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RESUMO 

 

Introdução: A reabilitação oral através de implantes osseointegrados não sustenta 

mais dúvidas quanto ao seu sucesso a longo prazo. Ao longo dos anos as 

reabilitações estão sujeitas a complicações biológicas e mecânicas, podendo 

comprometer o sucesso do tratamento. Objetivo: Avaliar a condição peri-implantar 

de implantes dentários após um período médio em função de 19,4 meses após a 

instalação da prótese, assim como identificar possíveis complicações mecânicas e 

estéticas. Material e métodos: 19 pacientes provenientes do curso de 

Aperfeiçoamento em Implantodontia da Fundação Bauruense de Estudos 

Odontológicos (FUNBEO) receberam 75 implantes (Straumann Tissue Level, Bone 

Level e Bone Level Tapered) divididos em dois grupos (TL e BL) e foram avaliados 

clínica e radiograficamente após receberem as próteses, nos seguintes parâmetros: 

profundidade de sondagem, perda óssea radiográfica, sangramento a sondagem, 

altura da mucosa ceratinizada, presença de pus, dor, biofilme bacteriano, parestesia, 

tabagismo e biomecânicos (próteses cimentadas e parafusadas) nas modalidades 

prótese fixa unitária, prótese fixa múltipla, prótese total fixa híbrida (protocolo) e 

prótese total removível (overdenture) e queixas estéticas. Resultados: A média da 

profundidade de sondagem foi de 2,39mm  (TL = 2,16mm e BL = 2,85mm), perda 

óssea de 1,11mm (TL = 0,94mm e BL = 1,43mm), mucosa ceratinizada foi de 

2,92mm (TL = 2,9 e BL = 3,0). Foi encontrada diferença estatisticamente significante 

entre TL e BL nos fatores profundidade de sondagem (p=0,002), perda óssea 

radiográfica (p=0,012). Não houve diferença estatisticamente significante na 

presença de biofilme (p=0,922) nem sangramento a sondagem (p=0,330). Sete 

implantes apresentaram doença peri-implantar (9,33%). A taxa de sucesso dos 

implantes foi de 96,2%. Não foi perdido nenhum implante após a instalação das 

próteses. Os índices de sucesso e sobrevivência para as próteses foi de 89,33% e 

100%, respectivamente. Não houve queixas estéticas. Conclusões: Os implantes 

do grupo TL apresentaram médias de profundidade de sondagem e perda óssea 

mais favoráveis quando comparados ao grupo BL. A reabilitação protética com 

implantes nas modalidades avaliadas apresentou controle biológico, mecânico e 

estético dentro dos parâmetros aceitáveis na literatura, podendo ser indicados para 

reabilitar pacientes com perdas dentárias parciais e totais. Os controles periódicos  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

são de fundamental importância para a saúde peri-implantar e manutenção das 

reabilitações, mesmo não havendo sinais aparentes de complicações. 

 

Palavras-chave: Implantes Dentários, Prótese dentária, Peri-implantite. 

*Em acordo com os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) disponíveis no domínio: 
http://decs.bvs.br/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

ABSTRACT 
 
Evaluation of peri-implant and biomechanical parameters in Straumann Tissue 

Level, Bone Level and Bone Level Tapered implants: a clinical study 

 

Introduction: Oral rehabilitation through osseointegrated implants no longer 

supports doubts about its long-term success. Over the years, rehabilitations are 

subject to biological and mechanical complications, which may compromise the 

success of treatment. Objective: Evaluate the peri-implant condition of dental 

implants after an average period of 19.4 months after the prosthesis installation, as 

well as to identify possible mechanical and aesthetic complications. Material and 

methods: 19 patients from the Improvement course for Implantology of the Bauru 

Foundation for Dental Studies (FUNBEO) had the 75 dental implants (Straumann 

Tissue Level, Bone Level and Bone Level Tapered) divided into two groups (TL and 

BL ) and were evaluated clinically and radiographically after receiving the prostheses, 

in the following parameters: probing depth, radiographic bone loss, bleeding probing, 

height of the keratinized mucosa, presence of pus, pain, bacterial biofilm, 

paresthesia, smoking and biomechanics (cemented and screwed retained 

prostheses) fixed single prosthesis, multiple fixed prosthesis, hybrid fixed full denture 

(protocol) and implant retained removable prosthesis (overdenture) and aesthetic 

complaints. Results: The mean probing depth was 2.39mm (TL = 2.16mm and BL = 

2.85mm), bone loss was 1.11mm (TL = 0.94mm and BL = 1.43mm), keratinized 

mucosa was 2.92mm (TL = 2.9mm and BL = 3.0mm). A statistically significant 

difference was found between TL and BL in the factors probing depth (p=0.002), 

radiographic bone loss (p=0.012). There was no statistically significant difference in 

the presence of biofilm (p=0.922) or bleeding probing (p=0.330). Seven implants  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

presented peri-implant disease (9.33%). The success rate of the implants was 

96.2%. No implants were lost after the prosthesis was installed. The success and 

survival rates for the prostheses were 89.33% and 100%, respectively. There were 

no aesthetic complaints Conclusions: TL implants showed better values in probing 

depth and bone loss when compared to BL. Prosthetic rehabilitation with implants in 

the evaluated modalities presented biological, mechanical and aesthetic control 

within the acceptable parameters in the literature, and may be indicated to 

rehabilitate patients with partial and total dental losses. Periodic controls are 

fundamental for peri-implant health and maintenance of rehabilitation, even though 

there are no apparent signs of complications. 

 

Keywords*: Dental Implants, Dental Prothesis, Peri-Implantitis. 

________________ 

*In accordance with Health Sciences Descriptors (DeCS) available at http://decs.bvs.br/   
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A reabilitação oral através de implantes osseointegrados não sustenta mais 

dúvidas quanto ao seu sucesso a longo prazo, sendo indicada para a grande maioria 

dos pacientes com perdas dentárias. (GOODACRE et al., 2003; COCHRAN et al., 

2007, SADID-ZADEH et al., 2015, ALBREKTSSON et al., 2017;) Atualmente esta 

modalidade de tratamento é ensinada nos cursos de graduação, fazendo com que 

os profissionais tenham acesso cada vez mais cedo à implantodontia (RODRIGUES, 

2007). Junto com o acesso precoce à especialidade também estão inertes as 

complicações, sejam biológicas, mecânicas ou estéticas.  

Entretanto, nestes últimos anos, diversas modificações foram introduzidas no 

desenho dos implantes (aspectos macroscópicos e microscópicos), diversas 

superfícies (aditivas ou subtrativas), e diferentes tipos de conexões (internas, 

externas, cônicas), bem como diversos tipos de interfaces implante-próteses 

(platforma reduzida ou não). O raciocínio final destas modificações é melhorar a 

resposta do osso ao longo do tempo e manter a estabilidade do implante, da prótese 

e do tecido adjacente. 

Ao considerar todos estes dados, talvez o clínico se depare com uma grande 

icógnita inicial em sua prática: se todos os sistemas atualmente possuem estas 

vantagens, as taxas de sucesso seriam praticamente as mesmas? O que justificaria 

então preferir um sistema e não outro?    

A resposta está nos estudos clínicos e no tempo de acompanhamento. E 

mesmo com a implantodontia introduzida cada vez mais cedo na vida acadêmica, 

algumas propostas se provam sólidas independente da experiência do operador. 

(DERKS e TOMASI, 2015; RAMANAUSKAITE e JUODZBALYS, 2016; LEE et al., 

2017; MUNOZ et al., 2018)  

Dentre os sistemas mais testados no mundo, está o da empresa Straumann. 

Inicialmente, sua geometria era de uma cesta de lixo perfurada e a superfície 

jateada a plasma. Mais tarde, evoluiu para um desenho contemporâneo, onde 

apresentava uma área coronal lisa, uma interface (SLA Border), e o restante do 

corpo rugoso, conhecido com implante tissue level (TL). Depois, surgiu o desenho 

bone level (BL), onde a porção coronal do implante agora se junta ao seu corpo 
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numa única rugosidade.  Por fim, a incorporção mais recente ao desenho do corpo é 

uma nova conicidade, criando o Bone Level Tareped (BLT) (SCACHI, 2000; 

VOURUS et al., 2012). 

Mesmo diante destas possibilidades e que toda a geometria do sistema esteja 

ajustada para funcionar como um relógio de precisão, não podemos desconsiderar 

que o fator “paciente” (alimentação, parafunção, vícios, capacidade de higienização) 

pode colocar toda a reconstrução em risco.  A somatória de todos estes fatores se 

traduz em complicações, sejam biológicas ou mecânicas. 

As complicações biológicas são avaliadas no momento pré e pós cirúrgico 

imediato, envolvendo trauma excessivo, superaquecimento ósseo, necrose, fratura 

óssea e comunicação buco-sinusal; e tardio, como inflamação peri-implantar e perda 

óssea. As mecânicas se relacionam principalmente com a prótese, como 

afrouxamento e fratura de parafusos ou componentes, lascamento e fratura da 

porcelana de recobrimento, fratura da infra-estrutura, perda de retenção, entre 

outras; e as estéticas englobam alterações de cor, forma, textura e adaptação do 

paciente com a prótese. (GOODACRE et al., 2003; SADID-ZADEH et al., 2015).  

 Para avaliar de maneira objetiva o sucesso do tratamento com implantes 

dentários, fatores biológicos e mecânicos devem ser avaliados periodicamente. 

Presença de placa, inflamação gengival, excesso de material restaurador, 

profundidade a sondagem e presença de dor a percussão são fatores precursores 

da inflamação peri-implantar e perda de implantes. Se não sanados de maneira 

efetiva, a evolução da inflamação gengival e perda óssea acaba por determinar a 

falha na reabilitação. (MOMBELLI et al., 1987; MISCH et al. 2008; BRESSAN et al. 

2014, ALBREKTSSON et al., 2019) 

 Nesse sentido, propomos neste trabalho avaliar os diversos fatores que 

influenciam a condição peri-implantar e biomecânica em pacientes reabilitados com 

implantes Straumann Tissue Level, Bone Level e Bone Level Tapered, após a 

instalação das reabilitações protéticas 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 REVISÃO DE 

LITERATURA 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revisão de Literatura  19 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

 Essa revisão de literatura se baseou quase que exclusivamente em revisões 

sistemáticas e meta-análises (quando disponíveis), tentando trazer ao leitor um 

panorama mais atualizado possível dos assuntos abordados no trabalho. Outro 

cuidado tomado foi tentar selecionar revisões sistemáticas de qualidade e de acesso 

gratuito, mesmo com acesso integral ao acervo científico da USP. A idéia é que a 

informação presente nesta tese, não somente seu resultado, possa alcançar o 

clínico com conteúdo de qualidade e principalmente gratuito, difundindo 

conhecimento gerado dentro desta prestigiada Universidade. 

Em sua revisão sistemática, Papaspyridakos et al. (2012) avaliaram os mais 

frequentes critérios para definir o sucesso do tratamento com implantes, segundo 

MEDLINE/PubMED. Os trabalhos incluídos na revisão foram ensaios controlados 

randomizados e estudos prospectivos, contando com trabalhos apenas com 

implantes com tratamento de superfície e com pelo menos cinco anos de 

acompanhamento. Os quatro parâmetros mais comum para avaliação do sucesso do 

tratamento eram sobre implante, tecido mole peri-implantar, reabilitação protética e 

satisfação do paciente. Os critérios mais comuns relacionados a nível de implantes 

mobilidade, dor, radiopacidade, perda óssea >1,5mm; e para tecido peri-implantar, 

supuração e sangramento. Os critérios para sucesso à nível protético envolviam 

ocorrência de complicações técnicas/manutenção protética, função adequada e 

estética satisfatória durante cinco anos. A satisfação do paciente têm como critérios 

desconforto e parestesia, satisfação com aparência, habilidade mastigatória. 

Concluiu-se que o sucesso na implantologia deve idealmente ser avaliado à longo 

prazo, observando o complexo implante-prótese como um todo. 

Objetivando avaliar as taxas de sucesso e sobrevivência de implantes em 

estudos longitudinais maiores que 10 anos de acompanhamento, Moraschini et al. 

(2015) realizaram uma revisão sistemática utilizando os banco de dados de 

MEDLINE e Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), priorizando 

estudos do tipo de ensaio clínico randomizado. Um total de 23 artigos foram 

incluídos nesta revisão. Foram selecionados dez estudos prospectivos, nove 

estudos retrospectivos e quatro ensaios clínicos randomizados, que avaliaram 7.711 
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implantes. O tempo médio de acompanhamento dos estudos incluídos foi de 13,4 

anos. Todos os estudos relataram taxas de sobrevivência e valores médios de 

reabsorção óssea marginal, com valores médios cumulativos de 94,6% e 1,3mm, 

respectivamente. Quatorze estudos relacionaram taxas de sucesso. Levando em 

consideração as medidas de desfecho empregadas para avaliar o desempenho do 

implante e dentro das limitações desta revisão sistemática, pode-se afirmar que os 

implantes osseointegrados são seguros e apresentam altas taxas de sobrevivência e 

reabsorção óssea marginal mínima a longo prazo. 

Em seu consenso de 2018, o grupo 3 focou três tópicos avaliando PROMs 

(patient-reported outcomes measures): (a) Estética do dente e da prótese fixa 

implantossuportada em paciente com perdas dentárias parciais; (b) comparação de 

próteses totais fixas ou removíveis retidas por implantes em populações edêntulas; e 

(c ) carga imediata vs. mediata/convencional em pacientes com perdas dentárias 

parciais. Os PROMs incluíam classificações de satisfação e saúde bucal 

relacionadas a qualidade de vida (QHRQoL), bem como outros indicadores, como, 

dor, relacionado à saúde geral e qualidade de vida. Após as discussões pelo grupo e 

em plenárias maiores do consenso os resultados encontrados foram que os 

pacientes se encontram bastante satisfeitos com os resultados estéticos de próteses 

fixas implanto retidas e o tecido peri-implantar. O design da conexão protética, 

material restaurador ou uso de prótese provisória não influenciou a classificação dos 

pacientes.Pacientes edêntulos classificaram como muito alta a satisfação com a 

prótese fixa, assim como removível implanto retida, porém a capacidade de 

higienizar a prótese fixa era inferior à removível.Tanto a provisionalização imediata 

quanto a convencional receberam classificações positivas de maneira semelhante. 

Como conclusão os autores relatam que os PROMs deveriam ser inseridos em todos 

os estudos clínicos. Os PROMs, assim como QHRQoL devem complementar outros 

parâmetros clínicos na avaliação do sucesso do tratamento. 

Em 2008, o International Congress of Oral Implantologists (ICOI) estabeleceu 

uma série de índices que tem como objetivo guiar o profissional na avaliação da 

saúde peri-implantar e na sobrevivência dos implantes. Dividido em quatro graus, os 

fatores presença de dor, mobilidade, perda óssea, profundidade de sondagem e 

doença periodontal foram os índices clínicos priorizados. Os índices decrescem de 

sucesso para a falha, onde I sucesso: ausência de dor, sem mobilidade, perda 

óssea menor de 2mm, sem história de exsudado; II sobrevivência satisfatória: 
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ausência de dor, sem mobilidade, perda óssea de 2 a 4mm e sem exsudato; III 

sobrevivência comprometida: certa sensibilidade dolorosa, sem mobilidade, perda 

óssea maior que 4mm (menos que metade de corpo do implante, profundidade a 

sondagem maior que 7mm e pode ter histórico de exsudato; e IV falha clínica ou 

absoluta, podendo qualquer das características: dor, mobilidade, perda óssea maior 

que metade da extensão do implante, exsudato não controlado (MISCH ET AL. 

2008) 

 A revisão sistemática de Hamed at al. (2020) compraram a fixação da 

reabilitação protética sobre implantes cimentadas e parafusadas, buscando 

determinar a eficiência destes. Doze artigos foram incluídos no trabalho baseados 

nos critérios de inclusão (estudos clínicos randomizados, ensaios clínicos, estudos 

prospectivos, estudos retrospectivos coorte, entre os anos de 2010 e 2019, língua 

inglesa, somente humanos e controle de pelo menos um ano) e exclusão (relatos de 

casos, blogs, série de casos, somente estudos, mais antigos que 2010, língua não 

inglesa, estudos em animais, menos de dois anos de acompanhamento). Os artigos 

analisados não apresentaram diferença significante entre os tipos de fixação, 

concluindo-se que mesmo a prótese parafusada se mostrando com menores falhas 

biológicas e mecânicas, o tipo fixação protética deve ser selecionada levando em 

conta a eficiência do tratamento e a posição/inclinação do implante, já que ambas as 

proporcionam vantagens e desvantagens.  

 Muddugangadhar et al. (2015) publicaram uma meta-análise avaliando o 

índice de falha e sobrevivência de coras sobre implantes unitárias, prótese parcial 

fixa sobre dentes e prótese fixa sobre implantes e dentes unidos. A busca foi 

realizada no MEDLINE e 63 estudos foram selecionados para a meta-análise, estes 

prospectivos e retrospectivos coorte com pelo menos cinco anos de 

acompanhamento. Foi utilizado o modelo de regressão de Poisson para efeitos 

aleatórios para obter as estimativas de taxas de falha e sobrevivência. A taxa de 

sobrevivência de próteses sobre implantes unitárias (intervalo de confiança - IC de 

95%) foi de 96,363%, para prótese fixa convencional de 94,525% e união dente-

implante de 91,27% após cinco anos em função. A falha por ano de cada 

modalidade foi de 0,684 para prótese sobre implante, 0,881 para convencional e 

1,514 para dente-implante. O estudo concluiu que há mais altas taxas de 

sobrevivência na prótese sobre implante, seguidos por prótese fixa convencional no 
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período observado. No entanto próteses fixas sobre implantes e dentes unidos 

podem ser realizadas se houver limitação na indicação de implantes. 

 Analisando ensaios controlados randomizados e estudos prospectivos coorte 

que avaliam a eficiência de conexões internas  cônicas e não cônicas, Yu et al 

(2019) realizaram uma revisão sistemática e meta análise buscando comparar a 

sobrevivência dos implantes, perda óssea marginal, profundidade de sondagem e 

complicações entre os grupos. Um total de sete artigos foram inseridos. Não houve 

diferença mas taxas de sobrevivência entre os implantes (P=.47; RR: 1.01; 95% CI: 

0.98,1.05), porém implantes de conexão cônica se apresentaram com menor perda 

óssea marginal  (P=.003; MD: −0.43 mm; 95% CI: −0.73, −0.14) e com menor 

profundidade de sondagem (P=.002; MD: −0.24 mm; 95% CI: −0.39, −0.09) quando 

comparados com conexões internas não cônicas. Não houve diferença significativa 

entre as taxas de complicações (P=.47; RR: 1.21; 95% CI: 0.72, 2.04). Os autores 

concluem que há superioridade da conexão interna cônica nos fatores perda óssea e 

sangramento a sondagem, entretanto nos fatores sobrevivência e complicações as 

duas conexões se equivalem. 

 A revisão sistemática desenvolvida por Goiato et al. (2015) teve por finalidade 

avaliar a eficiência de implants de conexão interna frente à implantes de conexão 

externa, assim como os fatores de influência associados. Foi utilizado MEDLINE e 

Web of Knowledge para buscar ensaios clínicos randomizados, estudos 

prospectivos ou retrospectivos e estudos in vitro relevantes em inglês com 

acompanhamento até 2013, sendo selecionados 29 artigos. Os autores encontraram 

que a conexão cônica interna, por eles chamada cone morse, apresenta melhor 

capacidade de vedação, implantes de conexão interna apresentam menor perda 

óssea marginal quando comparados com conexões externas. A limitação do estudo 

foi a ausência de ensaios clínicos randomizados que investigaram se a conexão 

interna foi mais eficiente do que o externo. Concluiu-se que conexões internas e 

externas apresentam diferentes características mecânicas, biológicas e estéticas. 

Apesar de todos os sistemas apresentarem taxas de sucesso e efetividade 

apropriadas, a manutenção da perda óssea ao redor de implantes de conexão 

interna se apresentou superior, o cone morse parece ser mais eficiente em relação a 

aspectos biológicos, permitindo menor vazamento bacteriano e perda óssea em 

implantes unitários, incluindo regiões estéticas. Além disso, este tipo de conexão 
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pode ser indicado com sucesso para próteses parciais fixas e overdentures, uma vez 

que exibe alta estabilidade mecânica.  

Abordando o tabagismo entre pacientes tratados com implantes, foi realizada 

uma revisão sistemática com o intuito de avaliar o viés nos trabalhos de revisão 

sobre esse tema, objetivando informar aos leitores se os estudos foram realizados 

com rigor metodológico e se suas recomendações são viáveis na prática clínica 

diária. Foi buscado na literatura artigos de revisões sistemáticas com meta-análises 

utilizando como banco de dados MEDLINE, Scopus, Web of Science, LILACS, 

DARE-Cochrane e SIGLE via OpenGrey até o ano de 2017. Foram selecionados 

seis estudos, onde cinco apresentaram risco de viés como alto ou incerto, exigindo 

uma revisão cuidadosa de suas conclusões e recomendações. Os autores salientam 

a necessidade de meta-análises futuras com maior foco nos critérios de elegibilidade 

e identificação e seleção de estudos (de OLIVEIRA NETO et al. 2017).  

Observando o resultado do artigo acima, validando o viés de apenas um 

trabalho, a revisão sistemática de Chambrone et al. (2013) objetivou avaliar os 

efeitos do tabagismo na taxa de sobrevivência de implantes colocados em áreas de 

aumento do seio maxilar. As bases de dados Cochrane Oral Health Group's Trials 

Register (CENTRAL), MEDLINE e EMBASE foram utilizadas para encontrar estudos 

até o ano de 2012, com critérios de inclusão estudos que envolvessem  o tratamento 

de fumantes e não fumantes com implantes de titânio e procedimentos de elevação 

de seio. A escala Newcastle-Ottawa e a ferramenta de avaliação de qualidade da 

Cochrane Collaboration foram usadas para a avaliação do risco de viés dos estudos 

incluídos. Meta-análises de efeitos aleatórios foram utilizadas para avaliar o número 

de implantes perdidos em fumantes versus número de implantes perdidos em não 

fumantes. Oito estudos foram incluídos, onde 62,5% encontraram que o tabagismo 

afeta negativamente a sobrevivência do implante em locais de aumento do seio 

maxilar. Da mesma forma, a análise agrupada indicou um risco estatisticamente 

significativamente aumentado de falha do implante em fumantes quando foram 

avaliados os resultados de todos os estudos disponíveis para serem incluídos na 

meta-análise [RR: 1,87 (IC 95%: 1,35, 2,58), P = 0,0001]. Por outro lado, uma 

análise do subgrupo, incluindo apenas estudos prospectivos (3 estudos) não revelou 

diferenças significativas na falha do implante entre fumantes e não fumantes [RR: 

1,55 (IC 95%: 0,91, 2,65), P = 0,11]. Embora o tabagismo tenha sido associado à 

falha do implante na maioria dos estudos individuais e na meta-análise geral, o efeito 
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prejudicial do tabagismo não foi confirmado quando apenas dados prospectivos 

foram avaliados. 

Ramanauskaite e Juodzbalys (2016) realizaram uma revisão sistemática e 

propuseram diretrizes para o diagnóstico de peri-implantite, buscando nas bases de 

dados MEDLINE e EMBASE artigos publicados de 2011 a 2016 que continham 

revisões e diretrizes de reuniões de consensos propondo ou sugerindo parâmetros 

diagnósticos. 10 artigos atenderam aos critérios de inclusão, onde quatro eram 

conferências de consenso, duas diretrizes diagnósticas recomendadas, três 

propostas de classificação de peri-implantite e um sugeriu um índice para o sucesso 

do implante. Os parâmetros sugeridos foram dor, mobilidade, sangramento e 

profundidade de sondagem, supuração e perda óssea radiográfica. Em todos os 

artigos, foram utilizadas diferentes definições de peri-implantite ou sucesso, bem 

como diferentes limiares para os parâmetros clínicos e radiográficos mencionados. 

Foram sugeridas as atuais razões de evidência para o diagnóstico de peri-implantite 

e classificação com base na avaliação consecutiva das condições dos tecidos moles 

e da quantidade de perda óssea. Conclui-se que atualmente não há uma definição 

uniforme de peri-implantite ou os parâmetros que devem ser utilizados. É proposta a 

justificativa para o diagnóstico e prognóstico da peri-implantite, bem como a 

classificação da doença. A figura 1 demonstra a classificação sugerida pelos 

autores: 
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 FIGURA 1 - Tabela proposta por Ramanauskaite e Juodzbalys (2016) para diagnóstico e 

prognóstico de peri-implantite (traduzido por Vinicius Rizzo Marques). 

 

 Artigos considerados clássicos na literatura avaliaram a perda óssea média 

de implantes após o primeiro ano em função, encontra-se o valor de 0,9 a 1,6 mm, 

seguida de uma perda média anual entre 0,05 e 0,13 mm (ADELL et al. 1981; 

LINDQUIST et al. 1988).  Albrektsson et al. 1986 propõe que uma perda óssea anual 

de 0,2mm seria aceitável e um dos critérios de sucesso no tratamento com 

implantes. Outros trabalhos utilizando implantes ITI observaram em radiografias 

perdas ósseas entre 0,6 e 1,09 mm durante o primeiro ano e 0,2 mm nos anos 

seguintes, corroborando com os achados de Albrektsson et al. (1987). (WEBER et 

al. 1992; BEHNEKE et al. 1997; BRÄGGER et al. 1998; MERICSKE-STERN et al. 

2001; KAROUSSIS et al. 2004). 

 Derks e Tomasi (2015) realizaram uma revisão sistemática com o intuito de 

discutir a epidemiologia atual da doença peri-implantar, avaliando sua prevalência, 

extensão e severidade. Foram selecionados 15 artigos descrevendo 11 estudos no 

total, encontrando certa variação na definição de mucosite e peri-implantite. Dois 

artigos definiram mucosite como sangramento a sondagem sem perda óssea, quatro 
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como utilizaram valores de perda óssea juntamente com sangramento, dois 

utilizaram sangramento a sondagem e perda óssea menor ou igual a 0,4 e 0,5 mm, 

respectivamente. Para peri-implantite, dois artigos utilizam a definição de inflamação 

juntamente cm perda óssea como definição, três utilizam inflamação em mais de 

dois sítios e perda óssea maior ou igual que dois mm, seis utilizaram sangramento a 

sondagem e perda óssea marginal maior que 0,4 a 5mm. A prevalência de mucosite 

variou de 19 a 65%, e de peri-implantite de 1 a 47%. A meta-análise da prevalência 

indicou 43% (IC: 32-54%) para mucosite e 22% (IC: 14-30%) para peri-implantite, 

apresentando relação positiva entre a prevalência e tempo e negativa entre 

prevalência e limiar para perda óssea. Raramente encontraram reportes de extensão 

e severidade da doença peri-implantar. Concluiu-se que para futuros estudos 

epidemiológicos sobre doenças peri-implantares deveriam (i) aplicar definições de 

casos consistentes e (ii) avaliar amostras de pacientes aleatórios com tamanho e 

tempo de função adequados. 

 Lee et al. (2017) em sua revisão sistemática e meta-análise avaliaram 

sistematicamente a prevalência de peri-implantite e mucosite em implantes e 

pacientes e as variáveis clínicas que potencialmente estão ligadas à essa 

prevalência. Foi utilizado o banco de dados da MEDLINE, EMBASE e Web of 

Science, buscando estudos clínicos com pelo menos três anos de 

acompanhamento, com pelo menos 30 implantes ou pacientes. Foram selecionados 

47 estudos e foram analisadas prevalências de doenças peri-implantares. Os 

resultados apresentaram heterogeneidade (I2=94,7; 95,7; 95,3 e 99,3 para peri-

implantite relatada em implantes, em pacientes e mucosite peri-implantar em 

implants e pacientes, respectivamente), o modelo de efeitos aleatórios se basearam 

no método DerSimonian e Laird  foi aplicada para obter a prevalência agrupada. A 

média ponderada das prevalências de peri-implantite em implantes e pacientes 

foram de 9,25% (95% intervalo de confiança (IC): [7,57; 10,93]) e 19,83% (IC [15,38; 

24,27) respectivamente. A média ponderada as prevalências de mucosite peri-

implantar em implante e pacientes foram de 29,48% (IC: [22,65; 36,32]) e 46,83% 

(IC: [38,30, 55,36]), respectivamente. Tempo em função e taxa de implante por 

paciente foi associado com prevalência de peri-implantite em pacientes e não no 

grupo mucosite. As doenças peri-implantares foram prevalentes e a prevalência de 

peri-implantite aumentou ao longo do tempo. Prevalências de peri-implantite e 
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mucosite peri-implantar podem não ser altamente associadas, uma vez que as 

prevalências foram influenciadas por variáveis distintas. Os resultados devem ser 

cuidadosamente interpretados por causa da heterogeneidade dos dados. 

 Sennerby e Pierluigi (2019) publicaram uma revisão narrativa com o título 

consistia na pergunta: “Is Peri-Implant Probing Causing Over-Diagnosis and Over-

Treatment of Dental Implants?” [tradução livre: A sondagem de implantes está 

gerando diagnóstico e tratamento desnecessário em implantes], discutindo sobre a 

efetividade da sondagem em implantes para identificação da doença peri-implantar. 

Encontraram na literatura evidências clínicas substanciais que as medidas de 

profundidade e sangramento a sondagem são índices muito ruins de condições de 

tecido peri-implantar e são avaliações questionáveis para falha de implante. Pelo 

contrário, a literatura sugere que perturbação freqüente da barreira de tecido mole 

em implantes pode, em vez disso, induzir inflamação e reabsorção óssea, o excesso 

de diagnóstico e o subsequente tratamento desnecessário podem levar a danos 

iatrogênicos à interface implante-tecido. Apesar disso, as recomendações de 

reuniões de consensos recentes ainda estão promovendo o uso de sondagem em 

implantes dentários. Para avaliação de rotina, os autores atuais recomendam um 

exame clínico que inclui (i) Inspeção visual dos tecidos peri-implantares para 

avaliação da higiene bucal e detecção de inflamação, (ii) palpação dos tecidos para 

verificação de inchaço, sangramento e supuração, (iii) radiografia é recomendada 

para avaliação do nível ósseo para comparação com radiografias anteriores e avaliar 

potencial perda óssea progressiva, mesmo que haja a necessidade de mais 

evidências científicas do verdadeiro valor dos primeiros dois modos de teste clínico. 

 A presença de mucosa ceratinizada é considerada como um dos fatores 

críticos para a manutenção da saúde periodontal, inclusive quando sua faixa se 

encontra menor que dois milímetros não raro é a indicação de cirurgias de enxerto 

para sua reposição (Lang e Loe (1972); BOURI et al. 2008; ADIBRAD, SHAHABUEI 

, SAHABI, 2009). Ao analisarmos sua obrigatoriedade nas reabilitações com 

implantes este assunto se encontra sem um consenso, e diversos autores 

(BERGLUNDHet al. 1991; BENGAZI, WENNSTROM, LEKHOLM, 1996; MOON et al. 

1999; LEE, PARK, MOON, 2005; CHUNG et al. 2006; BOURI et al. 2008; ADIBRAD, 

SHAHABUEI, SAHABI, 2009; BOYNUEGRI, NEMLI, KASKO, 2013) têm produzido 

investigações sobre este tema a fim de avaliar sua importância clínica, 

demonstrando que mesmo esse fator não seja mandatório para o sucesso do 
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tratamento, uma faixa mucosa ceratinizada maior que dois milímetros age como uma 

barreira física entre a microbiota oral e os tecido conjuntivo. 

 Thoma et al. 2018 em sua revisão sistemática e metanálise sobre os efeitos 

das cirurgias de aumento de tecido peri-implantar avaliaram quatro estudos sobre 

ganho de mucosa ceratinizada e seis sobre aumento de espessura, encontrando 

que enxertos de aumento de mucosa ceratinizada apresentavam um aumento 

significativo no índice gengival quando comparados ao grupo controle [n = 2; WMD = 

0.863; 95% CI (0.658; 1.067); p < .001]. Enxertos de tecido mole para ganho de 

espessura não apresentaram diferenças estatisticamente significantes na melhora 

do índice de sangramento, porém houve menor perda óssea marginal [WMD = 

0.110; 95% CI: 0.067; 0.154; p < .001] e valores ósseos significantes quando 

comparados à sítios sem enxerto. Conclui-se que enxertos para melhora da 

qualidade e quantidade da mucosa ceratinizada são favoráveis à saúde peri-

implantar, o ganho de mucosa ceratinizada utilizando enxertos autógenos melhora o 

índice de sangramento e os níveis de osso marginal e o ganho de espessura 

utilizando enxertos autógenos reduz a perda óssea marginal. 

 Longoni et al. (2019) realizaram uma revisão sistemática e meta-análise para 

sintetizar a evidência na associação de mucosa ceratinizada peri-implantar (KT) 

adequada (>2mm) ou inadequada (0-2mm), saúde e estabilidade peri-implantar, 

inflamação tecidual, acúmulo de placa, sangramento e profundidade de sondagem. 

Um total de quinze trabalhos foi adicionado à revisão e oito à meta-análise, 

encontrando-se heterogeneidade em todos os resultados. A análise principal 

mostrou associação estatisticamente significante entre o nível adequado de KT e um 

menor índice gengival (diferença média padrão [SMD] KT1 vs KT0 = -1,25; IC 95% = 

-2,12 a 0,37; P = 0,01). Não foi detectada diferença em acúmulo de placa (SMD = -

1,18; IC 95% = -2,36 a 0,00; P = 0,05), sangramento (DP = -1,99, IC 95% = -4,60 a 

0,61; P = 0,13) e DP (DM = -0,06, IC 95% = -0,13 a 0,01, P = 0,10); no entanto a 

tendência dos resultados foi favorável ao grupo com mucosa ceratinizada maior ou 

igual a 2mm. A análise de sensibilidade apoiou as principais conclusões da análise. 

A importância da presença de mucosa ceratinizada adequada ao redor dos 

implantes foi confirmada por esta revisão,  significativamente associada com menos 

inflamação peri-implantar quando avaliado o índice gengival. Não foi encontrada 

diferença para acúmulo de placa e sangramento, mas uma tendência positiva foi 

encontrada favorecendo implantes com mucosa ceratinizada adequada. 
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 A presença de biofilme bacteriano em contato com implantes resulta no 

desenvolvimento de mucosite, que se não tratada inicia um processo inflamatório 

crônico, desencadeando um ciclo de inflamação gengival e perda óssea, 

comprometendo de maneira desastrosa todo o ecossistema peri-implantar, levando 

ao fracasso à longo prazo dos implantes (MAMBELLI et al. 1987, RENVERT & 

POLYZOIS, 2015). 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

O presente estudo clínico teve como objetivo avaliar a condição peri-implantar 

em pacientes que receberam implantes Straumann Tissue Level, Bone Level e Bone 

Level Tapered, bem como a sobrevivência das reabilitações protéticas e suas 

complicações. 

  

Os objetivos específicos deste trabalho é investigar clinicamente a condição 

peri-implantar de pacientes que finalizaram tratamento reabilitador curto/médio prazo 

avaliando: 

o Supuração 

o Biofilme 

o Profundidade de sondagem 

o Sangramento 

o Mucosa ceratinizada 

o Dor 

o Parestesia 

• Investigar radiograficamente o grau de reabsorção/perda óssea após os 

implantes estarem em função 

• Investigar as complicações mecânicas e estéticas nas reabilitações protéticas. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 - Seleção de pacientes 

Este estudo clínico prospectivo foi realizado com pacientes provenientes do 

curso de aperfeiçoamento em implantodontia da Fundação Bauruense de Estudos 

Odontológicos (FUNBEO), sob coordenação do Prof. Dr Eduardo Sanches Gonçales 

entre os anos de 2015 a 2019. O projeto contemplou os critérios éticos vigentes e foi 

submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Faculdade de 

Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo (CEP/FOB/USP), CAAE 

90570618.2.0000.5417. Todos os sujeitos da pesquisa foram informados claramente 

sobre os objetivos da mesma e procedimentos a que foram submetidos e assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (apêndice B), garantindo assim o 

sigilo e voluntariado dos mesmos. 

 

Critérios de inclusão 

• Ter passado por triagem, avaliação e instalação de implante Straumann 

Tissue Level, Bone Level, Bone Level Tapered e finalização da reabilitação 

protética no curso de aperfeiçoamento em implantodontia da Fundação 

Bauruense de Estudos Odontológicos (FUNBEO); 

• Estar incluído nas modalidades de tratamento: 

o Prótese fixa unitária sobre implante (cimentada ou parafusada); 

o Prótese fixa múltipla sobre implantes (cimentada ou parafusada); 

o Prótese total removível sobre implantes do tipo overdenture; 

o Prótese total fixa sobre implantes do tipo híbrida (protocolo); 

• Comparecer à clínica da Faculdade de Odontologia de Bauru para as 

avaliações de controle; 

 

Critérios de exclusão 

• Não ter realizado cirurgia de instalação de implantes; 

• Apresentar implantes instalados de outras empresas; 

• Não ter sido instalada a prótese definitiva; 

• Não ter comparecido aos controles. 
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•  

• 4.2 - Intervenções  

 De modo geral, os implantes foram instalados após um criterioso exame 

tomográfico, seguindo as recomendações de fresagem em conformidade com a 

empresa dos implantes dentários, sendo prescrito Amoxicilina (500mg) por sete dias 

e dipirona sódia 500 mg ou nimesulida 100mg em caso de dor por até três dias. 

Após o tempo de osseointegração (dois a três meses) os implantes foram 

transferidos e a parte protética foi confeccionada seguindo as modalidades de 

tratamento supracitadas e cimentadas e parafusadas conforme a indicação 

individual dos casos. A distribuição dos implantes por paciente, localização e tipo de 

reabilitação encontra-se no anexo 1. 

 

4.3 – Acompanhamento 

 

Todos os pacientes que compareceram à consulta de controle foram 

avaliados clinicamente por um único avaliador, seguindo os protocolos propostos  

por Mombelli et al. (1987); Buser et al. (1990),  Bornstein et al. (2005), 

Ramanauskaite e Juodzbalys (2016), e radiograficamente conforme o protocolo de 

Weber et al. (1992) e Joda et al. (2018).  

  

4.3.1 - Avaliação clínica  

 Os pacientes foram submetidos a uma avaliação clínica de controle 

convencional onde os implantes foram avaliados seguindo critérios biológicos e 

mecânicos/estéticos. 

  

- Biológicos:  

• Supuração: presente / ausente 

• Biofilme: presente / ausente 

• Profundidade de sondagem (em mm) 

• Sangramento a sondagem: presente / ausente 

• Mucosa ceratinizada (em mm)  

• Dor a percussão vertical e horizontal (presente / ausente) 

• Dor persistente ou parestesia (ausente / presente) 
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Para o exame de aferição de presença de biofilme, profundidade de 

sondagem, sangramento a sondagem e altura de mucosa ceratinizada foi utilizada 

uma sonda com ponta de resina padronizada em milímetros (Colorvue North 

Carolina - PCVNCKIT6, Hu-Friedy, Chicago USA). (Figura 2) 

 

 

Figura 2 – Sonda milimetrada – Hu-Friedy 

 

A avaliação do biofilme foi realizada com sonda milimetrada supra-citada 

onde era observado a presença de placa aparente, classificando em placa 

PRESENTE quando a sonda, no momento do exame, removia uma quantidade de 

biofilme visível no instrumento e AUSENTE quando não era observada presença de 

biofilme. 

Os valores de profundidade de sondagem e sangramento foram avaliados em 

sítios, onde em cada implante avaliou-se seis pontos: face vestibular mesial, média, 

distal e palatino/lingual mesial, média e distal. 

Quando a prótese era parafusada, esta foi removida para serem realizados os 

exames clínicos, quando era cimentada, o exame foi realizado com a prótese em 

posição. 

Os implantes Starumann Bone Level e Bone Level Tapered apresentam a 

mesma conexão protética, conhecida como CrossFit Conexion, onde quatro argolas 

internas garantem o encaixe preciso do componente protético no implante, além de 

contar com um cone interno de algulação 15 graus. Em função de apresentarem as 

mesmas conexões protéticas, os implantes Bone Level e Bone Level Tapered foram 

considerados parte de um mesmo grupo (BL). 
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- Mecânicos/ estéticos 

• soltura de parafusos ou componentes 

• fratura de parafusos ou componentes 

• comprometimento da cobertura protética (porcelana ou acrílico) 

• perda de retenção da prótese (overdenture) 

• queixas estéticas específicas 

 

Os pacientes que apresentaram complicações biológicas como profundidade de 

sondagem maior que 4mm, ou perda óssea maior que 3mm foram devidamente 

instruídos, sendo encaminhados para clínicas específicas para reavaliação e 

tratamento. As mecânicas, quando presentes, foram sanadas no momento da 

consulta, não havendo necessidade de posteriores agendamentos. 

 

4.3.2 - Avaliação radiográfica 

 As radiografias periapicais foram adquiridas no aparelho de Raio X Yoshida 

Kaycor, modelo X-707 (Yoshida Dental Manufacturing Co., Tóquio, Japão), 

devidamente calibrado, operando com 70kv e 7mA, com tempo de exposição de 0,4 

segundos, utilizando a técnica da bissetriz com auxílio de posicionadores 

radiográficos. Foi utilizada placas de fósforo Vista Scan (Dürr Dental, Beitigheim-

Bissingen, Alemanha). A revelação digital foi realizada no software DBSWIN (foi 

utilizado Dürr Dental, Beitigheim-Bissingen, Alemanha). 

 As radiografias foram calibradas utilizando o software Image J (Oracle 

Corporation, San Jose, California), utilizando as roscas dos implantes como 

referência para as aferições. 

 Os implantes, divididos em dois grupos, Tissue Level (TL) e Bone Level (BL), 

tiveram métodos de aferição diferentes (WEBER et al., 1994, 4 JODA et al. 2018): 

 

 Tissue Level (TL): Como calibração foi utilizada a distância entre as roscas 

de 1 mm para os implantes de diâmetro 3,3 mm e 1,25 mm para os diâmetros 

restantes. Os implantes Straumann Tissue Level Standard Plus apresentam uma 

superfície polida de 1,8 mm para que a mucosa repouse. Desta forma, a avaliação 

foi feita avaliando a porção mais lateral do ombro do  implante até o primeiro contato 
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osso-implante, sendo então subtraído 1,8mm. O valor final de cada implante foi a 

média das três aferições mesiais e distais de cada implante (Figuras 3, 4, 5A e 5B) 

 

 

Figura 3 – Implante Straumann Tissue Level Standart Plus. (Fonte: straumann.com) 

 

 
Figura 4 – Esquema de avaliação da perda óssea radiográfica do grupo TL. 
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Figura 5 – A: Padronização das medidas seguindo o passo de rosca, grupo TL. B: aferição da perda 

óssea. 

 

 Bone Level (BL): Os implantes Bone Level e Bone Level Tapered, diferentes 

dos Tissue Level, não apresentam ombro polido, somente a superfície tratada que 

deve estar completamente em contato com o osso.  Como calibração foi utilizada a 

distância entre as pontas das roscas dos implantes BL e BLT que é de 0,8 mm. As 

aferições finais foram consideradas as médias das três medidas mesiais e distais 

entre a plataforma do implante e o primeiro contato osso-implante (Figuras 6, 7, 8A e 

8B). 

 
Figura 6 – Implante Straumann Bone Level e Bone Level Tapered. (Fonte: straumann.com) 

 

A B 
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Figura 7 – Esquema de avaliação da perda óssea radiográfica do grupo BL. 

 

 
Figura 8 – A: Padronização das medidas seguindo o passo de rosca, grupo BL. B: aferição da perda 

óssea. 

 

4.4 – Análise de dados 

Os dados colhidos pela pesquisa foram tabelados e posteriormente tratados 

estatisticamente no software SigmaPlot V14.0 (Systat Software, Chicago), o nível de 

significância adotado foi de 5% (p < 0,05) para todas as análises. 
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5 RESULTADOS 

 

 

O total de 19 pacientes responderam à consulta de controle, sendo avaliados 

clínica e radiograficamente 75 implantes, assim como suas respectivas próteses. A 

idade média dos pacientes avaliados foi de 56 anos, onde a média do gênero 

feminino (11 pacientes) foi de 56,09 anos (total de 43 implantes) e do gênero 

masculino (8 pacientes) foi de 55,87 anos (total de 32 implantes). 

Dentre as complicações primárias, relacionadas ao ato cirúrgico e à 

osseointegração, foi observada a perda de três implantes (3,8%), sendo substituídos 

em seguida. Foi observado um caso de parestesia transitória decorrente de trauma 

cirúrgico (1,33%), regredindo totalmente após 2 meses da cirurgia e não estando 

presente no momento do controle. Não foi encontrada presença de supuração ou 

dor no período avaliado. 

Os exames foram realizados com média de 19,4 meses após a instalação da 

prótese, sendo que o menor tempo foi de 6,9 meses e o maior de 33,2 meses.  

Para melhor compreensão das análises os dados referentes a cada variável 

são abaixo dispostos em tópicos. 

 

5.1 - Divisão entre arcadas 

Os implantes, entre arcadas, apresentaram a divisão de 45 em maxila e 30 

em mandíbula.  

Os resultados a seguir demonstram a relação da posição dos implantes entre 

as arcadas e profundidade de sondagem (figura 9), perda óssea radiográfica (figura 

10) e sangramento a sondagem (tabela 1). 
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Figura 9: Box-plot (valores mínimos, 25%, mediana, 75% e máximos) das 

profundidades de sondagem em função da posição implantes na arcada (maxila e 

mandíbula). 

 

O resultado do teste de Mann-Whitney apontou o valor da mediana da 

profundidade de sondagem para maxila foi de 2,333mm (25% de 2,000 e 75% de 

2,917) e para mandíbula de 2,083mm (25%  de 1,792 e 75% de 2,542), não 

apresentando diferença estatisticamente significante entre eles (p=0,063). 

 

 
Figura 10 - Médias e desvio padrão da perda óssea radiográficas em função da 

posição implantes na arcada (maxila e mandíbula).  
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O resultado do teste t apontou o valor de média da perda óssea radiográfica 

para maxila foi de 1,262mm (desvio padrão de 0,897) e para mandíbula de 0,884mm 

(desvio padrão de 0,567), apresentando diferença estatisticamente significante entre 

eles (p=0,044). 

 

Tabela 1 - Implantes com menos de um sítio de sangramento (ss <1) e mais que dois sítios (ss >2) 

em função da posição implantes na arcada (maxila e mandíbula). 

Sangramento Maxila Mandíbula Total 

Ss < 1 50% 50% 100% 

Ss > 2 82,609% 17,391% 100% 

 

O teste Qui-quadrado apontou uma associação significativa entre o 

sangramento a sondagem e posição do dente na arcada (p=0,016), sendo que 

pouco mais de 82% dos implantes com mais de dois sítios sangrantes se 

apresentavam em maxila, enquanto que pouco mais de 17% em mandíbula. Teste 

Qui-quadrado. 

 

5.2 - Tipo de implante 

Foram avaliados 75 implantes, divididos em dois grupos: Tissue Level (TL) 

com os implantes Straumann Tissue Level Standart Plus (50 implantes); e Bone 

Level (BL) com implantes Straumann Bone Level (16 implantes) e Straumann Bone 

Level Tapered (9 implantes). Por apresentarem terço cervical e conexões protéticas 

idênticas, os dois últimos tipos de implantes foram agrupados em um mesmo grupo, 

BL (15 implantes). 

Os resultados a seguir correspondem à comparação entre os dois gupos de 

implantes (TL e BL) e profundidade de sondagem (figura 11), perda óssea 

radiográfica (figura 12), índice de sangramento e biofilme. 
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Figura 11 - Box-plot (valores mínimos, 25%, mediana, 75% e máximos)  dos tipos de implantes (TL e 

BL) em função da profundidade de sondagem. 

 

O resultado do teste de Mann-Whitney apontou o valor da mediana da 

profundidade de sondagem para implantes TL foi 2,083mm (25%  de 1,833 e 75% 

de 2,375) e para BL de 2,667mm (25%  de 2,083 e 75% de 3,333), apresentando 

diferença estatisticamente significante (p=0,002). 
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Figura 12 - Médias e desvio padrão dos tipos de implantes (TL e BL) em função da perda 

óssea radiográfica. 

 

O resultado do teste t apontou o valor de média da perda óssea radiográfica 

para TL foi de 0,949mm (desvio padrão de 0,605) e para BL de 1,435mm (desvio 

padrão de 1,029), apresentando diferença estatisticamente significante (p=0,012). 

Na avaliação dos tipos de implante (TL e BL) em função da presença ou 

ausência de biofilme não houve uma associação estatisticamente significativa 

(p=0,922), assim como não houve na associação com presença de sítios sangrantes 

menores que um (ss <1) e maiores que 2mm (ss >2) (p=0,330). 

 

5.3 - Sangramento a sondagem 

Na avaliação de sangramento a sondagem foi encontrado que dos 450 sítios 

sondados (300 TL e 150 BL) , 78 (17,3%) apresentaram sangramento, sendo que 

nos implantes TL foram 43/300 (14,3%) e nos BL foram 35/150 (23,3%). Quando 

relacionamos a presença e ausência de biofilme, observou-se presença em 18 sítios 

do total de 450 implantes avaliados (4%), sendo 8/300 no TL e 9/150 no BL. 

Os resultados a seguir correspondem a quantidade de sítios sangrantes em 

menos que um (ss <1) e dois ou mais nichos (ss >2). Os resultados a seguir 

correlacionam o sangramento com profundidade de sondagem  (figura 13), perda 

óssea radiográfica (figura 14), índice de biofilme e quantidade de mucosa 

ceratinizada. 
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Figura 13 - Box-plot (valores mínimos, 25%, mediana, 75% e máximos)  das profundidades de 

sondagem em função da quantidade de sítios sangrantes a sondagem (ss <1 e ss >2). 

 

O resultado do teste de Mann-Whitney apontou o valor da mediana da 

profundidade de sondagem para implantes com um ou menos sítios sangrantes (ss 

<1) foi de 2,167mm (25%  de 1,833 e 75% de 2,667) e para mais que dois (ss >2) de 

2,333mm (25%  de 2,000 e 75% de 3,333), não apresentando diferença 

estatisticamente significante entre eles (p=0,063). 
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Figura 14 - Box-plot (valores mínimos, 25%, mediana, 75% e máximos)  das perdas ósseas 

radiográficas em função da quantidade de sítios com sangramento a sondagem (ss <1 e ss >2). 

 

O resultado do teste de Mann-Whitney apontou o valor da mediana da perdas 

ósseas radiográficas para implantes com um ou menos sítios sangrantes (ss <1) foi 

de 0,966mm (25%  de 0,576 e 75% de 1,629) e para mais que dois (ss >2) de 

1,137mm (25%  de 0,243 e 75% de 1,468), não apresentando diferença 

estatisticamente significante entre eles (p=0,459). 

 

O teste Qui-quadrado apontou que na avaliação do sangramento a sondagem 

(ss<1 e ss>2) em função da presença ou ausência de biofilme não houve uma 

associação estatisticamente significativa (p=0,864), assim como não houve na 

associação com presença de mucosa ceratinizada maior que 2mm (mc >2) ou 

menor que 2mm (mc <2) (p=0,713). 

 

5.4 - Mucosa Ceratinizada 

A aferição na porção palatina/lingual constatou presença de mucosa 

ceratinizada em todos os casos, enquanto que na vestibular encontrou-se uma 

média geral de 2,92mm; sendo 2,9 mm para implantes TL e 3,0 mm para implantes 

BL.  
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As medidas de mucosa ceratinizada vestibular foram divididas em dois 

grupos, sendo valores menores que dois milímetros denominados mc<2, com um 

total de 9 implantes e valores iguais ou maiores que dois milímetros mc>2 com um 

total de 66 implantes. 

Os resultados a seguir correspondem à comparação entre os grupos mc<2 e 

mc>2 e profundidade de sondagem (figura 15), perda óssea radiográfica (figura 16), 

e índice de sangramento (ss<11 e ss>2). 

 

 
Figura 15 - Box-plot (valores mínimos, 25%, mediana, 75% e máximos) dos grupos mc<2 e 

mc>2 em função da profundidade de sondagem. 

 

O resultado do teste de Mann-Whitney apontou o valor da mediana da 

profundidade de sondagem para mucosa ceratinizada menor que dois milímetros 

(mc<2) foi 2,000 mm (25%  de 1,917 e 75% de 3,000) e para mucosa ceratinizada 

igual ou maior que dois milímetros (mc>2) foi 2,167mm (25% de 1,833 e 75% de 

2,708), não apresentando diferença estatisticamente significante (p=0,889).  
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Figura 16 - Box-plot (valores mínimos, 25%, mediana, 75% e máximos) dos grupos mc<2 e 

mc>2 em função da perda óssea radiográfica. 

 

O resultado do teste de Mann-Whitney apontou o valor da mediana da perda 

óssea radiográfica para mucosa ceratinizada menor que dois milímetros (mc<2) foi 

0,971mm (25%  de 0,724 e 75% de 1,910) e para mucosa ceratinizada igual ou 

maior que dois milímetros (mc >2) foi 1,031mm (25% de 0,499 e 75% de 1,603), não 

apresentando diferença estatisticamente significante (p=0,726). 

O teste Qui-quadrado apontou que na avaliação da mucosa ceratinizada 

menor que dois milímetros (mc<2) e mucosa ceratinizada igual ou maior que dois 

milímetros (mc >2) com presença de sítios sangrantes menores que um (ss<1) e 

maiores que dois (ss>2) não houve uma associação estatisticamente significativa 

(p=0,713). 

 

5.5 - Biofilme Bacteriano 

Os resultados a seguir correspondem à comparação entre os grupos  com 

biofilme Presente (17 implantes) e Ausente (58 implantes) e profundidade de 

sondagem (figura 17), perda óssea radiográfica (figura 18), e índice de sangramento 

(ss<11 e ss>2). 
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Figura 17 - Box-plot (valores mínimos, 25%, mediana, 75% e máximos) dos grupos biofilme 

presente e ausente em função da profundidade de sondagem. 

 

O resultado do teste de Mann-Whitney apontou o valor da mediana da 

profundidade de sondagem para biofilme presente foi 2,167 mm (25% de 1,833 e 

75% de 2,833) e para biofilme ausente foi 2,167mm (25% de 2,000 e 75% de 2,500), 

não apresentando diferença estatisticamente significante (p=0,775). 
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Figura 18 - Box-plot (valores mínimos, 25%, mediana, 75% e máximos) dos grupos biofilme 

presente e ausente em função da perda óssea radiográfica. 

 

O resultado do teste de Mann-Whitney apontou o valor da mediana da perda 

óssea radiográfica para biofilme presente foi 1,061 mm (25% de 0,502 e 75% de 

1,631) e para biofilme ausente foi 0,984mm (25% de 0,518 e 75% de 1,553), não 

apresentando diferença estatisticamente significante (p=0,975). 

O teste Qui-quadrado apontou que na avaliação da presença ou ausência de 

biofilme com presença de sítios sangrantes menores que um (ss<1) e maiores que 

dois (ss>2) não houve uma associação estatisticamente significativa (p=0,864). 

 

5.6 - Tabagismo 

Do total de pacientes avaliados, três eram fumantes, envolvendo 16 dos 75 

implantes da amostra. 

Os resultados a seguir correspondem à comparação entre os implantes de 

pacientes fumantes e não fumantes e profundidade de sondagem (figura 19), perda 

óssea radiográfica (figura 20), índice de sangramento e tipo de implante (TL e BL). 
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Figura 19 - Box-plot (valores mínimos, 25%, mediana, 75% e máximos) dos pacientes 

fumantes e não fumantes em função da profundidade de sondagem. 

 

O resultado do teste de Mann-Whitney apontou o valor da mediana da 

profundidade de sondagem para pacientes fumantes foi 2,167mm (25% de 1,833 e 

75% de 2,667) e para não fumantes de 2,167mm (25%  de 2,000 e 75% de 2,792), 

não apresentando diferença estatisticamente significante (p=0,876). 
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Figura 20 - Box-plot (valores mínimos, 25%, mediana, 75% e máximos) dos pacientes 

fumantes e não fumantes em função da perda óssea radiográfica. 

 

O resultado do teste de Mann-Whitney apontou o valor da mediana da 

profundidade de sondagem para pacientes fumantes foi 0,971mm (25% de 0,504 e 

75% de 1,602) e para não fumantes de 0,998mm (25% de 0,537 e 75% de 1,564), 

não apresentando diferença estatisticamente significante (p=0,781). 

O teste Qui-quadrado apontou que na avaliação dos pacientes fumantes em 

função do tipo de implante (TL e BL) não houve uma associação estatisticamente 

significativa (p=0,922). Houve uma associação significativa entre pacientes fumantes 

e não fumantes e presença de sítios com sangramento menores que um (ss <1) e 

maiores que 2mm (ss >2) (p=0,016), sendo que pacientes fumantes apresentaram 

menor porcentagem de sítios sangrantes quando comparados a pacientes não 

fumantes, conforme consta na tabela 2. 

 

Tabela 2 – Associação entre pacientes fumantes e não fumantes e sítios 

sangrantes menores que um (ss <1) e maiores que dois (ss >2). 

Sangramento Não Fumantes Fumantes Total 

Ss < 1 71,154% 28,846% 100% 

Ss > 2 95,652% 4,348% 100% 

SS – Sangramento a sondagem 
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5.7 - Tipo de reabilitação protética 

Os pacientes que receberam os implantes TL e BL receberam diferentes 

reabilitações protéticas, divididas em quatro grupos: prótese fixa unitária (PFU) - 23 

implantes; prótese fixa múltipla (dois ou mais elementos unidos) (PFM) - 11 

implantes; prótese total fixa híbrida (protocolo) (HIB) - 35 implantes; prótese total 

removível (overdenture) (OVER) - 6 implantes; expostas na tabela 3. 

 

Tabela 3 Distribuição dos implantes e diferentes tipos de reabilitações. 

Prótese Fixação TL BL Total 

PFU PARAFUSADA 2 2 4 

 CIMENTADA 10 9 19 

 TOTAL 12 11  

PFM PARAFUSADA 0 7 7 

 CIMENTADA 3  4 

 TOTAL 3 8  

HIB PARAFUSADA 29 6 35 

 CIMENTADA 0 0 0 

 TOTAL 29 6  

OVER PARAFUSADA 6 0 6 

 CIMENTADA 0 0 0 

 TOTAL 6 0  

 TOTAL 50 25 75 

PFU: prótese fixa unitária; PFM: prótese fixa múltipla, HIB: prótese total fixa híbrida (protocolo) e OVER: prótese total removível 

(overdenture). 

 

O teste Qui-quadrado apontou que na avaliação do tipo de reabilitação 

protética com presença de sítios sangrantes menores que um (ss<1) e maiores que 

dois (ss>2) não houve uma associação estatisticamente significativa (p=0,083), 

entretanto houve associação significativa entre o tipo de prótese e a presença de 

biofilme (p=0,007), observando que em mais de 70% das próteses híbridas 

(protocolo) apresentaram biofilme ao exame clínico, enquanto que overdenture 

apenas 17%, prótese fixa múltipla 11% e nenhuma prótese fixa unitária, expostos na 

tabela 4. 
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Tabela 4 - Associação entre tipo de prótese e presença ou ausência de 

biofilme. 

Biofilme Presente Ausente 

PFU 0% 39,655% 

PFM 11,765% 15,517% 

HIB 70,588% 39,655% 

OVER 17,647% 5,172% 

Total 100% 100% 

PFU: prótese fixa unitária; PFM: prótese fixa múltipla, HIB: prótese total fixa híbrida (protocolo) e OVER: prótese total 

removível (overdenture). 

 

5.8 - Próteses fixas unitárias e múltiplas 

Os resultados a seguir correspondem à comparação entre os grupos Prótese 

fixa unitária (PFU) com 23 implantes e Prótese fixa múltipla (PFM) com 11 implantes 

e profundidade de sondagem (figura 21), perda óssea radiográfica (figura 22), índice 

de sangramento (ss<11 e ss>2) e presença ou ausência de biofilme. 

 

 
Figura 21 - Box-plot (valores mínimos, 25%, mediana, 75% e máximos) dos grupos PFU e 

PFM em função da profundidade de sondagem. 

 

O resultado do teste de Mann-Whitney apontou o valor da mediana da 

profundidade de sondagem para PFU foi 2,667mm (25%  de 2,000 e 75% de 3,333) 
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e para PFM foi 2,500mm (25% de 2,167 e 75% de 3,333), não apresentando 

diferença estatisticamente significante (p=0,416). 

 
Figura 22 - Box-plot (valores mínimos, 25%, mediana, 75% e máximos) dos grupos PFU e 

PFM em função da perda óssea radiográfica. 

 

O resultado do teste de Mann-Whitney apontou o valor da mediana da perda 

óssea radiográfica para PFU foi 0,581 mm (25% de 0,162 e 75% de 1,000) e para 

PFM foi 1,471 mm (25% de 0,996 e 75% de 2,273), apresentando diferença 

estatisticamente significante (p=0,003). 

O teste Qui-quadrado apontou que na avaliação do sangramento a sondagem 

(ss<1 e ss>2) em função de PFU e PFM não houve uma associação 

estatisticamente significativa (p=0,114), assim como não houve na associação com 

presença ou ausência de biofilme (p=0,098). 

 

5.9 - Próteses totais fixas e removíveis 

Os resultados a seguir correspondem à comparação entre os grupos Prótese 

total fixa híbrida (HIB) com 35 implantes e Prótese total removível (overdenture) 

(OVER) com 6 implantes e profundidade de sondagem (figura 23 ), perda óssea 

radiográfica (figura 24), índice de sangramento (ss<11 e ss>2) e presença ou 

ausência de biofilme. 
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Figura 23 - Médias e desvio padrão dos grupos HIB e OVER em função da profundidade de 

sondagem. 

 

O resultado do teste t apontou o valor de média da profundidade de 

sondagem para HIB foi de 2,029mm (desvio padrão de 0,472) e para OVER de 

2,556mm (desvio padrão de 0,443), apresentando diferença estatisticamente 

significante entre eles (p=0,015). 

 
Figura 24 - Médias e desvio padrão dos grupos HIB e OVER em função da perda óssea 

radiográfica. 
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O resultado do teste t apontou o valor de média da perda óssea radiográfica 

para HIB foi de 1,252mm (desvio padrão de 0,781) e para OVER de 0,893mm 

(desvio padrão de 0,708), não apresentando diferença estatisticamente significante 

entre eles (p=0,299). 

O teste Qui-quadrado apontou que na avaliação do sangramento a sondagem 

(ss<1 e ss>2) em função de HIB e OVER não houve uma associação 

estatisticamente significativa (p=0,156), assim como não houve na associação com 

presença ou ausência de biofilme (p=0,651) 

 

5.10 - Retenção da reabilitação protética 

Foram avaliados um total de 75 implantes, onde 52 implantes reabilitados 

com próteses parafusadas e 23 cimentadas. Para comparação entre grupos de 

implante (TL e BL) e Retenção protética (cimentada ou parafusada) foi utilizado 

ANOVA a dois critétios. 

A média geral da profundidade de sondagem foi de 2,39mm, onde para o 

grupo TL encontrou-se o valor médio de 2,235mm, sendo 2,086mm para 

parafusadas e 2,385mm para cimentadas; enquanto que para o grupo BL foi de 

2,922mm, sendo 2,544mm para parafusadas e 3,300mm para cimentadas. 

Gráfico 1 – Média da profundidade de sondagem em função da fixação 

protética. 
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Tabela 5 - Médias das profundidades de sondagem nos implantes BL e TL e 

nas reabilitações parafusadas e cimentadas 

Profundidade de 

sondagem 
Parafusada Cimentada Média geral 

TL 2,235 mm 2,086 mm 2,385 mm 
2,39 mm 

BL 2,922 mm 2,544 mm 3,300 mm 

TL: grupo Tissue Level; BL: grupo Bone Level 

 

Existe diferença estatisticamente significante entre os tipos de implantes  TL e 

BL (p<0,001), e entre o tipo de fixação Parafusada e Cimentada (p=0,009). 

Não houve interação estatisticamente significante entre os tipos de implantes 

e as fixações (p=0,249). 

 

Nos exames radiográficos observou-se a distância média da crista óssea 

mesial e distal até a região tratada do implante de 1,11mm, onde 0,95 mm no grupo 

TL, sendo 0,97mm para parafusada e 0,89mm para cimentada; enquanto que 

1,43mm para  o grupo BL, sendo 1,84mm para parafusada e 0,82mm para 

cimentada.    
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Gráfico 2 – Média da perda óssea em função da fixação protética. 

 

 

Tabela 5 - Média das perdas ósseas nos implantes BL e TL e nas 

reabilitações parafusadas e cimentadas 

Perda óssea 

radiográfica 
Parafusada Cimentada Média geral 

TL 0,929 mm 0,971 mm 0,887 mm 
1,11 mm 

BL 1,333 mm 1,843 mm 0,824 mm 

TL: grupo Tissue Level; BL: grupo Bone Level 

 

Existe diferença estatisticamente significante entre os tipos de implantes  TL e 

BL (p=0,035), entre o tipo de fixação Parafusada e Cimentada (p=0,005), assim 

como houve interação estatisticamente significante entre os fatores analisados 

(p=0,015). 
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Tabela 6 - Teste de Tukey do tipo de implante e fixação protética. 

 Parafusada Cimentada 

TL 0,971 Aa 0,887 Aa 

BL 1,843 Ba 0,824 Ab 

TL: grupo Tissue Level; BL: grupo Bone Level. Letras maiúsculas representam diferenças estatisticamente 

significativas no sentido vertical (intragrupos). Letras minúsculas representam diferenças estatisticamente significativas no 

sentido horizontal (entre grupos). 

 

Os implantes TL apresentaram perda óssea estatisticamente menor quando 

comparada com BL. Entretanto o método de fixação no TL não apresentou diferença 

entre cimentada e parafusada, diferente do BL, onde os valores da parafusada 

apresentaram-se maiores que as cimentadas. 

 

5.11 - Complicações Mecânicas e estéticas 

Após a reabilitação protética não foi perdido nenhum implante. Entre as 

complicações secundárias, falhas biomecânicas foram observadas em 8 dos 75 

implantes (10,6%), sendo quatro fraturas de parafusos de fixação nos componentes 

(synocta) em um mesmo paciente devido à excesso de torque (aplicado em clínica 

particular externa), onde os componentes foram substituídos; dois casos de 

exposição de orifício de implante, um caso de afrouxamento de parafuso e um de 

excesso de compressão da prótese, todos sanados no momento do exame. 

Não foi relatada nenhuma queixa estética relacionada às reabilitações 

avaliadas. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

 O tratamento com implantes, hoje rotineiro na reabilitação oral, não encontra 

dúvidas sobre sua viabilidade, alcançando índices de sucesso e sobrevivência 

altíssimos na literatura. Porém a definição da condição peri-implantar encontra-se 

em constante evolução, sendo discutida de forma incessante em revisões 

sistemáticas e reuniões de consenso (DERKS e TOMASI, 2015; RAMANAUSKAITE 

e JUODZBALYS, 2016; LEE et al., 2017; MUNOZ et al., 2018). Em nosso trabalho, 

buscando expor de maneira clara e atualizada, classificamos os implantes dentro 

dos consensos realizados em 2018 e 2019, justamente para evitarmos ao máximo 

que as informações aqui discutidas sejam interpretadas fora do contexto do que vem 

sendo proposto na literatura. 

A sondagem de implantes para avaliação de profundidade e sangramento 

continua sendo um ponto divergente na literatura, alguns autores discorrem que ao 

se sondar um implante acaba-se por romper as inserções teciduais que 

eventualmente possam existir, além de inserir bactérias nocivas à saúde peri-

implantar num ambiente biologicamente “selado”. (MOMBELLI et al., 2012; COLI e 

SENNERBY, 2019). Optamos por neste trabalho seguir protocolos consagrados de 

avaliação peri-implantar discutidos em diversas revisões sistemáticas, realizando a 

sondagem nos implantes com instrumental estéril desenvolvido para esta função 

(HEITZ-MAYFIELD et al., 2014; ROCCUZZO et al., 2018; SALVI et al., 2018; 

HASHIM et al., 2018). Os implantes em nosso trabalho foram classificados com um 

sítio de sangramento ou menos e com mais de dois sítios sangrantes. Essa 

classificação foi baseada nos trabalhos de Lang et al. (1991), Karayiannis et al. 

(1992), Claffey & Egelberg (1995), Mombelli et al. (2012), onde existe uma discussão 

sobre o sangramento a sondagem ser uma maneira discutível de se avaliar saúde 

peri-implantar. 

As revisões sistemáticas de Mombelli et al. (2012) e Muñoz et al. (2018) 

discorrem a heterogeneidade na definição de profundidade de sondagem em 

implantes, havendo autores que a definem como patológica quando maior que 4mm 

, outros maior que 5mm, e ainda outro como maiores que 6mm. Em nosso trabalho 

utilizamos 4mm como limite aceitável, encontrando 4 dos 75 implantes com média 
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de profundidade de sondagem acima do valor aceitável, todos suportando próteses 

fixas cimentadas em maxila, sendo 4mm para um implante BL de 8mm/ diâmetro 

4,8mm, instalado em região de posterior, suportando uma prótese fixa unitária, com 

perda óssea de 0,083mm; 4,33mm em TL de 6mm/4,1mm, em posterior, prótese fixa 

múltipla, perda óssea 1,126mm; 5,33mm em BL 8mm/4,8mm, posterior, unitária, 

perda óssea de 0,137mm; e 6mm em BLT 8mm/4,1mm, anterior, múltipla, perda 

óssea de 1,264mm. Os quatro em questão foram instruídos sobre a situação e 

encaminhados para tratamento especializado, salientando que a perda óssea em 

todos os casos está dentro do limite aceitável proposto por Albrektson et al. (1986, 

2017, 2019). 

A análise de perda óssea, também um fator fundamental na avaliação de 

implantes, definida por Adell et al. (1981) como sendo fisiológica com a média de 

1,5mm no primeiro ano em função e perdas de 0,1mm nos anos seguintes encontra-

se bastante atual nos dias de hoje. Entretanto, com a evolução de materiais, 

técnicas e principalmente com o tratamento de superfície dos implantes, esse 

valores foram se alterando ao longo dos anos. Atualmente podemos considerar a 

perda óssea (ou remodelação, já que se trata de um processo fisiológico) no 

primeiro ano em função como sendo 1mm, e nos anos seguintes 0,2mm (WEBER et 

al. 1992; BEHNEKE et al. 1997; BRÄGGER et al. 1998; MERICSKE-STERN et al. 

2001; KAROUSSIS et al. 2004, ALBREKTSSON et al. 2017). Ainda existe na 

literatura certa divergência, onde alguns autores ainda citam de maneira geral como 

sendo patológica perda óssea acima de 2mm (PADIAL-MOLINA et al. 2014; 

KOLDSLAND et al., 2010; LINDHE et al., 2008; LANG et al., 2011; 

KADKHODAZADEH et al. 2012; SANZ e CHAPPLE, 2012); outros acima de 3mm 

(ATA-ALI et al., 2015); e ainda acima de 4mm (MISCH et al. 2008). Há autores que 

classificam levando em consideração o comprimento do implante, sendo patológico 

perda óssea maior que 25% do comprimento do implante (FROUM et al., 2012). 

Levando em consideração a perda óssea de 1mm no primeiro ano e 0,2 mm 

nos anos seguintes, 25 dos 75 implantes avaliados (33,33%) apresentaram aferições 

maiores que o aceitável. Quando a perda óssea foi maior que 2mm, 11 dos 75 

implantes (14,66%), perda maior que 3mm, 2 dos 75 implantes (2,66%); nenhum 

implante apresentou perda óssea maior que 4mm. 

A definição de peri-implantite e sua avaliação ao longo dos anos apresenta 

diferentes métodos de classificação, variando de acordo com a época em que foram 
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consolidados e autores que as propuseram (RAMANAUSKAITE e JUODZBALYS, 

2016). Utilizando os parâmetros definidos no último consenso do ITI, segundo o 

grupo 4 do ITI Consensus Report (2018), o diagnóstico de peri-implantite requer 

presença de sangramento a sondagem juntamente com perda óssea progressiva 

(mais que 1mm no primeiro ano e 0,2mm anuais). Seguindo estes parâmetros, 

nosso trabalho encontrou 7 implantes que apresentaram doença peri-implantar 

(9,33%). Estes pacientes foram encaminhados para avaliação e tratamento. Os 

autores ainda reiteram a necessidade do tratamento individualizado caso a caso e 

uma avaliação profunda da necessidade de tratamento conservador ou cirúrgico.  

 A avaliação de saúde peri-implantar na maxila e mandíbula apresentou-se 

mais positiva em mandíbula, onde houve diferença estatística em comparação com 

maxila em perda óssea radiográfica e presença de mais de dois sítios sangrantes. 

Este achado se encontra em acordo com os trabalhos inclusos na revisão 

sistemática de Telleman et al. 2011 e revisão sistemática e meta-análise de Kern et 

al. 2016. Porém alguns autores não encontraram diferença (CARLSSON et al., 2000; 

LOPS et al., 2012; TASCHIERI et al., 2015; ANITUA e ALKHRAISAT,  2018), 

enquanto alguns ainda citam a mandíbula apresentando mais complicações que a 

maxila (LEONHARDT et al., 2002; ASTRAND et al., 2008; MERTENS et al., 2012). 

 A superioridade peri-implantar da mandíbula sobre a maxila pode estar 

relacionado com a característica da prótese. Muitas vezes é necessário realizar uma 

compensação protética nas híbridas (protocolos) superiores para compensar a perda 

óssea horizontal que ocorre na maxila, comprometendo o suporte labial dos 

pacientes. Essa compensação, conhecida como flange, faz com que a higienização 

desta modalidade de tratamento seja mais complexa que nas outras, além do fato de 

haver regiões côncavas no acrílico, devendo a rotina de controle deste paciente ser 

mais frequente (COACHMAN et al. 2009, SALAMA et al. 2009). O dentista que 

realiza a prótese deve ao máximo evitar que a flange apresente regiões retentivas 

de placa, porém dependendo do caso isto pode acarretar em exposição da interface 

prótese-gengiva no sorriso, além de problemas fonéticos nos sons sibilantes. Nosso 

trabalho apresentou 27 dos 75 implantes suportando protocolos superiores e 

inevitavelmente havia presença de flange em alguns implantes. Durante as 

consultas de controle foi removido acrílico dentro das possibilidades estéticas de 

cada caso para reduzir as zonas de côncavas e os pacientes foram instruídos na 

maneira apropriada de higienização. 
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 A relação do tipo de conexão protética e principalmente a distância desta com 

o osso adjacente é um fator determinante para o sucesso do tratamento com 

implantes. A micro-movimentação da prótese e a própria contaminação da conexão 

protética são diretamente relacionadas com maior perda óssea, daí a importância da 

estabilidade da plataforma protética e da distância entre o GAP e o tecido ósseo 

(SASADA e COCHRAN, 2017). Os implantes TL possuem um obro polido para os 

tecidos moles se acomodarem, o que faz com que a conexão protética se distancie 

quase 2mm da superfície tratada onde deve haver contato com tecido ósseo, o que 

é muito favorável para o tecido peri-implantar. Já os implantes BL e BLT apresentam 

uma conexão cônica indexada, além da característica de plataforma switching, 

inevitavelmente existindo uma distância horizontal adequada para os tecidos moles 

(PUISYS e LINKEVICIUS, 2015).  Comparando os dois tipos de conexão, 

encontramos que os implantes TL apresentaram diferença estatisticamente 

significante quanto a profundidade de sondagem e perda óssea radiográfica quando 

comparados aos BL, em desacordo com Vouros et al., 2012; Afrashtehfar et al., 

2020; Gracis et al., 2020, onde não encontraram diferença entre os implantes. Em 

acordo com estes autores, não houve diferença entre presença de biofilme e sítios 

sangrantes entre os tipos de implantes analisados. 

 A média de mucosa ceratinizada encontrada foi de 2,92mm, onde a para TL 

foi de 2,9 e para BL de 3,0mm. Esses valores se encontram de acordo com a 

revisão sistemática de Longoni et al. (2019), que descreve a importância de mucosa 

ceratinizada maior que 2mm de altura ao redor dos implantes, estando associada 

com menor infamação tecidual. Em nosso trabalho não encontramos diferença 

estatisticamente significante entre os grupos com mais de 2mm e menos que 2mm 

em nenhum dos fatores avaliados (profundidade de sondagem, perda óssea 

radiográfica e sangramento a sondagem), porém ressaltamos que apenas 9 dos 75 

implantes avaliados tiveram valores menores que 2mm. 

 Em nossa avaliação não foi observada diferença estatisticamente significante 

entre pacientes tabagistas e não tabagistas nos fatores tipo de implante, 

profundidade de sondagem e perda óssea, havendo diferença apenas na quantidade 

de sítios sangrantes, sendo menor em pacientes tabagistas. Estas afirmações estão 

em acordo com Mangano et al. (2014) e Pan et al. (2019), porém a literatura expõe 

resultados diferente (SIMONIS et al. 2010, TELLEMAN et al. 2011, PARK et al. 
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2015), com mais complicações em pacientes tabagistas, principalmente o fator 

perda óssea. 

 As revisões de Kern et al. (2016) e Goodacre e Goodacre (2016) indicam que 

na comparação entre prótese híbrida (protocolo) com overdentures, esta última 

apresenta maiores complicações biológicas e mecânicas, porém em nosso trabalho 

não foi observada diferença estatisticamente significante no valores de perda óssea 

radiográfica, quantidade de sítios sangrantes ou presença de biofilme, apenas na 

profundidade de sondagem, sendo para overdenture os valores mais altos. Esse fato 

parece estar relacionado com a característica da prótese, que apresenta um espaço 

interno para ser realizado o encaixe entre o clipe e a barra, podendo gerar 

hiperplasia tecidual ao longo do tempo, porém os valores encontrados se encontram 

ainda dentro da normalidade (PAN et al., 2019). 

 Quando comparados prótese fixa unitária e múltipla, a revisão sistemática de 

Firme et al. (2016) e Tallarico et al. (2018) não encontram diferenças 

estatisticamente significantes entre os dois tipos de prótese, assim como não 

encontramos diferença nos fatores profundidade de sondagem, sangramento e 

presença de biofilme. Houve diferença estatisticamente significante apenas na perda 

óssea radiográfica, sendo os valores de prótese múltipla maiores que os de unitária. 

 Em nossa avaliação dos tipos de implantes (TL e BL) com o tipo de fixação 

protética (parafusada e cimentada) foi observada diferença estatisticamente 

significante no fator profundidade de sondagem, onde os implantes BL se 

apresentaram com maiores valores que TL, assim como cimentadas apresentam 

maiores valores que parafusadas, não havendo associação entre estes quatro 

grupos. No critério perda óssea radiográfica existiu diferença quanto ao tipo de 

implante, sendo no BL os maiores valores; tipo de fixação, onde parafusada se 

apresentou com maiores valores; e na associação entre tipo de implante e fixação, 

onde TL apresentou perda óssea estatisticamente menor quando comparada com 

BL. Entretanto o método de fixação no TL não apresentou diferença entre cimentada 

e parafusada, diferente do BL, onde os valores da parafusada apresentaram-se 

maiores que as cimentadas.  

 Quando comparadas próteses cimentadas com parafusadas, a literatura 

consultada (SAILER et al., 2012; de BRANDÃO et al., 2013; MA e FENTON , 2015; 

MILLEN et al., 2015; WITTNEBEN et al.,2017; HAMED et al.,2020) apresenta falhas 

muito baixas para ambas as modalidades, mesmo o quesito biológico e o fator 
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reversibilidade serem pontos negativos para as cimentadas. A conexão protética 

localizada em uma profundidade maior que 1,5mm da margem gengival impede um 

correto escoamento do cimento, assim como sua remoção por completo. Ao longo 

do tempo o cimento torna-se um potencial irritante na região, gerando mucosite e 

peri-implantite, doenças que se não controladas comprometem a saúde da região, 

gerando perda óssea e podendo levar à perda do implante. 

 As falhas mecânicas reportadas foram de 10,6%, sendo quatro fraturas de 

parafuso de retenção do pilar em um mesmo paciente (5,33%), dois casos de 

exposição de orifício de implante (2,66%), um caso de afrouxamento de parafuso 

(1,33%) e um de excesso de compressão da prótese (1,33%); não houve 

necessidade de substituição de nenhuma prótese, apenas de quatro pilares 

(synocta) que se encontravam fraturados. A taxa de sucesso das reabilitações foi de 

89,33% e de sobrevivência de 100%. Estes achados se encontram dentro dos 

parâmetros aceitáveis na literatura. (WARRETH et al. 2013; POL et al., 2017; ABOU-

AYASH et al., 2017; MORTON et al., 2018) 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Com base na metodologia empregada, a partir dos resultados obtidos e 

dentro das limitações deste estudo, foi possível concluir que: 

 

• De acordo com os critérios estabelecidos, 90,66% dos implantes avaliados se 

apresentaram com saúde peri-implantar boa. 

• Os implantes TL apresentaram melhores valores na profundidade de 

sondagem e perda óssea quando comparados ao BL.  

• A utilização de implantes para reabilitar pacientes com perdas dentárias 

parciais e totais apresentou taxa de sucesso de 96%, com três implantes não 

osseointegrados nas primeiras semanas e de 100% após a confecção da prótese, 

onde nenhum implante foi perdido.   

• A reabilitação protéica com próteses fixas e removíveis sobre implantes 

apresentaram taxa de sucesso de 89,33% e sobrevivência de 100%.  

• A reabilitação protética com implantes nas modalidades prótese fixa unitária, 

prótese fixa múltipla, prótese total fixa híbrida (protocolo) e prótese total removível 

(overdenture) apresentaram controle biológico, mecânico e estético dentro dos 

parâmetros aceitáveis na literatura, podendo ser indicados para reabilitar pacientes 

com perdas dentárias parciais e totais. 

• Os controles periódicos são de fundamental importância para a saúde peri-

implantar e manutenção das reabilitações, mesmo não havendo sinais aparentes 
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APÊNDICE 1 – DISTRIBUIÇÃO DOS IMPLANTES E AFERIÇÕES 

PCT PROTESE TABACO 
SUP/ 
INF 

ANT/ 
POST 

TL/BL/ 
BLT Ø PLAT. COMP 

SLA/ 
ACTIVE FIXAÇ 

MUC 
CER 

MUC 
CER PLACA SOND SANG 

PER. 
OSSO 

1 MULT NÃO SUP POST TL 4,1 RN 6 SLA CIM >2 2,7 NÃO 4,33 >2 1,126 
1 MULT NÃO INF ANT BLT 3,3 NC 12 ACT PARA >2 2,7 SIM 2,50 <1 0,643 
1 MULT NÃO INF ANT BLT 3,3 NC 10 ACT PARA >2 3,7 SIM 2,50 >2 0,482 
1 MULT NÃO SUP ANT BLT 4,1 RC 8 SLA CIM >2 3,0 NÃO 6,00 >2 1,264 
1 UNIT NÃO SUP ANT BL 3,3 NC 10 ACT CIM >2 5,0 NÃO 3,33 >2 0,099 
2 UNIT NÃO INF POST TL 4,8 WN 10 SLA CIM >2 2,0 NÃO 2,67 <1 -0,030 
3 UNIT NÃO INF POST TL 4,1 RN 10 SLA CIM >2 2,7 NÃO 2,00 <1 0,795 
3 UNIT NÃO INF POST TL 4,8 WN 8 SLA CIM >2 2,7 NÃO 3,00 >2 0,243 
3 UNIT NÃO INF POST TL 4,8 WN 10 SLA CIM >2 2,7 NÃO 3,33 <1 0,810 
4 OVER NÃO INF ANT TL 3,3 RN 12 SLA PARA >2 3,7 NÃO 3,17 <1 1,804 
4 OVER NÃO INF ANT TL 4,1 RN 10 SLA PARA >2 2,7 NÃO 2,83 <1 0,809 
4 OVER NÃO INF ANT TL 3,3 RN 12 SLA PARA >2 3,0 NÃO 2,83 <1 1,728 
5 UNIT NÃO Inf POST TL 4,8 WN 8 SLA PARA >2 2,0 NÃO 2,33 <1 0,162 
6 PROT NÃO SUP POST TL 4,1 RN 10 SLA PARA >2 5,0 NÃO 2,50 <1 0,873 
6 PROT NÃO SUP POST TL 4,1 RN 10 SLA PARA >2 4,7 NÃO 1,83 <1 0,950 
6 PROT NÃO SUP ANT TL 3,3 RN 10 ACT PARA >2 6,0 SIM 2,17 <1 1,190 
6 PROT NÃO SUP ANT TL 3,3 RN 10 ACT PARA >2 5,0 SIM 2,00 >2 1,137 
6 PROT NÃO SUP POST TL 4,1 RN 10 SLA PARA >2 5,0 NÃO 1,83 <1 0,504 
6 PROT NÃO SUP POST TL 4,1 RN 10 SLA PARA >2 3,7 NÃO 1,83 <1 0,574 
6 UNIT NÃO inf POST TL 4,1 RN 10 SLA CIM <2 1,0 NÃO 1,83 <1 0,971 
7 UNIT NÃO SUP POST BL 4,8 RC 8 SLA CIM <2 1,7 NÃO 4,00 >2 0,083 
8 UNIT NÃO SUP POST BL 4,1 RC 10 SLA CIM >2 3,7 NÃO 1,83 <1 0,319 
9 PROT NÃO SUP POST TL 4,1 RN 10 SLA PARA >2 5,0 NÃO 3,17 <1 1,908 
9 PROT NÃO SUP POST TL 4,1 RN 10 SLA PARA >2 4,0 NÃO 2,33 >2 0,594 
9 PROT NÃO SUP ANT TL 4,1 RN 10 SLA PARA >2 4,0 NÃO 2,17 <1 1,531 
9 PROT NÃO SUP ANT TL 4,1 RN 10 SLA PARA >2 3,7 NÃO 2,50 >2 1,147 
9 PROT NÃO SUP POST TL 4,1 RN 10 SLA PARA >2 2,7 NÃO 2,00 >2 1,258 

10 PROT NÃO SUP POST TL 4,1 RN 6 SLA PARA >2 3,7 SIM 2,17 >2 -0,221 
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10 PROT NÃO SUP ANT TL 4,1 RN 10 SLA PARA >2 3,7 SIM 2,33 <1 1,661 
10 PROT NÃO SUP ANT TL 4,1 RN 8 SLA PARA >2 4,0 SIM 2,00 <1 0,531 
10 PROT NÃO SUP POST TL 4,8 RN 6 SLA PARA >2 3,7 SIM 2,67 <1 1,766 
10 PROT NÃO SUP ANT BL 3,3 NC 8 SLA PARA >2 5,0 SIM 3,17 <1 2,770 
10 PROT NÃO SUP ANT BL 3,3 NC 8 SLA PARA >2 4,7 SIM 2,67 <1 3,511 
11 MULT NÃO INF POST TL 4,1 RN 4 ACT CIM >2 2,3 NÃO 2,67 <1 1,471 
11 MULT NÃO INF POST TL 4,8 WN 4 ACT CIM >2 2,3 NÃO 2,17 <1 2,273 
11 MULT NÃO SUP ANT BLT 3,3 NC 12 SLA PARA >2 2,7 NÃO 2,33 >2 2,127 
11 MULT NÃO SUP ANT BLT 3,3 NC 12 SLA PARA >2 2,3 NÃO 2,83 >2 2,336 
12 UNIT NÃO SUP POST BL 4,8 RC 8 SLA CIM >2 3,0 NÃO 5,33 >2 0,137 
13 MULT SIM SUP ANT BL 3,3 NC 12 SLA PARA >2 2,0 NÃO 2,17 <1 1,638 
13 MULT SIM SUP POST BL 3,3 NC 8 SLA PARA <2 0,0 NÃO 3,33 >2 3,341 
13 MULT SIM SUP POST BL 3,3 NC 8 SLA PARA <2 0,0 NÃO 2,00 <1 0,997 
13 UNIT SIM SUP ANT BLT 3,3 NC 10 ACT CIM >2 3,0 NÃO 2,83 <1 2,045 
13 UNIT SIM SUP POST BLT 3,3 NC 10 ACT CIM <2 1,7 NÃO 2,67 <1 2,585 
14 UNIT SIM INF POST TL 4,8 WN 8 SLA CIM >2 2,0 NÃO 1,33 <1 0,471 
14 UNIT SIM INF POST TL 4,1 RN 8 SLA CIM >2 2,7 NÃO 1,50 <1 0,581 
14 UNIT SIM INF ANT TL 4,1 RN 10 SLA CIM <2 1,0 NÃO 2,17 <1 1,234 
14 UNIT SIM INF POST TL 4,1 RN 8 SLA CIM <2 1,0 NÃO 2,00 <1 0,960 
14 UNIT SIM INF POST TL 4,8 WN 8 SLA CIM <2 1,0 NÃO 2,00 <1 0,624 
14 UNIT SIM SUP ANT BLT 3,3 NC 10 SLA PARA >2 4,0 NÃO 3,67 <1 1,001 
14 UNIT SIM SUP ANT BLT 4,1 RC 10 SLA PARA >2 6,0 NÃO 3,33 <1 1,345 
14 UNIT SIM SUP POST BL 4,1 RC 10 SLA CIM >2 3,3 NÃO 1,33 <1 1,269 
15 PROT NÃO SUP POST TL 4,8 WN 6 SLA PARA >2 2,7 NÃO 1,67 >2 0,089 
15 PROT NÃO SUP ANT TL 4,1 RN 10 SLA PARA >2 2,0 NÃO 1,50 <1 0,701 
15 PROT NÃO SUP ANT TL 4,1 RN 10 SLA PARA >2 2,0 NÃO 2,17 >2 1,275 
15 PROT NÃO SUP POST TL 4,8 WN 8 SLA PARA >2 2,7 NÃO 2,00 >2 0,356 
15 PROT NÃO INF ANT TL 4,1 RN 12 SLA PARA >2 2,0 NÃO 1,50 <1 0,665 
15 PROT NÃO INF ANT TL 4,1 RN 12 SLA PARA >2 2,0 SIM 1,33 <1 1,061 
15 PROT NÃO INF ANT TL 4,1 RN 12 SLA PARA <2 1,7 SIM 1,50 <1 0,825 
15 PROT NÃO INF ANT TL 4,1 RN 12 SLA PARA >2 2,0 NÃO 1,00 >2 1,468 
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16 UNIT NÃO SUP ANT BL 3,3 NC 10 SLA CIM >2 2,3 NÃO 3,00 <1 0,129 
16 UNIT NÃO SUP POST BL 4,1 RC 10 SLA CIM >2 3,3 NÃO 2,67 <1 0,315 
17 UNIT NÃO INF POST TL 4,8 WN 8 SLA PARA >2 2,7 NÃO 2,00 >2 0,306 
18 PROT NÃO INF ANT TL 4,1 RN 10 SLA PARA >2 2,7 NÃO 1,83 <1 0,596 
18 PROT NÃO INF ANT TL 4,1 RN 10 SLA PARA >2 2,0 NÃO 1,67 <1 1,416 
18 PROT NÃO INF ANT TL 4,1 RN 10 SLA PARA >2 2,3 NÃO 1,83 <1 1,604 
18 PROT NÃO INF ANT TL 4,1 RN 10 SLA PARA >2 3,0 NÃO 2,00 <1 1,537 
18 PROT NÃO SUP POST TL 4,1 RN 10 SLA PARA >2 3,0 NÃO 1,67 <1 0,523 
18 PROT NÃO SUP POST TL 4,1 RN 8 SLA PARA >2 3,0 NÃO 2,33 >2 2,579 
18 PROT NÃO SUP POST BL 4,1 RC 10 SLA PARA >2 2,0 NÃO 1,50 <1 2,156 
18 PROT NÃO SUP ANT BL 4,1 RC 8 SLA PARA >2 4,0 SIM 2,33 >2 1,602 
18 PROT NÃO SUP ANT BL 4,1 RC 8 SLA PARA >2 5,0 SIM 1,83 >2 1,455 
18 PROT NÃO SUP POST BL 4,1 RC 12 SLA PARA >2 2,0 NÃO 2,00 <1 2,239 
19 OVER SIM INF ANT TL 4,1 RN 10 SLA PARA >2 2,0 SIM 2,17 <1 0,229 
19 OVER SIM INF ANT TL 4,1 RN 10 SLA PARA >2 2,0 SIM 2,17 <1 0,523 
19 OVER SIM INF ANT TL 4,1 RN 10 SLA PARA >2 2,0 SIM 2,17 <1 0,266 
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ANEXO 1 -  Parecer Consubstanciado do CEP 
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ANEXO 2 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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