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RESUMO 

 

 

Áreas edêntulas com severa reabsorção óssea têm sido reabilitadas com próteses 

fixas instaladas sobre implantes curtos, evitando que os pacientes sejam submetidos 

a cirurgias de reconstrução óssea. Este estudo retrospectivo descreve o 

comportamento de implantes curtos avaliados em um período de 7 anos. A amostra 

foi composta por 70 pacientes, de ambos os gêneros, que receberam 136 implantes, 

de 6 ou 8mm de comprimento (Straumann® bone level e tissue level standard plus) 

sobre os quais foram instaladas próteses unitárias e múltiplas, cimentadas e 

parafusadas. Foram realizadas avaliações clínicas e radiográficas mensurando a 

estabilidade do implante por frequência de ressonância, perda óssea marginal por 

meio de radiografias panorâmicas, índices de placa e de sangramento marginal, 

taxas de sobrevivência do implante e da prótese. Dois implantes instalados na 

mandíbula foram perdidos, resultando em uma taxa de sobrevivência de 98,3%. A 

taxa de sobrevivência das próteses foi de 100%; a média de perda óssea foi de -

0,28mm; a estabilidade média dos implantes foi de 76,515 ISQ; as médias dos 

índices de placa e de sangramento foram de 32,83% e 33,21%, respectivamente. A 

estabilidade do implante foi maior na mandíbula que na maxila (p = 0,006). Os 

resultados obtidos nesta pesquisa, possibilitam afirmar que os implantes curtos 

podem ser utilizados com segurança dentro de suas indicações específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Implante dentário, Interface osso-implante, Prótese dentária fixada 
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ABSTRACT 

 

 

Clinical and radiographic evaluation of short implants: retrospective study for 

a period of 7 years 

 

 

Edentulous areas with severe bone resorption have been rehabilitated with 

fixed prostheses installed on short implants, avoiding surgeries of bone 

reconstruction. This retrospective study describes the behavior of short implants 

evaluated during 7 years. The sample consisted of 70 patients, of both genders, who 

received 136 implants, 6 or 8mm in length (Straumann® bone level and tissue level 

standard plus) on which single and multiple, cemented and screwed prostheses were 

installed. Clinical and radiographic evaluations were performed by measuring implant 

stability by resonance frequency, marginal bone loss by panoramic radiographs, 

plaque and marginal bleeding rates, the implant and prostheses survival rates. Two 

implants installed in mandible were lost, resulting in a survival rate of 98,3%. The 

prostheses survival rate was 100%; mean bone loss was -0,28mm; mean implants 

stability was 76,52 ISQ; mean plaque and bleeding indexes were 32,83% and 

33,21%, respectively. The implant stability was higher in the mandible than in the 

maxilla (p = 0.006). The results obtained in this research make it possible to state 

that short implants can be used safely within their specific indications. 
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supported 
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1 INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Os implantes osseointegráveis causaram uma revolução no planejamento de 

casos de edentulismo unitários, parciais ou totais, por possibilitarem a reabilitação 

com próteses fixas e resultados altamente previsíveis (Adell et al., 1981; Blanes et 

al., 2007; Pjetursson, et al, 2007; Fischer e Stenberg 2012, 2013). Entretanto essas 

áreas apresentam, com frequência, reabsorções ósseas severas que podem 

dificultar a instalação de implantes de comprimento regular. Para essas situações, os 

implantes curtos (8mm ou menos de comprimento) vêm sendo amplamente 

pesquisados e melhorados para reabilitar áreas nessas situações, tornando-se uma 

opção de tratamento às reconstruções ósseas, além de propiciarem segurança e 

longevidade às próteses (Esfahrood et al., 2017; Thoma et al., 2017). 

As pesquisas com implantes curtos iniciaram-se nos anos 90 (Van 

Steenberghe et al, 1990; Friberg, Jemt, Lekhol, 1991). Nessa época, a 

implantodontia estava em constante crescimento e buscava formas de solucionar 

todo tipo de edentulismo, incluindo aqueles que ocorriam em regiões de pouca 

disponibilidade óssea. Dessa forma, os  implantes curtos provieram como uma 

alternativa às cirurgias de levantamento de seio maxilar, distração óssea e 

lateralização do nervo alveolar inferior. Embora a tentativa de se utilizar implantes 

curtos como substitutos de procedimentos cirúrgicos de maior complexidade, 

oferecendo menor custo, menor tempo de cicatrização e menor morbidade (Esposito 

et al., 2011), os resultados clínicos se apresentaram pobres. A literatura correlata 

entre 1990 e 1995 altas taxas de fracasso para os implantes de 7 a 10mm de 

comprimento (Van Steenberghe et al, 1990; Friberg, Jemt, Lekhol, 1991; Jemt et al, 

1992; Pylant et al, 1992; Naert et al, 1992; Jemt e Lekholm, 1993 ; Henry, Tolman e 

Bolender, 1993; Lekholm et al., 1994; Gunne, Jemt e Linder, 1994; Jemt e Lekholm, 

1995; Higuchi, Folmer e Kultje, 1995).  

Os melhores resultados com implantes de comprimento reduzido surgiram 

quando a superfície do implante começou a ser mais pesquisada e, 

consequentemente,  melhorada. Assim, entre os anos de 1996 e 1997, a literatura 

passou a apresentar relatos de maiores taxas de sucesso com implantes revestidos 
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de hidroxiapatita (Buchs, Hahn e Vassos, 1996; Teixeira et al., 1997). As superfícies 

dos implantes curtos passaram a ser o grande foco, e, no ano de 1998, a literatura já 

apresentava excelentes resultados clínicos de implantes com superfície TPS 

(Titanium Plasma Spray, em português, plasma spray de titânio) comparáveis aos de 

implantes de comprimento regular (Ten Bruggenkate et al., 1998).  

Ten Bruggenkate et al. (1998), realizaram um estudo multicêntrico com 

implantes ITI envolvendo 4 clínicas durante 6 anos. Foram avaliados 253 implantes 

de 6mm de comprimento instalados em 126 pacientes e acompanhados durante um 

período de 1 a 7 anos. Todos os implantes possuíam tratamento de superfície com 

TPS. Após 6 anos, a taxa de sobrevivência foi de 94%, sendo esta similar à de 

implantes de comprimento mais longo desse mesmo sistema. Dos 7 implantes 

perdidos, 6 estavam em maxila, e 1 em mandíbula. Os autores concluíram afirmando 

que, embora os resultados desse estudo houvessem mostrado resultados altamente 

promissores, a utilização de implantes curtos deveria ser associada a implantes mais 

longos, especialmente em maxila.  

No ano 2000, Buser et al. publicaram os princípios cirúrgicos básicos 

envolvendo implantes ITI. Os autores ressaltaram que os implantes ITI foram 

desenvolvidos cientificamente seguindo as necessidades clínicas, e demonstraram 

ser possível utilizar com sucesso implantes curtos (6 e 8 mm) e com um período de 

cicatrização reduzido para 3 meses, em razão das propriedades favoráveis 

propiciadas pelo tratamento rugoso da superfície com TPS. E mais, a introdução da 

superfície microrugosa SLA® (Sandblasted Large-grit and Acid-etched), tratada com 

jatos de areia, seguida de ataque ácido, proporcionou uma redução do período de 

cicatrização para 6 a 8 semanas, o que facilitou novos progressos na simplificação 

da terapia com tais implantes. Anos mais tarde, os implantes ITI passaram a ser 

chamados de Straumann (Instituto Straumann, Basel, Suíça), e proporcionaram 

outro avanço com o desenvolvimento de um novo tratamento superficial que recebeu 

o nome de SLActive® mantendo a mesma topografia SLA, mas associada a um 

tratamento químico de superfície para torna-la hidrofílica, possibilitando ao implante 

receber carga após um período de 3 a 4 semanas (Fischer e Stenberg, 2012). 

No ano de 2006, Renouard e Nisand, realizaram uma revisão de literatura 

incluindo artigos de 1990 a 2005, com objetivo de relatar aspectos relevantes quanto 
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ao comprimento e diâmetro de implantes. Os autores observaram que implantes 

curtos e largos apresentaram taxas de sobrevivência comparáveis a de implantes 

mais longos e com diâmetros regular, com tratamento de superfície, instalados por 

cirurgiões habilidosos e dentro de suas indicações.  

A perda óssea marginal de 1,5mm após o primeiro ano em função, reportada 

na literatura e denominada de saucerização, que ocorria com os implantes de 

hexágono externo (Albrektsson et al, 1989), começou a ser uma preocupação com 

os implantes curtos por possuírem uma área reduzida de potencial percentual de 

osseointegração.  Da mesma forma que foram desenvolvidas pesquisas envolvendo 

tratamento superficial dos implantes, novas conexões foram desenvolvidas, sendo 

que as conexões cônicas se mostraram superiores, uma vez que apresentavam 

maior estabilidade da interface implante/componente protético, melhorando assim a 

dissipação da carga oclusal para o implante (Gracis et al., 2012)  e com significativa 

redução da perda óssea marginal (Malmstrom et al., 2016; Tabrizi, et al., 2016).   

Por ser ainda um sistema recente e em razão da crescente utilização de 

implantes curtos, faz-se necessário continuar avaliando o seu comportamento em 

médio e longo prazos. 
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2 PROPOSIÇÃO 

 

 

Este estudo retrospectivo teve como objetivo analisar o comportamento de 

implantes curtos, por um período de 7 anos em função, por meio das seguintes 

avaliações clínicas e radiográfica: taxa de sobrevivência dos implantes e das 

próteses; perda óssea marginal; estabilidade do Implante; índices de placa e 

sangramento. Essas variáveis foram correlacionadas com: tempo em função, 

localização, comprimento, diâmetro, tipo, plataforma e material do implante; retenção 

e número de elementos da prótese; extensão da área desdentada, tipo do arco 

antagonista e técnica cirúrgica. 
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a 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Seleção dos Pacientes 

 

Os pacientes avaliados neste estudo tiveram seus trabalhos realizados no 

Instituto Eduardo Ayub – Centro Avançado de Implante e Reabilitação Oral®, e os 

implantes instalados entre 2008 a 2015, por um único profissional, com mais de 25 

anos de experiência (E.A.A). A amostra foi composta de 70 pacientes, de ambos os 

gêneros, que receberam 136 implantes e sobre os quais foram instaladas 136 

próteses implantossuportadas unitárias e múltiplas, cimentadas e parafusadas.  

Os implantes utilizados foram da marca Straumann® bone level (Figuras 1a 

e 1b) e tissue level standard plus (Figuras 2a e 2b), (Instituto Straumann, Basel, 

Suíça), com conexão protética tipo morse, platform switching e matching platform, 

respectivamente. Foram instalados implantes com comprimentos de 6 ou 8mm, 

diâmetros de 3,3, 4,1 e 4,8mm, com tratamento de superfície SLA® ou SLActive® e 

confeccionados de Ti ou TiZr (Roxolid®), em ambos os arcos e nas regiões anterior 

e posterior. Os arcos antagonistas apresentavam dentes naturais, próteses parciais 

fixas, próteses parciais removíveis, próteses sobre implantes ou próteses totais.  

 
Figuras 1a e 1b - Implantes bone level. a- Previamente a prótese. b- Com prótese metalocerâmica. 

 

 
Figura 2a e 2b - Implantes tissue level. a- Previamente a prótese. b- Com prótese metalocerâmica. 

  

a b 

a b 
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3.1.2 Critérios de Inclusão:  

 

Pacientes que receberam implantes curtos, ≤8mm (Renouard e Nisand, 

2006) da marca Straumann®,  entre 2008 a 2015; ter compreendido e assinado o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; ter radiografias iniciais e finais. 

 

3.1.3 Critérios de Exclusão:  

 

Pacientes não colaboradores. 

 

 

3.2 Critério de Avaliação dos Implantes e Próteses: 

 

Os critérios para avaliar os implantes foram: 

 

• Sucesso - ausência de dor, sem desconforto, sem infecção, sem 

mobilidade e sem radioluscência contínua no exame radiográfico. 

• Sobrevivência: implante com perda óssea progressiva, supuração e 

infecção. 

• Falha: implantes que foram removidos, perdidos, com mobilidade ou 

fratura do implante (Buser et al, 1997; 2012). 

 

Os critérios para avaliar as próteses foram:  

 

• Sucesso: prótese que permaneceu sem alteração e não necessitou de 

nenhuma intervenção durante o período de observação.  

• Sobrevivência: Próteses que permaneceram em boca durante o 

período de observação independente de sua condição. 

• Falha: Qualquer condição que levou a remoção da prótese 

• Falha mecânica: Falha em um componente pré-fabricado devido a 

forças mecânicas 

• Falha técnica: Falha da fabricação da prótese (Fischer e Stenberg, 

2013).  
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3.3 Avaliação dos parâmetros peri-implantares: 

 

As avaliações clínicas foram realizadas por um único examinador (K.V.A), e 

as radiográficas, por duas examinadoras alheias ao experimento ( A.L.A.; C.H.T). 

 

3.3.2 Avaliação Radiográfica 

 

A avaliação radiográfica foi realizada para mensurar a perda óssea marginal 

por meio de comparação entre radiografias ortopantomográficas (radiografias 

panorâmicas). As radiografias foram tomadas imediatamente após a instalação dos 

implantes e na avaliação final, em um aparelho Dabi Atlante Spectro 70/10 (Ribeirão 

Preto, SP. Brasil), com calibragem de 70 kV e 10 mA e tempo de exposição de 0,2 

segundos.  

As mensurações foram realizadas utilizando o programa Software Image J 

Versão 1.0 (Research Services Branch, National Institute of Mental Health, 

Bethesda, Maryland, EUA), calibrado em cada imagem e tendo como referência a 

distância entre as roscas dos implantes. A distância linear entre a interface 

implante/prótese e o primeiro contato implante/osso foi medida (em mm) nas faces 

mesial e distal (Figuras 3 e 4). A perda óssea marginal foi o resultado da subtração 

da distância linear obtida na radiografia final menos a distância linear obtida na 

radiografia inicial.  

A avaliação da perda óssea foi realizada por dois examinadores  

independentes e alheios ao experimento, os quais foram previamente calibrados.  
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Figuras 3a e 3b – Marcações realizadas nas radiografias em implantes bone level para permitir a 
mensuração da perda óssea. Em amarelo, estão destacadas as interfaces implante-cicatrizador após 
a instalação do implante (Figura a) e entre implante-prótese (Figura b). Em rosa, observa-se a 
diferença entre a interface e o primeiro contato osso-implante.  
 
 

 
Figuras 4a e 4b - Marcações realizadas nas radiografias em implantes tissue level para permitir a 
mensuração da perda óssea, antes e após a instalação da prótese. Em amarelo, observa-se as 
interfaces implante-cicatrizador após a instalação do implante (Figura a) e implante-prótese (Figura 
b). Em rosa, observa-se a diferença entre sa interfaces e o primeiro contato osso-implante.  
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3.3.3 Avaliação da Estabilidade do Implante por Frequência de Ressonância 

 

A avaliação da estabilidade dos implantes foi realizada com Osstell ISQ® 

(Integration Diagnostics, Gotemburgo, Suécia), que mensura a rigidez da interface 

osso-implante (Griffin e Cheung, 2004). Esse instrumento é composto por um 

smartpeg que, ao ser acoplado sobre a plataforma do implante ou do intermediário, 

emite uma frequência de ressonância que possibilita à central de processamento 

receber e armazenar as informações captadas. Neste estudo, foi utilizado um 

smartpeg tipo 4 e 42, o qual foi parafusado ao implante com torque de 4 a 6 Ncm. A 

frequência de ressonância captada é registrada como unidade em Hertz (Hz) e 

transformada automaticamente pelo instrumento em uma escala de 0 a 100. Essa 

escala é denominada Coeficiente de Estabilidade de Implante (ISQ – Implant 

Stability Quocient). As medidas foram realizadas no sentido vestíbulo-lingual e 

mesio-distal (Bischof et al., 2004), e foram realizadas 6 mensurações em cada 

implante, sendo 3 em cada sentido (Figuras 5a e 5b). Essa avaliação foi realizada 

por um único examinador (K.V.A).  

  

 

Figuras 5a e 5b - Mensuração da estabilidade do implante tissue level por frequência de ressonância 

com Osstell® utilizando smartpeg tipo 4 nos sentidos vestíbulo-lingual (Figura a) e mésio-distal 

(Figura b). 
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3.3.4 Índice de Placa Modificado 

 

O Índice de Placa foi determinado em cada implante nas faces vestibular e 

lingual, com auxílio de uma sonda clínica nº5 (SS White Duflex, Rio de Janeiro RJ, 

Brasil), e classificado em: 0- Ausente; 1- Presente. (Francetti et al., 2008). Essa 

avaliação foi realizada por um único examinador (K.V.A). 

 

3.3.5 Índice de Sangramento Marginal  

 

O índice de sangramento marginal foi realizado percorrendo com uma sonda 

milimetrada (POW6 – Hu-Friedy Manufacturing Company, Inc.) a margem da 

mucosa adjacente ao implante (Figura 6), com tempo de espera de 5 segundos, 

observando se havia sangramento nas faces vestibular e lingual, e classificado em: 

0- Ausente; 1- Presente. (Francetti et al., 2008). Essa avaliação foi realizada por um 

único examinador (K.V.A). 

 

 
 

Figura 6 – Avaliação do índice de sangramento marginal com auxílio de uma sonda milimetrada. 
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3.4 Análise Estatística   

 

Os testes estatísticos foram realizados utilizando o software estatístico 

Statistica v.5.1 (StatSoft Inc., Tulsa, USA), com nível de significância de 5% 

(p<0,05). Para as variáveis quantitativas (idade; tempo em função; estabilidade do 

implante; perda óssea), foi realizada Análise de Variância a 2 critérios (ANOVA), 

teste de Tukey, Correlação de Pearson e Regressão linear múltipla.  

 

 

3.5 Cálculo Amostral  

 

Para calcular o tamanho mínimo da amostra, utilizou-se o Cálculo do 

Tamanho da Amostra para Diferença entre Duas Médias, utilizando como parâmetro 

a perda óssea marginal com os seguintes valores: Estimativa de Desvio Padrão: 

0,3mm; Diferença mínima a ser detectada: 0,2mm; Alfa: 80%; Beta: 5%. O resultado 

encontrado mostrou que o tamanho da amostra deveria ter no mínimo 17 implantes 

para os grupos de implantes com 6mm e 8mm de comprimento. 
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4 RESULTADOS 

 

 

Dos 136 implantes instalados, 2 foram perdidos em 2 pacientes, o que 

resultou em uma taxa de sucesso e de sobrevivência de 98,53%. Em ambos os 

casos, os implantes apresentavam dimensões de 4,1 x 8.0, plataforma tissue level. 

Em 1 dos pacientes, 1 implante foi instalado na região do 36 (edentulismo múltiplo 

posterior, com ausência dos dentes 36 e 37), associado a slipt crest e regeneração 

óssea guiada, sendo que a falha ocorreu antes do implante receber carga. O 

implante foi removido, e instalado outro com 4,1 x 6,0. No outro paciente, a falha 

ocorreu em 1 implante (35) instalado entre  implantes, nos espaços correspondentes 

aos dentes 34 e 36. Os 3 implantes foram instalados na mesma cirurgia e em leito 

íntegro de baixa qualidade óssea. Os implantes receberam 1 prótese provisória 

esplintada (múltipla) 3 meses após a instalação dos implantes, e o implante (35) foi 

removido 5 dias após a instalação da prótese provisória. Optou-se pela não 

instalação de novo implante, e a prótese fixa de 3 elementos foi finalizada tendo os 

implantes 34 e 36 como retentores. Durante as avaliações clínicas, não foi 

observado exposição de rosca em qualquer  implante. 

As taxas de sucesso e sobrevivência das próteses foram de 95,52% e de 

100%, respectivamente. Ocorreram 4 falhas mecânicas e 2 falhas técnicas. Dentre 

as 134 próteses finais instaladas, não houve fratura de implante, do parafuso oclusal 

ou do componente protético. As complicações apresentadas se relacionaram às 2 

próteses unitárias parafusadas que apresentaram lascamento da cerâmica; 4 

próteses com afrouxamento dos parafusos e que foram reapertados, sendo 1 

prótese unitária parafusada, 1 prótese múltipla de 2 elementos sustentada por 2 

implantes curtos, e 1 prótese múltipla de 2 elementos sustentada por 1 implante 

curto e outro de tamanho regular.  

A tabela 1 apresenta as médias, desvio padrão das variáveis quantitativas. 

Os 70 pacientes avaliados tinham idade média de 57,8 anos  (entre 25,9 e 84,4 

anos), e a média do tempo dos implantes em função foi de 4.2 anos (1,01 a 7,85 

anos). Dos 134 implantes, a avaliação da estabilidade foi realizada em 111 

implantes, uma vez que não foi possível realizar essa avaliação nas 23 próteses 
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cimentadas. A média da estabilidade do implante obtida por frequência de 

ressonância foi de 76 ISQ (mínimo de 55 ISQ e máximo de 88 ISQ). A perda óssea 

média foi de -0,28 mm (entre -0,98mm e 0,24mm).  

 

Tabela 1 Distribuição das Variáveis Quantitativas 

Variáveis N Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo 

Idade 134 57,822 10,440 25,886 84,430 
Tempo em função 134 4,221 2,055 1,010 7,849 
Estabilidade do Implante 111 76,515 7,353 55,500 88,165 
Perda Óssea Média 134 -0,276 0,285 0,24 -0,980 

*Idade e tempo em função em anos, estabilidade do implante em ISQ e perda óssea média 
em milímetros. 
 
 

No gráfico 1, pode-se visualizar a distribuição de frequência da perda óssea 

média. A maior parte da amostra (52 implantes) apresentou perda óssea entre 0,00 

a -0,19 mm, seguido de 32 implantes com perda óssea entre -0,20 a -0,39 mm. 

 

 

Gráfico 1: Distribuição de frequência da perda óssea. 

 

A distribuição de frequência da estabilidade do implante por frequência de 

ressonância está apresentada no Gráfico 2 e mostra que 38 implantes apresentaram 

estabilidade entre 76 a 82 ISQ, seguida por 29 implantes com estabilidade entre 83 

a 89 ISQ. 
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Gráfico 2: Distribuição de frequência da estabilidade do implante por frequência de ressonância. 

 

A tabela 2 apresenta a localização e a distribuição de frequência dos 

implantes. As áreas que mais receberam implantes foram as correspondentes aos 

dentes 36, seguidas pelas áreas correspondentes aos dentes 46, 47 e 26. 

 

Tabela 2 Localização e distribuição de frequência dos implantes em relação aos 
elementos dentários. 

Elemento Frequência Porcentagem 
11 2 1,5% 
12 1 0,7% 
13 3 2,2% 
14 4 3,0% 
15 2 1,5% 
16 8 6,0% 
17 2 1,5% 
21 3 2,2% 
22 1 0,7% 
23 2 1,5% 
24 2 1,5% 
25 2 1,5% 
26 11 8,2% 
27 1 0,7% 
32 1 0,7% 
34 1 0,7% 
35 8 6,0% 
36 27 20,1% 
37 9 6,7% 
42 1 0,7% 
44 2 1,5% 
45 8 6,0% 
46 20 14,9% 
47 13 9,7% 

Total 134 100,0 
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Na tabela 3, pode se visualizar a distribuição dos implantes na maxila e 

mandíbula, nas regiões anterior e posterior. Em sua maioria, os implantes foram 

instalados na região posterior da mandíbula (65,67%), seguida pelas regiões 

posterior da maxila (23,88%), anterior da maxila (8,96%) e anterior da mandíbula 

(1,49%). 

 

Tabela 3 Distribuição e frequência dos implantes de acordo com a localização.  

Localização do Implante Anterior Posterior Total 
Mandíbula 2 (1,49%) 88 (65,67%) 90 (67,16%) 
Maxila 12 (8,96%) 32 (23,88%) 44 (32,84%) 
Total 14 (10,45%) 120 (89,55%) 134 (100%) 

 

A tabela 4 apresenta os resultados relativos ao comprimento e  frequência 

dos implantes. A porcentagem de implantes instalados com 6mm de comprimento foi 

de 23,88%, e com 8 mm foi de 76,12%.  

 

Tabela 4 Distribuição e frequência dos implantes de acordo com o comprimento. 

Comprimento Frequência Porcentagem 
6 32 23,88% 
8 102 76,12% 
Total 134 100,00% 

*Comprimento do implante em milímetros.  
 

A tabela 5 apresenta os resultados relativos aos diâmetros e frequência dos 

implantes. A porcentagem de implantes com 3,3mm de diâmetro foi de 8,21%, para 

os implantes com 4,1mm foi de 64,93%, seguido pelos de 4,8mm com 26,87%. 

Tabela 5 Distribuição e frequência dos implantes de acordo com o diâmetro. 

Diâmetro Frequência Porcentagem 
3,3 11 8,21% 
4,1 87 64,93% 
4,8 36 26,87% 
Total 134 100,00% 

*Diâmetro do implante em milímetros.  
 

Com relação ao tipo de plataforma dos implantes, na tabela 6, tem-se a 

distribuição e frequência dos implantes com plataformas bone level e tissue level 

standard plus. Dentre os tipos tissue level, foram encontradas plataformas regular 

neck (4,8 mm) e wide neck (6,5 mm). Entre os implantes bone level, foram instalados 
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implantes com 3,5 mm (narrow conection) e com 4,8mm (regular conection). A 

maioria dos implantes instalados foi do tipo Tissue Level: 99, do tipo Regular Neck 

(73.4%) e 26 do tipo Wide Neck (19,40%). 

 

Tabela 6 Distribuição dos implantes de acordo com a plataforma. 

Tipo do Implante Plataforma do Implante Frequência Porcentagem 
Bone Level Narrow Conection  1 0,75% 
 Regular Conection 8 5,97% 
Tissue Level SP Regular Neck 99 73,88% 
 Wide Neck 26 19,40% 
 Total 134 100% 

 

Na Tabela 7, encontra-se a distribuição e frequência dos implantes de acordo 

com o tipo de material utilizado em sua fabricação. Os materiais dos implantes da 

amostra são de Titânio (Ti) ou Roxilid® (TiZr). A maioria dos implantes foi com Ti 

(94,78%). 

 

Tabela 7 Distribuição e frequência dos implantes de acordo com o material utilizado 
para sua confecção. 

Material do Implante Frequência Porcentagem 
Ti 127 94,78% 
TiZr 7 5,22% 
Total 134 100,00% 

 

A tabela 8 apresenta a distribuição dos implantes de acordo com o tipo de 

retenção da prótese. Observa-se que a maioria da amostra foi composta por 

próteses parafusadas (82,84%). 

 
Tabela 8 Distribuição e frequência dos implantes de acordo com o tipo de retenção 
da prótese. 

Retenção da prótese Frequência Porcentagem 
Cimentada 23 17,16% 
Parafusada 111 82,84% 
Total 134 100,00% 

 
A tabela 9 apresenta a distribuição dos implantes em relação ao número de 

elementos da prótese (unitário ou múltiplo): 65,67% das próteses foram unitárias, e 

34,33% foram múltiplas. 
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Tabela 9 Distribuição e frequência dos implantes em relação ao número de 
elementos da prótese. 

Número de Elementos na Prótese Frequência Porcentagem 
Unitária 88 65,67% 
Múltipla 46 34,33% 
Total 134 100,00% 

 

Em relação à extensão da área desdentada, 64 implantes foram instalados 

em região de edentulismo múltiplo posterior, e 43, em regiões de edentulismo 

unitário posterior, como mostra a tabela 10.  
 
Tabela 10 Distribuição e frequência dos implantes de acordo com a extensão da 
área desdentada 

Extensão da área desdentada Frequência Porcentagem 

Arco Total Inferior 4 2,99% 
Arco Total Superior 23 17,16% 
Múltiplo Posterior 64 47,76% 
Unitário Posterior 43 32,09% 
Total 134 100,00% 

 
Em relação ao tipo de prótese, 88 implantes receberam próteses unitárias na 

região posterior e 24 próteses múltiplas na região posterior, como mostra a tabela 

11. 

 

Tabela 11 Distribuição e frequência dos implantes de acordo com o tipo de prótese.  

 

Tipo de Prótese Frequência Porcentagem 

Prótese Fixa Total Inferior 4 2,99% 
Prótese Fixa Total Superior 17 12,68% 
Múltiplo Anterior 1 0,75% 
Múltipla Posterior 24 17,91% 
Unitário Posterior 88 65,67% 
Total 134 100% 

 
Em relação ao tipo de arco antagonista, 67,16% das próteses ocluíram contra 

dentes naturais, seguidos por próteses sobre implantes (25,37%), próteses totais 

(3,73%), próteses parciais fixas (2,24%) e próteses parciais removíveis (1,49%) 

(Tabela 12). 
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Tabela 12 Distribuição dos implantes em relação ao tipo de arco antagonista. 

Tipo do Arco Antagonista Frequência Porcentagem 
Dente Natural 90 67,16% 
Prótese Parcial Fixa 3 2,24% 
Prótese Parcial Removível 2 1,49% 
Prótese Sobre Implante 34 25,37% 
Prótese Total 5 3,73% 
Total 134 100,00% 

 
Em relação às técnicas cirúrgicas, 16,42% dos implantes receberam 

enxertos no momento de sua instalação; em 12,69% foram realizados enxertos 

ósseos previamente à instalação dos implantes; em 6,72%, os implantes foram 

imediatamente instalados após a extração (Tabela 13). 

 

Tabela 13 Distribuição e frequência dos implantes de acordo com a técnica cirúrgica 

utilizada no momento da instalação. 

Técnicas Cirúrgicas Frequência Porcentagem 
Técnica de 1 Fase Cirúrgica 86 64,18% 
Enxerto Prévio ao Implante 17 12,69% 
Implante Imediato 9 6,72% 
Enxerto Concomitante 22 16,42% 
Total 134 100,00% 
 
 

Na tabela 14, estão os resultados dos índices de placa e de sangramento. Os 

resultados foram semelhantes em ambas as faces. Em ambos os índices, as faces 

linguais apresentaram porcentagem maior do que nas faces vestibulares. O teste t 

mostrou não haver diferença significativa entre os índices de placa e de 

sangramento e a perda óssea média; e entre os índices de placa e de sangramento 

e a estabilidade do implante. 

 

Tabela 14 Distribuição de frequência das variáveis qualitativas, índice de placa e 
índice de sangramento. 

Variáveis Vestibular (%) Lingual (%) Média(%) 

Índice de Placa 37 (27,61%) 51 (38,06%) 44 (32,83%) 
Índice de Sangramento 33 (24,63%) 56 (41,79%) 44,5 (33,21%) 

 

Ao realizar comparação das variáveis independentes binárias para 

comprimento (6 mm e 8 mm), material do implante (Ti e TiZr), retenção da prótese 

(cimentada ou parafusada), técnica cirúrgica (enxerto prévio, enxerto concomitante e 

implante imediato) e índice de sangramento (ausente e presente) com as variáveis 
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dependentes (estabilidade do implante e perda óssea), o teste t não mostrou 

diferença significativa.  

Em relação ao número de elementos da prótese, ao comparar as variáveis 

independentes binárias (unitária e múltipla) com as variáveis dependentes 

(estabilidade do implante e perda óssea), o teste t detectou diferença significativa 

para a variável estabilidade do implante (p = 0,040). A estabilidade dos implantes 

que suportavam próteses unitárias foi superior à estabilidade dos implantes que 

suportavam próteses múltiplas. Para a variável perda óssea, esta foi maior nos 

implantes que suportavam próteses múltiplas (p = 0,043) (Tabela 15). 

 

Tabela 15 Comparação entre o número de elementos da prótese, estabilidade do 
implante e perda óssea. 

Variáveis 
Número de 

elementos na 
prótese 

N Média Desvio Padrão 

Estabilidade do Implante 
 

Unitária 65 77,79a 7,599 
Múltipla 46 74,90b 6,766 

Perda óssea média 
 

Unitária 88 -0,238a 0,267 

Múltipla 46 -0,341b 0,306 

*Estabilidade do implante em ISQ e perda óssea em milímetros.  
**Letras iguais entre linhas sem diferença significativa. 
  

Em relação à localização do implante, a comparação entre as variáveis 

independentes binárias (maxila e mandíbula) com as variáveis dependentes 

(estabilidade do implante e perda óssea), o teste t mostrou haver diferença 

significativa entre a variável estabilidade do implante (p = 0,006) entre os implantes 

localizados na maxila e na mandíbula. Os implantes localizados na mandíbula 

apresentaram maior estabilidade (Tabela 16).  

 
Tabela 16 Comparação entre a localização dos implantes, frequência de 
ressonância e perda óssea. 

 

*Estabilidade do implante em ISQ e perda óssea em milímetros.  
**Letras iguais entre linhas sem diferença significativa. 
 

Variáveis Dependentes Localização N Média Desvio Padrão 

Estabilidade do Implante 
 

Maxila 37 73,85a 7,207 

Mandíbula 74 77,85b 7,102 

Perda Óssea Média 
 

Maxila 44 -0,323a 0,304 

Mandíbula 90 -0,254a 0,274 
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Em relação às regiões onde os implantes foram instalados (anterior e 

posterior), nas comparações com as variáveis dependentes (estabilidade do 

implante e perda óssea), o teste t mostrou diferença significativa entre a perda óssea 

média (p=0,0004) para os implantes localizados na região anterior e posterior. Os 

implantes localizados na região anterior apresentaram maior perda óssea média do 

que os localizados na região posterior (Tabela 17). 

 
Tabela 17 Comparação entre a região dos implantes frequência de ressonância e 
perda óssea. 

Variáveis Dependentes Região do Implante N Média 
Desvio 
Padrão 

Estabilidade do Implante  
Anterior 14 75,93a 7,143 
Posterior 97 76,60a 7,415 

Perda Óssea Média 
 

Anterior 14 -0,526a 0,249 

Posterior 120 -0,247b 0,276 

*Estabilidade do implante em ISQ e perda óssea em milímetros.  
**Letras iguais entre linhas sem diferença significativa. 
 
 

O teste de Correlação de Pearson entre as variáveis independentes (idade, 

tempo em função e diâmetro) e dependentes (estabilidade do implante e perda 

óssea marginal) não apresentou correlação significativa (Tabela 18). 

 

Tabela 18 Correlação de Pearson entre as variáveis independentes e dependentes. 

Variáveis 
independentes 

 Idade do 
Paciente 

Tempo em 
Função 

Diâmetro 
Estabilidade 
do Implante 

Perda Óssea 
Média 

Idade do Paciente 

r 1 0,117 0,078 0,013 0,114 
p  0,179 0,371 0,890 0,189 

N 134 134 134 111 134 

Tempo em Função 

r 0,117 1 0,156 0,155 -0,009 
p 0,179  0,072 0,104 0,917 

N 134 134 134 111 134 

Diâmetro 
r 0,078 0,156 1 0,051 0,150 
p 0,371 0,072  0,596 0,083 
N 134 134 134 111 134 

 

O teste de Correlação de Pearson entre as variáveis dependentes 

estabilidade do implante e perda óssea marginal não apresentou correlação 

significativa (Tabela 19). 
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Tabela 19 Correlação de Pearson entre estabilidade do implante e perda óssea 
média. 

Variáveis Dependentes Estabilidade do Implante Perda Óssea Média 

Estabilidade do Implante 
r 1 0,088 
p 

 
0,358 

N 111 111 

 

Ao se fazer a regressão linear múltipla entre as variáveis dependentes 

(estabilidade do implante e perda óssea) com as variáveis independentes, idade do 

paciente, localização (maxila e mandíbula), região (anterior e posterior), material (Ti 

e TiZr), diâmetro (3,3; 4,1 e 4,8mm), comprimento (6 e 8mm), retenção (parafusada 

e cimentada), número de elementos na prótese (cimentada e parafusada) e técnica 

cirúrgica (enxerto prévio, implante imediato e enxerto concomitante), foram 

encontradas diferenças significativas entre as seguintes variáveis: estabilidade do 

implante e localização (maxila e mandíbula) (p = 0,006) e perda óssea média e 

região (anterior e posterior) (p = 0,0001). Essas diferenças significativas também 

foram encontradas pelo teste t, como abordado anteriormente, e estão nas tabelas 

16 e 17. 

A avaliação da perda óssea foi realizada por dois examinadores  

independentes e alheios ao experimento, os quais foram previamente calibrados. O 

teste de Dahberg não mostrou diferença significativa entre os examinadores 

(p=0,749).  
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5 DISCUSSÃO 

 

 

O emprego de implantes curtos para restaurar áreas desdentadas parciais 

ou totais é uma realidade na odontologia, possibilitando várias análises, como: 

porque os implantes curtos podem ser utilizados como pilares de próteses fixas de 

um ou mais elementos? Por que os implantes curtos tem altas taxas de 

sobrevivência se apresentam menor área de potencial osseointegração, quando 

comparados aos implantes de comprimento maior? Existe relação entre o sucesso e 

o comprimento do implante? Como um implante curto é capaz de reter uma coroa 

que muitas vezes tem o dobro de seu comprimento?  

A literatura relata, por meio de trabalhos de elemento finito (Lum, 1991; 

Pierrisnard et al., 2003), que as forças oclusais são dissipadas ao longo do implante, 

principalmente, na porção correspondente à crista óssea e não são distribuídas 

uniformemente em toda a superfície do implante. O estresse ósseo máximo é 

praticamente constante, ao nível da crista óssea, independente do comprimento do 

implante e da ancoragem obtida em sua instalação ter sido em ambas corticais 

ósseas (Pierrisnard et al., 2003). Essas pesquisas mostraram que o comportamento 

biomecânico desses implantes é similar ao de implantes mais longos, pois a maior 

distribuição de carga ocorre na região mais cervical do implante, possibilitando, 

assim, que os implantes curtos possam suportar as mesmas forças que ocorrem 

durante a mastigação, quando comparados com implantes de maior comprimento.  

Implantes curtos podem ser encontrados em diferentes tamanhos, designs e 

conexões. Neste estudo, foram utilizados implantes desenvolvidos para serem 

instalados na altura do tecido ósseo (bone level) e implantes que possuem um 

“pescoço” polido e deve estar posicionado na altura do tecido gengival (tissue level).  

 As próteses instaladas sobre os implantes tipo bone level são assentadas 

sobre os componentes protéticos que apresentam-se com um perfil de emergência a 

1,0mm da plataforma do implante, em razão da altura mínima que a porção 

transgengival dos componentes protéticos possuem. As próteses instaladas sobre os 

implantes tipo tissue level standard plus são assentadas sobre o “pescoço” polido do 

implante, sendo que o componente protético ocupa a parte interna da plataforma de 
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assentamento do implante, ficando distante 1,8mm da parte rugosa do implante que 

é altura do pescoço polido do implante.  

A taxa de sobrevivência dos implantes obtida neste estudo foi de 98,53%, o 

que está em concordância com trabalhos citados na literatura que reportaram taxa 

de sucesso/sobrevivência entre 87,5% e 100% (Queiroz et al. (2015), Lai et al. 

(2013), Hentschel et al. (2016), Malmstrom et al. (2016), Nisand et al. (2015), Thoma 

et al. (2015), Lombardo et al. (2017), Pieri et al. (2017), Villarinho et al. (2017)). 

Neste estudo, a perda óssea média encontrada foi de -0,28mm, com perda óssea 

máxima de -0,98mm e um ganho ósseo máximo de 0,24mm, sendo encontrada 

diferença significativa para implantes localizados na região anterior (maior perda 

óssea) e para implantes que receberam próteses unitárias (menor perda óssea). 

Dentre as complicações referentes às próteses sobre implantes, tais como 

fratura da cerâmica e afrouxamento do parafuso protético, estas foram facilmente 

solucionadas sem comprometer a manutenção das próteses, o que resultou em uma 

taxa de sobrevivência de 100%.  

Os implantes avaliados nesta pesquisa possuíam comprimento de 6 e 8 mm, 

e os resultados não mostraram diferenças significativas de perda óssea e de 

estabilidade entre eles, corroborando com as pesquisas mencionadas anteriormente. 

Outro aspecto que intrigava no início do surgimento dos implantes curtos estava 

relacionado com a proporção implante/coroa, pois, em situações clínicas de perda 

óssea avançada, os implantes instalados em tais regiões apresentam coroas mais 

longas para compensar a perda óssea e restabelecer a oclusão, tornando a 

proporção coroa/implante, não raras vezes, de 2:1. A literatura não faz relatos de 

trabalhos que avaliaram a relação entre maior perda óssea e aumento na proporção 

coroa/implante (Nunes et al., 2016; Schneider et al., 2012; Esfahrood et al., 2017).  

Outro aspecto diretamente relacionado com o sucesso dos implantes curtos 

está no tratamento de superfície. A otimização da morfologia e da composição da 

superfície do implante são aspectos importantes, pois existe um consenso de que 

esses dois fatores podem impactar significativamente no processo de 

osseointegração (Coelho et al., 2015), uma vez que aumentam e otimizam a área de 

contato osso/implante (Piatelli et al., 2002). Neste estudo, foram instalados implantes 
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de superfície SLA® e SLActive® (Straumann Institute, Basel, Swiss), os quais, após 

o processo de usinagem, passam por um ou dois tratamentos de superfície bastante 

semelhantes para otimizar o processo de osseointegração (Ferguson et al., 2006). A 

primeira dessas abordagens denominada de SLA®, envolve um jateamento, seguido 

de corrosão ácida. O implante é então limpo e esterilizado sob condições ambientais 

atmosféricas e armazenado no ar dentro de embalagens estéreis. O segundo 

método, que resulta na superfície SLActive®, difere apenas nas etapas de 

esterilização e armazenamento, isto é, o implante é limpo e esterilizado em 

atmosfera inerte e armazenado em solução salina estéril (Murphy et al., 2017). Essa 

modificação aparentemente pequena, no entanto, resulta em uma melhora 

significativa na cinética da osseointegração, reduzindo significativamente o tempo 

para atingir um estado no qual o implante é capaz de suportar as forças oclusais 

com segurança (Buser et al., 2004; Ferguson et al., 2006).  

Em relação à perda óssea, várias hipóteses têm sido propostas: alguns 

autores associam a reabsorção peri-implantar com a presença do micro-gap 

existente na interface implante/pilar (Hermann et al, 2001A,B; King et al, 2002), para 

os implantes com platform matching, com correspondência de seu diâmetro com o 

do pilar; a presença de bactérias nessa região estabeleceria a formação de um 

infiltrado inflamatório crônico que levaria à reabsorção óssea (Hermann et al, 

2001A,B; King et al, 2002); também foi proposto que é necessária uma espessura 

mínima de tecido conjuntivo para estabelecer um selamento adequado do tecido 

peri-implantar (Berglundh e Lindhe, 1996; Linkevicius et al., 2013; Hermann et al., 

2000); além disso, a conexão do implante pode ter um impacto sobre a quantidade 

de penetração microbiana na interface (Romanos et al., 2016; Canullo et al., 2015). 

A literatura mostra que a distribuição do estresse varia significativamente com o tipo 

de conexão do implante (Hansson, 2003; Pessoa et al., 2010; Streckbein et al., 

2012); que a interface cônica das conexões cone morse auxilia na dissipação das 

forças no implante (Hansson, 2003; Pessoa et al., 2010). As pesquisas clínicas que 

avaliam a perda óssea marginal corroboram com essas hipóteses (Malmstrom et al., 

2016; Tabrizi, et al., 2017). 

O resultado da perda óssea média encontrado nesta pesquisa foi de -

0,28mm, semelhantes àqueles apresentados por Cannizzaro et al. (2013) e 

Malmstrom et al. (2016), que foram de 0,27mm a 0,41mm e 0,45mm a 0,55mm, 
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respectivamente. E inferiores aos apresentados por Pieri et al. (2017), 0,68mm, ao 

avaliar implantes de 6mm após 5 anos em função. Os implantes bone level, são 

plataform switching, possuem pilares com diâmetros menores do que os implantes, 

permitindo a presença de uma espessura adicional de tecido mole peri-implantar 

(Koo et al., 2012). Isso pode ajudar a reduzir o remodelamento ósseo marginal 

durante o estabelecimento do espaço biológico (Lazzara e Porter, 2006; Canullo et 

al., 2010, 2012). Os implantes do tipo tissue level possuem a interface 

implante/coroa afastada em 1,8mm da crista óssea, auxiliando na preservação 

óssea (Fischer e Stenberg, 2012).  

Em relação ao ganho ósseo observado em 9 implantes tissue level (6,72%), 

sendo 8 de plataforma regular e 1 de plataforma larga, este variou de 0,07 a 0,24mm 

(média de 0,14mm). A literatura relata que pode haver um ganho ósseo em 

implantes de conexão cônica (Fugi et al., 2017). Ganeles et al. (2008) observaram 

um ganho ósseo em 16% dos implantes avaliados, esse crescimento já havia sido 

observado em estudo pré-clínico em áreas de deiscência óssea (Schwarz et al., 

2007). 

A perda óssea marginal foi avaliada por meio de radiografias panorâmicas, 

com exceção de 3 implantes em que foram utilizadas radiografias iniciais e finais 

periapicais, e de 5 implantes em que foram utilizadas radiografias iniciais periapicais 

e finais panorâmicas. A literatura afirma que, embora radiografias periapicais sejam 

mais detalhadas, em virtude da perda óssea acentuada e da posição correta do filme 

radiográfico nem sempre é possível ter boas radiografias periapicais, e que 

radiografias panorâmicas de boa qualidade podem ser utilizadas para medir o nível 

de contato osso implante (Persson et al., 2003; Kullman et al., 2007; Weinstein et al., 

2012). 

A estabilidade do implante por frequência de ressonância foi avaliada em 

111 dos 134 implantes. Entretanto 23 implantes não puderam realizar esse teste 

uma vez que as próteses foram cimentadas, o que impediu a remoção das coroas 

para análise por frequência de ressonância. A estabilidade média foi de 76,515 ISQ, 

sendo a mínima de 55,5 ISQ, e a  máxima, de 88,165 ISQ. Foi observado que a 

estabilidade foi maior para os implantes instalados na mandíbula e para próteses 

unitárias. A literatura apresenta valores semelhantes: Hentcshel et al. (2016) 
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obtiveram uma média de 79,8 ISQ ao pesquisarem implantes Straumann ≤ 8mm de 

comprimento (tissue e bone level), SLActive®, após 24 meses em função;  Calvo-

Guirado et al. (2016), obtiveram resultados de 80,20 ISQ para implantes Straumann 

de 4mm de comprimento (tissue level), SLActive® e TiZr (Roxolid®), após 9 meses 

em função; e Makowiecki et al. (2017), obtiveram resultados de 76 ISQ após 12 

meses ao pesquisarem implantes Straumann Tissue Level Standard Plus de 8mm de 

comprimento, SLActive®. 

Não houve diferença significativa nos resultados de perda óssea entre 

implantes instalados em leito íntegro, em leito enxertado após extração (implante 

imediato) ou com enxerto concomitante. A mesma conclusão foi reportada por 

Annibali et al. (2012), que não observaram relação entre taxas de sobrevivência com 

técnicas cirúrgicas, localização do implante e extensão da área desdentada. Em 

relação à localização dos implantes, aqueles instalados na região anterior 

apresentaram significativamente maior perda óssea do que os implantes instalados 

na região posterior. Implantes instalados na mandíbula apresentaram uma maior 

estabilidade por frequência de ressonância do que implantes instalados na maxila, 

provavelmente, pela qualidade do osso, uma vez que a maxila apresenta uma 

qualidade óssea inferior ao da mandíbula (Bischof et al., 2006). Entretanto, neste 

estudo, os dois implantes que falharam estavam localizados no arco inferior, sendo 

que em um deles foi realizado com enxerto concomitante.  

Em relação à composição dos implantes avaliados neste estudo, são de 

titânio grau IV (Ti) ou de uma liga de titânio e zircônia (TiZr), denominado de 

Roxolid®. A maioria dos implantes instalados foi de Ti e não foram encontradas 

diferenças na perda óssea e na estabilidade quanto ao material utilizado. A liga 

Roxolid® foi desenvolvida para oferecer implantes de comprimentos ou diâmetros 

reduzidos e que apresentassem maior resistência mecânica do que o implante de Ti 

grau IV, além de ser mais biocompatível e oferecer maior área de osseointregração 

(Thoma et al, 2011; Barter et al., 2012.). 

Ao analisar os resultados dos índices de placa e sangramento, que nas 

faces vestibulares foram de 27,6% e 24,6% e nas faces linguais de 38,1% e 41,8%, 

respectivamente, observou-se que os resultados dos índices foram maiores nas 

faces linguais, provavelmente em razão das próteses serem mais longas e 
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apresentarem mais dificuldade para higienizar corretamente. Esses valores 

corroboram com outros estudos envolvendo implantes curtos que apresentaram 

índice de placa entre 20,2 a 25,5% e índice de sangramento entre 21 a 22,2% (Al 

Amri et al., 2017; Abduljabbar et al., 2017). 

A amostra foi composta por 136 implantes, sendo 88 próteses unitárias e 46 

próteses múltiplas. As próteses unitárias apresentaram maiores valores de ISQ 

comparativamente às próteses múltiplas, mas sem diferença significativa para o fator 

perda óssea. Os trabalhos correlatos disponíveis na literatura divergem quanto à 

esplintagem de implantes curtos e com conexão interna cônica, como forma de 

prevenir complicações mecânicas e biológicas, relacionadas ao afrouxamento de 

parafusos ou fratura de implantes/componentes, bem como maior perda óssea peri-

implantar. Alguns autores sugerem a união (Misch et al., 2006; Yilmaz et al., 2011; 

Mendonça et al., 2014; Toniollo et al., 2017), baseando-se no fato de que a 

esplintagem diminui o estresse ao osso (Toniollo et al., 2017). Outros relatam não 

haver necessidade de unir coroas instaladas sobre implantes, mesmo com a 

potencial possibilidade de perda de retenção do parafuso protético, pois não foi 

observado diferença significativa de perda óssea entre implantes unidos ou isolados 

(Clelland et al., 2016). Misch et al. (2006) mencionam dois importantes aspectos 

quanto a biomecânica do sistema para diminuir o estresse nos  implantes posteriores 

esplintados: a oclusão deve ser mutuamente protegida com desoclusão dos 

posteriores pelos caninos e selecionar um implante com características superficiais 

para aumentar a área de superfície do contato osso/implante. 

Das 136 próteses instaladas, 111 foram parafusadas, e 23 foram 

cimentadas. Dentre as cimentadas, todas unitárias, 6 estavam sobre implantes de 

6mm e 17 sobre implantes de 8mm. E dentre as parafusadas, 26 estavam sobre 

implantes de 6mm, e 85 sobre implantes de 8mm. Não houve diferença significativa 

entre os valores de perda óssea entre próteses parafusadas e cimentadas, embora 

haja uma preferência em se trabalhar com próteses parafusadas devido à 

possibilidade de reversibilidade.  

Em razão dos resultados apresentados, comparando-os com os resultados 

de vários trabalhos consultados na literatura e mencionados neste estudo, é possível 

afirmar que próteses unitárias ou múltiplas fixadas em implantes curtos podem ser 
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empregadas para restaurar áreas desdentadas parciais ou totais, e que as 

indagações mencionadas no início deste capítulo não devem ser motivos de 

preocupações por profissionais especializados, desde que sejam seguidos os 

protocolos já determinados e consolidados pelos trabalhos de avaliações clínicas 

disponíveis na literatura mundial. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Conclusão 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusão  65 

 

6 CONCLUSÃO  

 

 

Os resultados obtidos nesta pesquisa, como taxa de sobrevivência de 

implantes (98,53%) e próteses (100%), perda óssea marginal (-0,28mm), 

estabilidade do implante (76,52%) e índices de placa (32,83%) e de sangramento 

(33,21%), possibilitam afirmar que os implantes curtos podem ser utilizados com 

segurança dentro de suas indicações específicas.  
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