupos, sugerindo que o 
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tratamento com implantes odontológicos pode ser aplicado em pacientes portadores 

de IRC, porém é necessário levar em conta o período de osseointegração. 

O sangramento em excesso também é uma alteração que pode ser um 

complicador para a cirurgia de implantes dentários nos pacientes com IRC. Um caso 

clínico apresentado por Buckley et al.31 demonstra um sangramento anormal no pós- 

operatório de uma cirurgia oral (extrações dentárias), em um paciente com 

insuficiência renal progressiva, fazendo terapia renal substitutiva através da 

hemodiálise. Os autores acreditam que este sangramento se deu devido a desordem 

das funções plaquetárias. Na literatura cirúrgica, autores38,39 afirmam que o uso da 

heparina (anticoagulante muito utilizado por pacientes que estão sendo tratados 

através de hemodiálise), aumenta o risco de sangramento excessivo. 

Para avaliar se a utilização desta medicação é segura em pacientes que 

necessitam realizar algum tipo de procedimento invasivo odontológico, foi publicado 

um trabalho40 retrospectivo, em que foram feitas buscas em prontuários, onde o 

paciente foi submetido a procedimentos odontológicos invasivos (exodontias simples, 

exodontias múltiplas e biopsias de tecido mole) durante a terapia com heparina de 

baixo peso molecular. Nesta busca foram obtidos o histórico médico, os 

medicamentos utilizados, os eventos hemorrágicos existentes, como também o uso 

de hemostáticos, quando necessário. Em um total de 41 pacientes, 03 pacientes 

tiveram eventos hemorrágicos pós extração, sendo 02 deles tratados com medidas 

hemostáticas locais e somente em um foi necessário o uso de trombina tópica, 

vitamina K e plasma fresco congelado, como também interromper as medicações 

anticoagulantes. Sendo assim, os autores concluíram que o risco de um evento 

hemorrágico em pacientes fazendo o uso de heparina de baixo peso molecular, 

concomitante a um tratamento dental invasivo, é baixo e insignificante, podendo ser 

realizado com segurança sem interrupção do uso da medicação ou alteração de sua 

dose.  

Um outro ponto muito importante a ser considerado quando se opta por um 

tratamento com implantes dentários em pacientes portadores de IRC, são as 

alterações no metabolismo dos fármacos.7 Diversos medicamentos têm sua forma de 

eliminação através dos rins. O paciente que apresenta a função renal alterada, 

consequentemente tem alteração no metabolismo dessa medicação, gerando 
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diminuição na quantidade do fármaco absorvido e em sua  taxa de eliminação.7 

Mesmo as medicações metabolizadas no fígado podem levar o aumento do risco da 

toxicidade, portanto deve-se evitar o acúmulo excessivo de medicações e prolongar o 

intervalo entre as doses de acordo com a sua taxa de eliminação, lembrando que as 

drogas nefrotóxicas devem ser totalmente evitadas.7,41 

Apesar de não ser claro na literatura se as infecções pós operatórias e a perda 

de implante podem ser reduzidas com a utilização de antibióticos,42 os pacientes com 

IRC em hemodiálise estão com sua imunidade comprometida e sujeitos às inúmeras 

trocas sanguíneas (potencial para infecção), sendo assim após a cirurgia de implante 

o tratamento com antibióticos deve ser recomendado.7 Já em relação aos anti-

inflamatórios, os não esteroides (AINEs) ainda são controversos na literatura em 

pacientes com DRC, pois a sua administração gera a inibição das prostaglandinas e 

também um efeito hipertensivo, os esteroides (AIEs) de forma geral não requerem 

ajuste nas doses, podendo ser a melhor opção para o caso.43-46 A respeito dos 

analgésicos, nos primeiros dias após o procedimento cirúrgico de instalação do 

implante é importante administra-los para o controle da dor, sendo o paracetamol o 

mais recomendado para os pacientes em hemodiálise.47 

 

 

2.2 Evidência Científica 

 

 

A literatura atual sobre o tratamento de implantes odontológicos em pacientes 

com IRC na fila para transplante de rim é extremamente escassa. Foram publicados 

04 estudos36,37,48,49 em camundongos em que os animais foram induzidos a um quadro 

urêmico e avaliados fatores diretamente relacionados com a terapia de implantes, 

como por exemplo, as alterações no metabolismo ósseo, a qualidade da 

osseointegração, o efeito da vitamina D na osseointegração dos implantes e a relação 

da neutralização do fator de crescimento de fibroblasto com a qualidade óssea e a 

osseointegração. Os resultados demonstram que existem alterações no metabolismo 

ósseo dos animais urêmicos,36 sendo necessário um cuidado especial no período de 

osseointegração dos implantes, porém este tratamento não é contraindicado,37 

havendo resultados promissores como o efeito da vitamina D sendo eficaz no 
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fenômeno da osseointegração48 e a neutralização do fator de crescimento de 

fibroblasto, melhorando tanto a qualidade óssea como a osseointegração.49 

Foi publicado um único caso na literatura sobre instalação de implantes em 

pacientes com IRC.50 Neste caso o paciente estava em tratamento de diálise e não 

era elegível para um transplante renal devido as suas condições bucais (dentes 

cariados e infecções dentárias), sendo este um ponto fundamental que demonstra a 

importância do tratamento odontológico em pacientes na fila para qualquer tipo de 

transplante. Após avaliado o quadro bucal do paciente, foi decidido em comum acordo 

o tratamento com implantes dentários para reabilitar totalmente as arcadas superior e 

inferior, com próteses fixas metalocerâmicas. Não houve intercorrências cirúrgicas no 

trans e pós-operatório, tendo os autores concluído que pacientes com IRC podem ter 

sucesso neste tipo de tratamento, desde que sejam feitos corretamente um 

diagnóstico, um planejamento e um tratamento adequado.  

Yuan et al.7 publicaram um guideline clínico para tratamento de implantes 

odontológicos em pacientes com insuficiência renal em hemodiálise. Neste guideline 

são apresentadas as características da IRC, como também as publicações referentes 

aos tratamentos odontológicos nestes pacientes, porém não foi apresentado nenhum 

estudo precisamente sobre implante em pacientes com IRC. Foram discutidos 

resultados de pesquisas e experiências clínicas para fornecer ao implantodontista 

uma diretriz sobre o tratamento de implantes dentários neste tipo de paciente, dando 

orientações e cuidados assim como as melhores condutas a serem tomadas. Os 

autores concluíram que são necessários mais estudos para demonstrar o sucesso do 

tratamento em pacientes com IRC e que o planejamento deverá ser elaborado 

cuidadosamente para que se evite ao máximo qualquer tipo de complicação. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Propósito Geral 

 

 

Estudar a viabilidade do tratamento com implantes odontológicos em pacientes 

com doença renal crônica. 

 

 

Propósito Específico 

 

 

Analisar o fenômeno da osseointegração por meio de exames clínicos 

periimplantares, laboratoriais e exames periódicos radiográficos. 

 

 

Justificativa 

 

 

Há pouca evidência na literatura sobre instalação de implantes em pacientes 

com doença renal crônica. A proposta do presente trabalho objetivou a busca por 

informações para que implantes osseointegrados possam ser um tratamento viável, 

seguro e indicado, promovendo a reabilitação bucal de um paciente com doença renal 

crônica. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Trata-se de uma série de casos clínicos em que foram avaliados exames 

laboratoriais, parâmetros clínicos e radiográficos da instalação de implantes 

osseointegrados em pacientes com insuficiência renal crônica.  

 

 

4.1 Casuística 

 

 

A população-alvo foi constituída por pacientes com insuficiência renal crônica 

que estiveram em tratamento odontológico no Centro de Atendimento a Pacientes 

Especiais (CAPE) do Departamento de Estomatologia da Faculdade de Odontologia 

da Universidade de São Paulo, com ausências dentárias na região da mandíbula e/ou 

maxila. Os pacientes foram incluídos consecutivamente. 

 

 

4.2 Critérios de elegibilidade 

 

 

Foram considerados elegíveis para participar do estudo, pacientes maiores de 18 

anos que apresentaram os seguintes fatores de inclusão: 

 

 Consentir em participar do estudo. 

 Ser portador de insuficiência renal crônica. 

 Condição sistêmica adequada. 

 Ausência de um ou mais dentes posteriores ou anteriores e o potencial 

de beneficiar-se com o tratamento implantodôntico. 

 Presença de, pelo menos, 8,5mm de altura óssea no sítio de instalação 

do implante, aferíveis em exame tomográfico. 

 Presença de, pelo menos, 5mm de espessura óssea no sítio de 

instalação do implante, aferíveis em exame tomográfico. 
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Os seguintes critérios de exclusão foram considerados: 

 

 Presença de co-morbidade sistêmica considerada como fator de risco 

e/ou que altere o curso normal do tratamento. 

 Presença de defeitos ósseos que requeiram abordagens regenerativas 

ou reconstrutivas simultaneamente à instalação do implante. 

 Indicação de instalação de implantes imediatos. 

 Não seguimento das recomendações pós-operatórias. 

 Não comparecimento às consultas pós-operatórias. 

 

Durante todo o período do estudo, foram registrados o número de indivíduos 

que abandonaram a pesquisa, bem como as razões da desistência. 

 

 

4.3 Obtenção de imagens tomográficas pré-operatórias 

 

 

Após o recrutamento dos pacientes, foi realizado um exame imaginológico por 

meio de tomografia computadorizada, obtida pelo aparelho Planmeca Pro Max 3D 

Max (Illinois – EUA) da Clínica Odontológica da Faculdade de Odontologia da 

Universidade de São Paulo. As imagens foram gravadas pelo software Planmeca 

Romexis Viewer (Illinois - EUA) e avaliadas quanto a altura e espessura do rebordo 

ósseo mandibular remanescente. 

 

 

4.4 Planejamento cirúrgico 

 

 

Todos os planejamentos cirúrgicos foram realizados por meio de um software 

de planejamento virtual para Implantodontia (CoDiagnostiX - Dental Wings Inc, 

Montreal, CA). Nele foram planejados, nas regiões de interesse, implantes da marca 

Conexão® Cone Morse (Master torq Hard®). 

  



41 

 

4.5 Solicitação de exames complementares 

 

 

O planejamento cirúrgico foi apresentado para cada paciente por meio do 

software. Após a sua aprovação, foram solicitados exames laboratoriais (hemograma 

completo, glicemia em jejum, coagulograma e PTH) para o momento da cirurgia. 

 

 

4.6 Intervenção cirúrgica 

 

 

Não foram alteradas ou suspensas para a realização do procedimento 

cirúrgico, qualquer tipo de fármaco administrado previamente pelos médicos 

responsáveis. 

Todas as cirurgias foram realizadas pelo mesmo cirurgião, experiente e 

especialista em implantodontia. Previamente a aposição de campos estéreis, foi 

realizada antissepsia intra-oral, por meio de bochechos com 5ml de clorexidina 

aquosa a 0,12%, e extra-oral com clorexidina aquosa a 2%. A solução anestésica 

utilizada foi a Mepivacaína a 2% com epinefrina 1:100.000 (Mepiadre 2% DFL®).  

Foi realizada a incisão e divulsão de um retalho de espessura total com uso de 

uma lâmina de bisturi estéril número 15. As osteotomias e fresagens para preparo do 

alvéolo cirúrgico foram realizadas de acordo com as recomendações do fabricante 

(Conexão®) e sob irrigação abundante com solução fisiológica estéril a 0,9%. O 

implante, planejado previamente à cirurgia (Master Torq Hard®), foi instalado a nível 

ósseo e o torque necessário para a sua implantação, o tempo cirúrgico e as 

intercorrências trans-operatórias e pós-operatórias foram registrados. Foi realizada 

uma sutura simples com fio de seda 4.0. Todos os pacientes receberam uma 

prescrição pós operatória de antibiótico (amoxicilina 500mg, 01 comprimido ao dia e 

nos dias de diálise, 2 comprimidos – 01 imediatamente após a diálise), anti-

inflamatório (decadron 4mg, 1 comprimido de 12h em 12h por 02 dias) e analgésico 

(paracetamol 01 comprimido de 8h em 8h durante 03 dias, caso houvesse dor), além 

de recomendações gerais.43-47 A sutura foi removida pelo cirurgião após sete dias. 
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4.7 Parâmetros radiográficos 

 

 

Foram realizadas radiografias periapicais de paralelismo para analisar a 

remodelação do osso e a perda óssea radiográfica marginal nos tempos de 07, 15, 

30, 90 e 180 dias após a instalação do implante. As radiografias periapicais foram 

obtidas pela técnica do paralelismo cone longo, com suporte de paralelismo 

padronizado para cada paciente. Todos os pacientes possuíram posicionadores 

padronizados e individualizados por meio de silicone de adição do tipo pesado 

Zetalabor (Zehrmack, Badia Polesine, Itália) adaptados a um posicionador Han Shin 

(Prisma, São Paulo, Brasil). Todas as radiografias foram realizadas por um único 

operador no equipamento de raios- x periapical Yoshida Kaycor X-70s (The Yoshida 

Dental MFG Co. LTD, Tokyo, Japan) com 70 kVp, 15 mA com o tempo de exposição 

de 0,35 segundos. Para o registro da imagem foram utilizados o sistema de placa de 

fósforo e a digitalizadora DIGORA (SOREDEX Milwaukee, Winsconsin, Estados 

Unidos da América). Posteriormente todas as imagens foram inseridas em um 

software livre para reconstrução, provindas de equipamentos de tomografia 

computadorizada (InVesalius 3.1), onde foram feitas todas as medidas e análises do 

estudo. 

A perda óssea radiográfica marginal foi avaliada por meio da ferramenta 

“medir distância”, onde foi possível mensurar a distância entre um ponto de referência 

(espelho do implante) ao nível ósseo marginal nos lados mesial e distal.  

Para ser realizada a análise das mensurações radiográficas, 02 

pesquisadores foram treinados para manipulação das ferramentas do software e 

posteriormente cada um fez suas medições separadamente. Com essas medidas o 

teste de concordância de Kappa foi realizado, para se ter certeza que os 

pesquisadores estavam calibrados. 
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4.8 Avaliação de eventos hemorrágicos 

 

 

Para avaliar os eventos hemorrágicos, foi utilizada a metodologia proposta por 

Bacci et al.51 e Gómez-Moreno et al.52, em que através de uma escala visual semi-

quantitativa o sangramento foi classificado como: sem sangramento, sangramento 

leve (controlado apenas com gaze compressiva), sangramento moderado (associado 

à presença de grandes coágulos, exige medidas hemostáticas locais adicionais) e 

sangramento grave (requer um maior controle médico de coagulação). 

 

 

4.9 Cirurgia de reabertura e confecção da prótese 

 

 

Após 6 meses, os implantes foram reabertos pelo mesmo cirurgião. Foram 

realizadas as medidas de antissepsia e anestesia, já previamente descritas. Foi feita 

uma incisão com o auxílio de um bisturi circular e uma lâmina número 15 sobre o 

espelho do implante, removendo o tapa implante e instalando um cicatrizador. Neste 

momento foi avaliada a osseointegração do implante. Caso o implante, nesta etapa 

ou nas subsequentes, apresentasse qualquer grau de mobilidade, foi considerado 

como não osseointegrado (implante perdido), se não apresentasse qualquer tipo de 

mobilidade ou dor, foi considerado como implante osseointegrado. 

 

 
4.10 Análise Estatística 

 

 

Após a coleta dos dados, inicialmente foi realizado o teste de Levene53 de 

igualdade de variâncias, para testar sua homocedasticidade e definir o tipo de 

estatística que seria utilizada. 

O teste de hipótese escolhido para verificar se a perda dos implantes teve 

relação com o valor do PTH ou com a perda óssea marginal, foi o teste T de Student 

para comparação de médias.53  
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Mais dois testes foram realizados posteriormente para avaliar as relações entre 

as variáveis. O primeiro foi uma regressão logística binária com o objetivo de verificar 

se o valor do resultado do exame de paratormônio, conjuntamente com a perda óssea 

marginal, poderia explicar a perda de implante.54 Já o segundo teste foi avaliar por 

meio do coeficiente de correlação, se houve relação entre o PTH e a perda óssea.53  

Para todos os testes foram considerados o nível de significância alfa de 5%. 

 

 

4.11 Aspectos Éticos 

 

 

Este trabalho teve aprovação prévia do Comitê de Ética e Pesquisa da 

Universidade de São Paulo – Faculdade de Odontologia (Anexo A). Todos os 

pacientes incluídos neste trabalho receberam o implante dental e a restauração 

protética em resina acrílica gratuitamente, mesmo que o participante da pesquisa 

optasse por abandonar o estudo. Os implantes instalados foram fixações 

convencionais, disponíveis no mercado odontológico brasileiro, provenientes de 

empresas regulares, certificadas e registradas na Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária. 
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5 RESULTADOS 

 

 

Inicialmente quarenta e oito pacientes com insuficiência renal crônica, na fila 

para transplante renal, passaram por uma avaliação intra-oral com um especialista em 

Implantodontia no Centro de Atendimento a Pacientes Especiais da Faculdade de 

Odontologia da Universidade de São Paulo (CAPE). Para os quinze pacientes que se 

enquadraram nos critérios de seleção, foram solicitados exames complementares pré-

operatórios laboratoriais, entre eles hemograma completo, glicemia em jejum e 

paratormônio (PTH), como também um exame radiográfico (Tomografia 

Computadorizada) para ser avaliado se o remanescente ósseo poderia receber um 

implante odontológico. 

Foram excluídos da pesquisa, um paciente por ter sido transplantado no 

decorrer da mesma, três pacientes por apresentarem doenças sistêmicas que 

inviabilizaram o tratamento com implantes (trombose, neoplasia cerebral e infarto 

agudo do miocárdio recentemente), quatro pacientes tinham alterações protéticas 

complexas, como por exemplo, falta de espaço protético e perda de dimensão vertical, 

o que impossibilitaria uma reabilitação protética imediata, três pacientes apresentaram 

ausência total dos dentes na arcada, dois pacientes realizaram exodontias até dois 

meses anteriormente à data da avaliação, um paciente era tabagista e dezenove 

pacientes foram excluídos por outros motivos, como faltas nas consultas 

repetidamente, perda de contato telefônico e a não realização dos exames pré-

operatórios. 

Após as avaliações inicial e dos exames pré-operatórios, quinze pacientes (oito 

homens e sete mulheres) foram selecionados para participarem da pesquisa. Foram 

explicados os motivos e os objetivos da mesma e posteriormente entregue o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo B) para assinatura. 

Um total de 27 implantes (cinco em maxila e vinte e dois em mandíbula) foram 

instalados em diferentes regiões. Todos os implantes eram da empresa Conexão® 

(Arujá, São Paulo, Brasil) e apresentavam diâmetro de 3,75mm, altura de 8,5mm, 

plataforma de 4,1mm e conexão em cone morse (Tabela 5.1). 
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Tabela 5.1 - Distribuição de implantes de acordo com a localização na arcada 

 

Número do dente 

FDA 

17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 

Número de implante 

na maxila 

0 01 02 01 0 0 0 0 0 0 01 0 0 0 

Número de implante 

na mandíbula 

01 07 03 0 0 0 0 0 0 0 0 02 08 01 

Número do dente 

FDA 

47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 

 
FDA: Nomenclatura de acordo com a notação dentária internacional (FDI World Dental Federation 
Notation). 
 
Fonte: O autor. 

 

 

5.1 Trans-operatório e pós-cirúrgico 

 

 

Não houve complicações hemorrágicas em nenhum momento no trans-

operatório como também no pós-operatório. Em nosso estudo, todos os pacientes 

apresentaram sangramentos classificados como leve, portanto, pode-se observar que 

não houve diferenciação ao se comparar com procedimentos de instalação de 

implantes em pacientes saudáveis. Não houve também, nenhum tipo de manifestação 

medicamentosa adversa após a prescrição dos fármacos no pós-operatório. 

Em relação a qualidade óssea, ao serem avaliados os resultados dos exames 

de PTH pré-cirúrgico, todos os pacientes apresentavam valores muito acima da 

referência (15 à 68pg/ml), tendo como valor médio de 613,51pg/ml (Desvio Padrão de 

494,38 pg/ml). Apesar da alteração destes resultados, somente em um implante não 

foi possível obter a estabilidade primária. Todos os outros obtiveram, variando de 

15Ncm até 50Ncm (Tabela 5.2). 
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Tabela 5.2 - Resultados dos exames do Paratormônio (PTH) pré-cirúrgico e no momento de reabertura 
(ou no momento de perda), relacionados à região em que foi instalado o implante com sua 
respectiva estabilidade primária 

 

Paciente PTH – Pré-

cirúrgico 

PTH – Reabertura do 

Implante 

Região / Estabilidade Primária 

01 1388,5pg/ml 461,4pg/ml 14 / 45Ncm 

15 / 45Ncm 

02 997pg/ml 1072pg/ml 36 / 30Ncm 

46 / 35Ncm 

03 454pg/ml 35pg/ml 36 / 30Ncm 

46 / 45Ncm 

04 231pg/ml 218pg/ml 45 / 15Ncm 

05 244pg/ml 254pg/ml 36 / 40Ncm 

46 / 20Ncm 

06 625pg/ml 761pg/ml 16 / 15Ncm 

07 1965pg/ml 1810pg/ml 45 / 0Ncm 

46 / 15Ncm 

08 549pg/ml 465pg/ml 36 / 40Ncm 

46 / 30Ncm 

09 642pg/ml 945,3pg/ml 36 / 30Ncm 

46 / 20Ncm 

47 / 40Ncm 

10 534,9pg/ml 218,4pg/ml 36 / 20Ncm 

11 232pg/ml 189pg/ml 15 / 40Ncm 

12 379,1pg/ml 51,5pg/ml 35 / 30Ncm 

36 / 30Ncm 

45 / 20Ncm 

46 / 20Ncm 

13 417pg/ml 1536pg/ml 36 / 30Ncm 

37 / 20Ncm 

14 105,1pg/ml 92,8pg/ml 35 / 30Ncm 

15  439,1pg/ml 525,6pg/ml 24 / 50Ncm 

 
Fonte: O autor. 
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5.2 Nível ósseo marginal 

 

 

Os resultados do teste Kappa foram de 0,709 / p-valor <0,0001 para mesial e 

0,694/ p-valor <0,0001 para distal, ou seja, rejeita-se a hipótese de que não há 

concordância entre pesquisadores, demonstrado assim, que estes estavam 

calibrados e que as mensurações poderiam ser computadas. 

As mensurações das alterações ósseas marginais foram separadas entre os 

pós-operatórios (P.O). No P.O-1 (sete dias do procedimento cirúrgico), obtivemos uma 

média de perda óssea de 0,03mm na face mesial do implante (Desvio Padrão de 

0,13mm), já na face distal a média de perda óssea foi de 0,14mm (Desvio Padrão de 

0,42mm). No P.O-2 (quinze dias do procedimento cirúrgico), a média de perda óssea 

na face mesial do implante foi de 0,24mm (Desvio Padrão de 0,47mm) e na face distal 

foi de 0,60mm (Desvio Padrão de 0,75mm). No momento do P.O-3 (trinta dias do 

procedimento cirúrgico), obtivemos uma média de perda óssea de 0,84mm na face 

mesial do implante (Desvio Padrão de 1,01mm), já na face distal a média de perda 

óssea foi de 1,01mm (Desvio Padrão de 0,98mm). Na consulta do P.O-4 (noventa dias 

do procedimento cirúrgico), a média de perda óssea na face mesial do implante foi de 

0,99mm (Desvio Padrão de 1,11mm) e na face distal foi de 1,25mm (Desvio Padrão 

de 1,05mm). No P.O-5 (cento e oitenta dias do procedimento cirúrgico), momento da 

reabertura dos implantes, obtivemos uma média de perda óssea de 1,18mm na face 

mesial do implante (Desvio Padrão de 0,98mm), já na face distal a média de perda 

óssea foi de 1,73mm (Desvio Padrão de 0,85mm), como demonstra o gráfico 5.1. Os 

implantes perdidos foram excluídos das análises estatísticas a partir do pós-operatório 

em que foi diagnosticada a não osseointegração do mesmo. 
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Gráfico 5.1 - Médias da perda óssea em milímetros das faces mesial e distal dos implantes nos períodos 
de pós-operatório (07,15,30,90 e 180 dias do momento cirúrgico) 

 

 
 
Fonte: O autor. 

 

 

5.3 Reabertura dos implantes e osseointegração 

 

 

Após seis meses do procedimento cirúrgico de instalação dos implantes, foram 

realizadas as cirurgias de reabertura para avaliação da osseointegração. Se em 

qualquer momento desta etapa o implante apresentasse mobilidade, seria feita a 

remoção cirúrgica do mesmo e considerado como insucesso (falta de 

osseointegração). 

Dos vinte e sete implantes instalados, ocorreu a perda de quatro deles, tendo 

uma taxa de sucesso de 85%, sendo uma dessas perdas na consulta de retorno do 

P.O-4, onde o paciente relatou que “o implante caiu” e após avaliação clínica, foi 

diagnosticado que o mesmo tinha sido perdido. As outras três perdas ocorreram na 

consulta de P.O-5, no momento da reabertura do implante, sendo diagnosticada a 

mobilidade do mesmo. Nenhum desses pacientes relatou dor ou qualquer tipo de 

incômodo durante as etapas do tratamento (Tabela 5.3). 
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Tabela 5.3 - Resultados de perda dos implantes, demonstrando a região em que o implante foi 
instalado, como também o momento do diagnóstico da perda 

 

Paciente Quantidade de Implantes Região do Implante Implantes Perdidos Momento da 

Perda 

01 02 14 / 15 0 0 

02 02 36 / 46 46 P.O-5 

03 02 36 / 46 0 0 

04 01 45 0 0 

05 02 36 / 46 0 0 

06 01 16 0 0 

07 02 45 / 46 45 / 46 P.O-5 

08 02 36 / 46 0 0 

09 03 36 / 46/ 47 0 0 

10 01 36 0 0 

11 01 15 0 0 

12 04 35 / 36 / 45 / 46 0 0 

13 02 36 / 37 0 0 

14 01 35 0 0 

15 01 24 24 P.O-4 

 
Fonte: O autor. 
 

 

5.4 Análise Estatística 

 

 

Ao avaliarmos os resultados do teste de Levene (Tabela 5.4), foi observado 

que para todas as variáveis, as variâncias foram iguais entre os grupos. Esse teste 

possui hipótese nula de que as variâncias dos grupos são iguais, sendo assim o teste 

T de Studant foi o escolhido para a análise estatística inicial. 
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Tabela 5.4 - Resultados do teste de Levene, demonstrando que as variâncias são iguais entre os  
grupos 

 

Variável Estatística Teste P-Valor Conclusão 

PTH - Momento Cirúrgico 2.3168 0.1519 

As variâncias dos grupos 

são iguais. 

PTH - Reabertura do Implante 0.26732 0.6138 

P.O Mesial 1 3.541 0.07156 

P.O Distal 1  0.63811 0.4319 

P.O Mesial 2 0.18227 0.6731 

P.O Distal 2 0.019445 0.8902 

P.O Mesial 3 3.6631 0.06714 

P.O Distal 3 1.5682 0.2221 

P.O Mesial 4 0.72711 0.4023 

P.O Distal 4 0.47252 0.4984 

P.O Mesial 5 - - 

P.O Distal 5 - - 

 
Nota-se que não foi feito o teste no P.O 5 (mesial e distal), pois não houve mensurações da perda     
óssea marginal para o grupo dos pacientes que perderam os implantes 
 
 

Fonte: O autor. 

 

O teste t de Student possui a hipótese nula de que as médias são iguais. Os p-

valores demonstram que não se rejeitou o H0 para nenhuma variável, ou seja, as 

médias foram iguais, portanto não houve diferença estatística significante entre os 

valores de PTH e da perda óssea marginal com os grupos de pacientes que perderam 

os implantes e os que não perderam os implantes (Tabela 5.5). 
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Tabela 5.5 - Resultados do teste t de Student para avaliar a relação do PTH e da perda óssea 
marginal com a perda dos implantes 

 

Variável T P-Valor Conclusão do Teste 

PTH - Momento 

Cirúrgico 
1.4261 0.2798 

Não se rejeita H0, ou seja, as médias 

são iguais 

PTH - Reabertura 

do Implante 
1.7781 0.1914 

P.O Mesial 1 0.87818 0.4429 

P.O Distal 1  0.60001 0.5853 

P.O Mesial 2 -0.60738 0.5646 

P.O Distal 2 0.13259 0.9007 

P.O Mesial 3 0.70374 0.527 

P.O Distal 3 0.17762 0.8689 

P.O Mesial 4 0.23833 0.8328 

P.O Distal 4 -0.15516 0.8901 

P.O Mesial 5 - - 

P.O Distal 5 - - 

 
Nota-se que não foi feito o teste no P.O 5 (mesial e distal), pois não houve mensurações da perda 
óssea marginal para o grupo dos pacientes que perderam os implantes  
 
 
Fonte: O autor. 

 

 

Por meio da regressão logística binária, não percebemos a relação do 

paratormônio conjuntamente com a perda óssea marginal justificando a perda do 

implante. Ao avaliarmos separadamente as variáveis PTH, no momento cirúrgico e na 

reabertura, apesar de também não justificarem a perda do implante, aparentam ter 

uma forte relação com a mesma, nos levando a crer que provavelmente não ocorreu 

relação devido ao pequeno tamanho da amostra e consequentemente, maior 

variabilidade. Os coeficientes β com sinal positivo indicam que, quanto maior o PTH, 

maior a chance de perda do implante (Tabela 5.6). Este modelo apresenta uma 

acurácia de 93,3%, em que se acertaram 100% dos pacientes que não perderam o 

implante e 66,7% dos pacientes que perderam o implante (Tabela 5.7). Por meio da 
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análise do coeficiente de correlação, também percebemos que não houve uma 

correlação do PTH com a perda óssea marginal (Tabela 5.8).  

 

Tabela 5.6 - O coeficiente β com sinal positivo indica que quanto maior o PTH, maior a chance da perda 
do implante 

 

Variável Coeficiente β P-Valor 

(Intercept) -4.052259 0.0409 

PTH - Momento Cirúrgico 0.001909 0.3237 

PTH - Reabertura do Implante 0.001759 0.3013 

 
Fonte: O autor. 

 

 

 

 

 

Tabela 5.7 - Matriz de classificação da regressão logística binária 

 

Predito 
Verdadeiro 

Total 

Não perdeu Perdeu 

Não perdeu 12 1 13 

Perdeu 0 2 2 

Total 12 3 15 

 
Fonte: O autor. 
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Tabela 5.8 - Apresentação dos resultados demonstrando que não houve correlação entre o PTH 
(momento cirúrgico e reabertura do implante) com o P.O-1 e P.O-5 

 

Correlação PTH Momento Cirúrgico 

P.O Mesial 1 
Correlação 0,094135605 

 

 P-valor 0.6405 

P.O Distal 1 Correlação -0,038859297 

 P-valor 0.8474 

   

  PTH Reabertura do Implante 

P.O Mesial 5 Correlação 0,274796307 

 P-valor 0.2044 

P.O Distal 5 Correlação -0,101893958 

 P-valor 0.6436 

 
Fonte: O autor. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Quando vamos planejar o tratamento de implantes odontológicos em pacientes 

portadores de insuficiência renal crônica, existem pontos que devem ser avaliados 

cuidadosamente para se obter sucesso nesta terapia e que na literatura seus 

resultados ainda não estão claros. O primeiro seria em relação aos atendimentos 

clínicos, já que o tratamento envolve procedimentos invasivos (instalação e reabertura 

do implante), poderíamos ter problemas como hemorragias, falta de estabilidade 

primária na inserção do implante como também alterações no metabolismo do 

fármaco. Ao contrário do que foi apresentado por Buckley e colaboradores31, onde se 

realizou exodontia em um paciente urêmico havendo sangramento excessivo, não 

tivemos nenhum evento hemorrágico tanto no trans-operatório como também no pós-

operatório. Resultado semelhante ao único relato de caso clínico de instalação de 

implantes em pacientes portadores de IRC50 publicado até agora, portanto 

entendemos que a realização de procedimentos invasivos é segura e que não há  

necessidade de trocar qualquer tipo de medicação que o paciente está fazendo uso, 

como por exemplo a heparina, conforme afirmado por Hong et al.40  

No que diz respeito a estabilidade primária do implante, em todas as 

instalações obtivemos o mínimo de estabilidade necessária para que pudesse ocorrer 

a osseointegração,55 exceto em um implante que durante a perfuração para criação 

do alvéolo cirúrgico, foi observado que o tecido ósseo não apresentava nenhum tipo 

de resistência, tendo um aspecto totalmente amolecido. Neste caso não houve a 

estabilidade primária do implante e no momento de reabertura este apresentou 

mobilidade e foi considerado perdido. Já em relação ao metabolismo dos fármacos, 

seguindo as evidências baseadas na literatura,7,43,44,47 não houve paciente 

respondendo negativamente à administração dos medicamentos prescritos, este 

resultado apresenta segurança no manejo farmacológico no tratamento em pacientes 

renais crônicos. 

Outro ponto de preocupação seria em relação as repostas biológicas, pós 

instalação do implante. A perda óssea marginal ao longo de 180 dias foi em média 

aumentando gradativamente, chegando a 1,18mm na face mesial e 1,73mm na face 

distal. Segundo Adell et al.56, a média de perda óssea aceitável ao redor do implante 
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no primeiro ano deve ser de até 1,5mm após a reabilitação protética. Trabalhos mais 

recentes demonstram que para se ter sucesso no tratamento, no primeiro ano do 

implante em função, a perda óssea marginal não deve ultrapassar 1,0mm e nos 

próximos anos não ser superior a 0,2mm,57 valor já ultrapassado nos seis primeiros 

meses em nossa pesquisa (Figuras 6.1 e 6.2). 

 

 

                                 

Fonte: O autor.   Fonte: O autor 

 

Apesar de ser um ponto que não afeta o resultado final (osseointegração), os 

pacientes com insuficiência renal crônica apresentaram uma perda óssea marginal 

rápida e maior do que o aceitável para os pacientes saudáveis. Isso pode gerar uma 

perda de implante futuramente caso essa perda óssea não cesse, visto que a mesma 

ocorreu sem a instalação da coroa protética, é provável que continue após a 

reabilitação do paciente. A osseointegração, principal fator de relevância clínica em 

nosso trabalho, apresentou o índice de sucesso mais baixo do que a literatura 

apresenta para pacientes normoreativos. Uma revisão sistemática58 demonstrou que 

em média o índice de sucesso ao longo de um acompanhamento de pelo menos 20 

anos é de 94,6% em pacientes reabilitados, fato que agrava a condição implantar 

devido às cargas mastigatórias. Na nossa pesquisa até o momento de reabertura (seis 

meses) este índice foi de somente 85%, sem qualquer tipo de reabilitação, não 

justificando o alto índice de insucesso. Estes dados inéditos nos alertam que a taxa 

de osseointegração nos pacientes com IRC é mais baixa que em pacientes saudáveis 

Figura 6.1 – Paciente 03 (P.O-1) Figura 6.2 – Paciente 03 (P.O-5) 
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já em um período muito curto de tempo e que a longo prazo, podem se agravar ainda 

mais, uma vez que estes implantes entrem em função. 

A qualidade óssea, fator extremamente importante no sucesso da 

implantodontia35,59 gera preocupação quando planejamos cirurgias invasivas que 

comtemplem o tecido ósseo em pacientes com IRC. Embora alguns autores30,31 

recomendem que deva ser evitado este tipo de tratamento, nossos resultados 

demonstraram que a qualidade do tecido ósseo foi suficiente para estabilizar o 

implante no primeiro momento (estabilidade primária), porém vale ressaltar que a 

resposta biológica após sua instalação foi inferior às respostas de pacientes 

normoreativos (perda óssea e osseointegração), fatores que nos levam a entender 

que os implantes nos pacientes com IRC não são contraindicados mas devem ser 

planejados com muita cautela. Um estudo histológico feito em animais37 que foram 

induzidos a um quadro de IRC, demonstrou que o BIC, em duas semanas, foi inferior 

aos animais saudáveis. Estes resultados podem explicar a perda óssea marginal 

avançada apresentada em nossa pesquisa, neste curto período de tempo. Nos 

primeiros quinze dias, já tínhamos uma média de perda óssea marginal de 0,24 na 

face mesial e 0,60 na face distal, sendo que os trabalhos em pacientes saudáveis 

relatam que para duas semanas esta perda é exagerada.56,57 

Por meio da avaliação dos resultados dos exames de PTH, este hormônio 

aparenta relação direta ao sucesso da terapia com implantes. Pelo fato de ser o 

responsável pela homeostase do cálcio do organismo, a sua produção excessiva 

resulta na remoção do cálcio do tecido ósseo16 diminuindo assim a sua qualidade, 

fator que percebemos ao analisar a perda óssea e a perda dos implantes em nosso 

estudo. Ao avaliarmos a média do PTH, em ambos os momentos (momento cirúrgico 

e momento da reabertura do implante), do grupo que teve insucesso no tratamento, 

podemos observar que este número é bem maior do que a média do grupo que não 

perdeu implantes, ainda assim comparando com os valores adequados para 

pacientes normoreativos (15 à 68pg/ml), observamos o quanto este valor está 

alterado. Do mesmo modo, podemos avaliar que a perda óssea marginal também foi 

maior no grupo dos pacientes que perderam os implantes e que fatalmente estavam 

com os valores de PTH maiores. Apesar de não ter havido diferença estatística 

significativa entre as variáveis, foi possível observar uma relação do paratormônio com 

a perda óssea e com a perda do implante (Tabela 6.1). É importante ressaltar que a 
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partir do P.O-4 não foi mais possível fazer uma comparação adequada da perda óssea 

marginal entre os grupos, pois já existe uma perda de implante gerando uma 

discrepância nas amostras. Estes dados nos chamam atenção para a importância da 

solicitação dos exames de paratormônio sempre que for planejado um tratamento com 

implantes odontológicos em pacientes com IRC. Conforme demonstrado neste 

estudo, os valores do PTH do mesmo paciente alteram conforme o período de 

osseointegração (180 dias em média), motivo este de ter sido feito o teste de 

correlação entre o PTH no momento cirúrgico com o P.O-1 e o PTH da reabertura do 

implante com o P.O-5, portanto é aconselhado neste período um acompanhamento 

desses resultados para uma maior previsibilidade no momento de reabertura do 

implante. Isto pode ser a justificativa para o caso de um paciente da pesquisa em que 

foram instalados dois implantes (36 e 46) em um intervalo de dois meses. No exame 

de PTH pré-operatório já foi constatado que seu resultado estava bem elevado 

(997pg/ml). No PO-1 da primeira cirurgia (46) o paciente já apresentava uma perda 

óssea de 0,6mm na face mesial e 1,2mm na face distal. Em 30 dias do procedimento 

cirúrgico (P.O-3) o paciente já apresentava uma perda óssea de 2,9mm em ambas as 

faces. Após dois meses foi realizada a segunda cirurgia (36) e quando comparado as 

perdas ósseas marginais nos mesmos tempos (P.O-1 e P.O-3), os resultados foram 

muito diferentes, 0mm em ambas as faces (P.O-1) e 1,9mm(meisal) e 2,0mm(distal) - 

P.O-3. No momento de reabertura o paciente apresentou mobilidade no implante 46 

e osseointegração no implante 36, esses resultados nos levam a crer que a variação 

do PTH, nesse intervalo de tempo, possam ter gerado o insucesso de um implante e 

o sucesso do outro. 
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Tabela 6.1 - Relação entre os valores do PTH, a evolução da perda óssea marginal e os grupos de 
pacientes que perderam e os que não perderam os implantes  

 

 

Variável Média para 

o grupo que 

não perdeu o 

implante 

Média para 

o grupo que 

perdeu o 

implante 

Desvio-padrão 

para o grupo 

que não 

perdeu o 

implante 

Desvio para 

o grupo que 

perdeu o 

implante 

PTH - Momento 

Cirúrgico 
483,4667 1133,7000 332,3264 772,0802 

PTH - Reabertura 

do Implante 
435,6167 1135,8667 446,3926 644,5774 

P.O Mesial 1 0,0173913 0,1500000 0,08340577 0,30000000 

P.O Distal 1  0,1130435 0,3000000 0,4037375 0,6000000 

P.O Mesial 2 0,2608696 0,1500000 0,4988524 0,3000000 

P.O Distal 2 0,5956522 0,6500000 0,7660277 0,7549834 

P.O Mesial 3 0,7652174 1,3250000 0,9237319 1,5435349 

P.O Distal 3 0,9956522 1,1250000 0,9354038 1,4032700 

P.O Mesial 4 0,9608696 1,2666667 0,9810658 2,1939310 

P.O Distal 4 1,273478 1,100000 0,9590223 1,9052559 

P.O Mesial 5 1,186957  0,9877911  

P.O Distal 5 1,730435  0,8599338  

 
Nota-se que o grupo de pacientes que perderam os implantes e tiveram as maiores médias de            
perda óssea marginal ao longo do tempo, apresentaram os maiores níveis de PTH 
 
Nota-se que não há a média e o desvio padrão de perda óssea marginal do P.O 5 (mesial e distal) 
para o grupo que perdeu implante, pois devido a perda, não foram feitas as mensurações 
 
Fonte: O autor. 
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É importante ressaltar as limitações da nossa pesquisa. Primeiramente, 

optamos por realizar uma série de casos clínicos, pois na literatura somente há a 

publicação de um relato de caso clínico com implantes em pacientes com IRC.50 

Futuramente um estudo observacional prospectivo com um grupo controle, será o 

ideal para sedimentar os resultados apresentados neste estudo. Acreditamos que por 

nossa amostra ser pequena, não houve diferenças estatísticas significantes entre as 

variáveis, mas avaliando nossos resultados descritivos é provável que ao 

aumentarmos esse tamanho da amostra poderá ocorrer uma diferença estatística 

significante, sugerindo que o paratormônio tem relação com a perda de implantes 

odontológicos. A reabilitação protética é um ponto a ser considerado também em um 

próximo trabalho, nossos resultados inéditos de perda óssea marginal avançada no 

período de osseointegração nos alertam para qual seria o comportamento dessa 

perda, após a reabilitação do espaço protético. O esperado é que as cargas 

mastigatórias aumentem a perda óssea ao redor do implante60,61 podendo ser crítica 

para o sucesso do tratamento a longo prazo, sendo importante o acompanhamento 

clínico e radiográfico dos pacientes com IRC após a reabilitação protética.  

Tivemos alguns fatores de confusão que devem ser avaliados. O primeiro seria 

o fato de todas as instalações dos nossos implantes serem à nível ósseo. Autores62-

64 afirmam uma possibilidade de perda óssea maior quando os implantes são 

instalados abaixo da crista, pois podem ocorrer a movimentação dos pilares protéticos 

gerados pela carga mastigatória e também a infiltração de bactérias nos espaços das 

conexões entre o pilar protético e o implante. Já outras pesquisas65-67 relatam que o 

melhor posicionamento do implante seria abaixo do nível ósseo, pois nesta posição 

estaria preservado o espaço da mucosa e consequentemente ocorreria uma chance 

menor de exposição do tapa implante, fato que pode gerar acúmulo de biofilme neste 

componente, criando uma chance maior de mucosite ou peri-implantite na região, 

também é mais fácil conseguir o perfil de emergência ideal para a prótese já que teria 

uma maior quantidade de tecido mole ao redor do implante.68 Uma revisão sistemática 

publicada em 201969 compara trabalhos em que os implantes foram instalados nestas 

duas posições e concluiu que não há diferença em relação a perda óssea marginal, 

porém em perfil gengival fino o ideal é a instalação abaixo da crista óssea para evitar 

a exposição do colar do implante no futuro, podendo causar doenças peri-implantares. 
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Outro fator de confusão presente em nosso estudo foi em relação à exposição 

do tapa implante antes do momento de reabertura. A literatura70,71 demonstra que 

quando ocorre essa exposição precoce existe a possibilidade de uma maior perda 

óssea marginal, possivelmente pelo acúmulo de placa bacteriana na região e a 

dificuldade de higienização pelo paciente. Em nosso estudo tivemos doze implantes 

apresentando exposição do tapa implante, destes expostos, dois foram perdidos. Não 

houve a possibilidade de relacionar a perda óssea marginal com a exposição do tapa 

implante, pois como também relatado no trabalho de Kim et al.71, não foi possível 

identificar o momento exato da exposição em nosso trabalho, devido às consultas de 

controle serem espaçadas. Não acreditamos que as exposições possam ter gerado a 

perda dos implantes, pois foram observadas perdas ósseas marginais avançadas nos 

controles clínicos desses casos, antes mesmo de suas exposições. 

Por fim, podemos entender também como fator de confusão as distintas regiões 

em que foram instalados os implantes. Cada região da cavidade bucal apresenta 

normalmente uma densidade óssea diferente, o que pode apresentar uma diferença 

na perda óssea marginal ao redor do implante.72,73 Lekholm e Zarb74 apresentaram 

quatro tipos de qualidades ósseas baseadas na quantidade de osso cortical versus 

esponjoso. Em nossa pesquisa instalamos os implantes em todos estes tipos ósseos 

e pudemos concluir que não houve uma perda óssea marginal mais avançada em um 

determinado tipo de qualidade óssea,  essa perda ocorreu invariavelmente em todas 

as regiões, fato que nos leva a acreditar que a baixa qualidade óssea que o paciente 

com IRC apresenta pelas suas diversas alterações sistêmicas, estão mais 

relacionadas com a perda óssea marginal do que com a região em que o implante foi 

instalado (Figura 6.3). 
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Figura 6.3 – P.O-5 (Paciente 10). A região do elemento 36 é um local que frequentemente apresenta 
uma boa qualidade óssea, nota-se que mesmo nesta região a perda óssea marginal nos 
pacientes com IRC foi avançada 

 

 
 
Fonte: O autor. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Após análise do nosso estudo e dentro de suas limitações, podemos concluir 

que: 

 

 Houve uma perda significativamente maior de implantes em pacientes 

com insuficiência renal crônica, quando comparados com os resultados na 

literatura de pacientes saudáveis. 

 Houve uma perda óssea marginal progressiva e avançada nos pacientes 

com insuficiência renal crônica que não ocorrem em pacientes saudáveis. 

 O tratamento com implantes odontológicos em pacientes com 

insuficiência renal crônica é viável, porém para os pacientes que 

apresentem o PTH muito elevado, este tratamento deve ser feito com 

ressalvas. 

 Trabalhos futuros observacionais, prospectivos e com um grupo controle 

em que possa ser acompanhada a perda óssea marginal após a 

reabilitação protética, são importantes para sedimentar nossos resultados. 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
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