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“... A grandeza de um ser humano não está no 

quanto ele sabe, mas no quanto ele tem 

consciência que não sabe. O destino não é 

freqüentemente inevitável, mas uma questão 

de escolha. Quem faz escolha, escreve sua 

própria história, constrói seus próprios 

caminhos.” 

Augusto Cury - “Filhos brilhantes, alunos 

fascinantes”. 



 
 

RESUMO 

Objetivo: Avaliar os parâmetros clínicos periimplantares e seus resultados clínicos após 3 e 

12 meses de reabilitação, em pacientes desdentados totais reabilitados com prótese total 

convencional superior e prótese fixa implantossuportada ou sobredentadura mandibulares. 

Materiais e Métodos: Realizou-se um ensaio clínico não randomizado com uma amostra de 

32 pacientes desdentados bimaxilares usuários de próteses totais convencionais duplas que 

tiveram sua prótese convencional inferior substituída por prótese sobre implantes (fixa ou 

removível). Os pacientes foram divididos em dois grupos: reabilitados com sobredentaduras 

sobre dois implantes com sistema de retenção barra clipe (grupo 1-G1) e reabilitados com 

próteses totais fixas implantossuportadas sobre 4 ou 5 implantes (grupo 2-G2). O 

acompanhamento se deu por meio de controles periódicos nos períodos de 3 meses (T1) e 12 

meses (T2) desde a instalação das próteses sobre os implantes. Foram avaliados: índice de 

biofilme no implante e no mini pilar, índice de sangramento, grau de inflamação 

periimplantar, faixa de mucosa ceratinizada, profundidade de sondagem e nível da margem da 

mucosa. Resultados: Ao comparar as avaliações nos períodos T1 e T2 observou-se um 

aumento no índice de biofilme no mini pilar (p=0,033) e grau de inflamação (p=0,002) no G1; 

bem como aumento do índice de biofilme no mini pilar (p=0,007) e índice de sangramento 

(p=0,016) no G2. Comparando-se a influência do tipo de reabilitação sobre os índices 

avaliados, o índice de biofilme no mini pilar, profundidade de sondagem e nível da margem 

da mucosa apresentaram resultados menos satisfatórios nos sítios periimplantares dos 

pacientes do grupo reabilitado com prótese fixa. Conclusão: Indivíduos reabilitados com 

próteses fixas apresentaram maior quantidade de biofilme e condições dos tecidos 

periimplantares menos favoráveis quando comparados com aqueles reabilitados com 

sobredentaduras. As diferenças nos tempos de avaliação refletiram em aumento dos índices 

periimplantares em ambos os grupos. Entretanto, nos pacientes que desenvolveram mucosite, 

a mesma ocorreu apenas na forma leve. 

Palavras-chave: Implantação dentária; Mucosite; Periimplantite; Prótese dentária. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Purpose: The aim of this clinical trial was to evaluate the peri-implant clinical parameters 

and clinical outcomes of edentulous patients after three and 12 months of rehabilitation using 

upper conventional dentures and an implant-supported fixed prosthesis or mandibular 

overdenture. Materials and Methods: A non-randomized clinical trial of 32 edentulous 

patients was conducted. The patients were rehabilitated with new maxillary and mandibular 

complete dentures. After a period of three months to one year, mandibular overdentures 

retained by two implants (bar-clip system) or full arch fixed prostheses were. Patients were 

divided into two groups: those rehabilitated with mandibular overdentures retained by two 

implants with a bar clip system (Group 1 - G1) and those rehabilitated with a full arch fixed 

prosthesis retained by four or five implants (Group 2 - G2). Patients  were subsequently 

monitored over periods of three (T1) and twelve months (T2) after the installation of 

prostheses on the implants. The implant and mini pillar biofilm indexes, bleeding on probing, 

degree of peri implant inflammation, keratinized mucosa range, probing depth and margin 

level of the mucosa were evaluated. Results: The mini pillar biofilm index (p=0.033) and 

degree of inflammation (p=0.002) in G1 and mini pillar biofilm index (p=0.007) and bleeding 

on probing (p=0.016) in G2 increased from T1 to T2. Mini pillar biofilm index, probing depth 

and mucosal margin level results were less satisfactory in the peri implant sites of patients 

rehabilitated with a fixed prosthesis. Conclusion: Individuals rehabilitated with fixed 

prostheses had higher ratios of peri implant disease than those rehabilitated with overdentures, 

and peri implant levels increased over time in both groups. 

 

Keywords: Dental implant; Mucositis; Periimplant; Dental prosthesis 
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1 INTRODUÇÃO 

 Ao longo das últimas décadas, a reabilitação oral com implantes dentários tem se 

tornado um método de tratamento estabelecido e previsível na substituição de elementos 

dentais. Considerando o paciente desdentado total, as próteses suportadas por implantes se 

dividem em dois grupos: próteses totais fixas implanto-suportadas e sobredentaduras. O 

conceito original de próteses sobre implantes incluía a instalação de implantes na maxila ou 

mandíbula edentulas, e após 3 a 6 meses o carregamento das forças com próteses fixas 

(BRANEMARK et al., 1969, 1977; SCHROEDER et al. 1976, 1981).  

 A partir do advento da reabilitação implantossuportada com o protocolo de 

Branemark, foi sugerida a reabilitação com sobredentaduras, oferecendo como vantagens a 

facilidade de higienização devido à prótese ser removível; menor custo, pois são suficientes 

dois implantes para retê-la; melhora na estética; e menor tempo de tratamento (MISCH, 

2008). Como muitos pacientes que procuram por este tratamento na clínica odontológica são 

idosos, a facilidade de limpeza é um fator importante no sucesso do tratamento, uma vez que 

a higienização incorreta dos tecidos periimplantares promove o surgimento de alterações 

patológicas de caráter inflamatório, definidas como mucosite ou periimplantite (REAL-

OSSUNA et al., 2012, LANG; BERGLUNDH, 2011).   

 O tratamento de pacientes edêntulos com próteses sobre implantes têm se mostrado 

bem sucedido para desdentados que possuem problemas com suas próteses totais 

convencionais, em especial a inferior. A taxa de sobrevivência dos implantes dentários e a 

satisfação dos pacientes apresentam altos índices (MEIJER et al. 2009a, LEE et al. 2012). 

Porém, estes resultados bastante favoráveis não significam que não existem complicações 

técnicas ou biológicas e que não há necessidade de acompanhamento desses pacientes 

(BERGLUNDH et al., 2003; VISSER et al., 2005). 

 Sabe-se que o sucesso em longo prazo dos implantes dentais depende de vários 

fatores, incluindo a manutenção da saúde periimplantar, a qual quando comprometida, é 

considerada a maior complicação em próteses implantossuportadas, sendo abordada em 

inúmeras pesquisas (LANG et al., 2004, LINDHE; MEYLE 2008, LANG; BERGLUNDH 

2011, KLINGE 2012, SANZ; CHAPPLE 2012). 

 Tal como o tecido periodontal é essencial para a estabilidade da dentição, a saúde do 

tecido periimplantar é necessária para a estabilidade em longo tempo do implante dental. O 

tratamento de suporte e a manutenção dos implantes dentários compreendem a avaliação 
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básica contínua dos tecidos periimplantares (moles e duros), a identificação e redução dos 

fatores de risco e o diagnóstico e tratamento da mucosite periimplantar e da periimplantite 

(ALGRAFFEE et al., 2012). Os parâmetros aplicados para avaliar a saúde periimplantar e a 

severidade da doença incluem o índice de biofilme, sangramento à sondagem, profundidade 

de sondagem, faixa de mucosa ceratinizada e volume do fluido cervicular (SALVI et al., 

2005; LEHMANN et al., 2013; KIM et al., 2014). 

 Considerando a possível influência do tipo de prótese (fixa ou removível) sobre a 

saúde periimplantar, existe evidência que usuários de próteses totais fixas 

implantossuportadas apresentam sinais de doença periimplantar após a reabilitação, em 

especial quando a faixa de mucosa ceratinizada é <2mm, quando comparados à indivíduos 

com faixa de mucosa ceratinizada ≥2mm (p=0,001) (SCROTT et al., 2009; PELLICER-

CHOVER et al., 2014). 

 Da mesma forma que se observou com pacientes reabilitados com próteses totais fixas 

implantossuportadas, usuários de sobredentadura mandibular apresentaram sinais de doença 

periimplantar após 18 meses de reabilitação. A profundidade de sondagem foi maior que 

3mm, o índice de sangramento acometeu 38% dos sítios e apenas 22,5% dos sítios 

apresentaram ausência de biofilme (CORDARO et al., 2013). Essas características de doença 

em torno dos tecidos moles periimplantares se deve a dificuldade de higienização em torno da 

barra responsável pelo sistema de retenção. E ainda, observa-se que a presença de uma faixa 

de mucosa ceratinizada adequada (no mínimo 2mm) contribui para a manutenção da saúde 

periimplantar (BOYNUEGRI et al., 2012). 

 Embora existam evidências que o uso de próteses sobre implantes favorece a presença 

de biofilme, impactando em índices periimplantares desfavoráveis, os estudos encontrados 

avaliaram sepadaramente prótese fixas (FISCHER et al., 2008; GALLUCCI et al., 2008; 

RAVALD et al., 2012; PELLICER-CHOVER et al., 2014) ou removíveis (ADIBRAD et al., 

2009; CEHRELI et al., 2010; PEÑARROCHA-DIAGO et al., 2012; ELSYAD 2010; MEIJER 

et al., 2009b; SLOT et al., 2013; CODARO et al., 2013). Torna-se importante comparar 

grupos dentro de um mesmo estudo e sob as mesmas condições para que seja determinada a 

frequência de doença e padrões de saúde nos grupos estudados; bem como controlar a 

ocorrência de doenças ou estados negativos para a saúde, através da prevenção, cura, aumento 

da taxa de sobrevivência e melhoria da saúde. Além disso, a existência de um grupo controle 
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é importante para que diferentes tipos de intervenções possam ser estudadas em diversas 

populações de participantes e em distintas circunstâncias (MEDRONHO et al., 2009).  

A capacidade do paciente em controlar o biofilme é um fator decisivo para a 

manutenção da saúde periimplantar. Nesse sentido, o tipo de prótese total sobre implantes, 

fixa ou removível, pode influenciar nesse controle, já que o usuário de prótese removível pode 

remover a prótese para higienizar, o que torna esse procedimento mais fácil.  Portanto, são 

necessários estudos clínicos prospectivos que deem suporte à comparação do uso de 

sobredentaduras e próteses totais fixas implantossuportadas no que diz respeito ao controle do 

biofilme por parte do paciente desdentado, facilidade de higiene das próteses e 

consequentemente a manutenção da saúde periimplantar, pois questiona-se se o tipo de 

prótese deve ser levado em consideração na tomada de decisão clínica no que concerne aos 

parâmetros periimplantares.   
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2 HIPÓTESES 

2.1 HIPÓTESES DE ACORDO COM O TEMPO DE AVALIAÇÃO (3 E 12 MESES) 

H0: A hipótese nula afirma que não há diferença entre os resultados referentes à doença 

periimplantar em relação aos diferentes tempos de avaliação – T1 (3 meses) e T2 (12 

meses) – intra e inter grupo. 

H1: A hipótese alternativa afirma que os resultados referentes à avaliação da doença 

periimplantar diferem quando se comparam os diferentes tempos de avaliação (T1 e T2) 

em cada grupo e entre os grupos. 

 

2.2 HIPÓTESES DE ACORDO COM O TIPO DE REABILITAÇÃO (FIXA OU 

REMOVÍVEL) 

H0: A hipótese nula do presente estudo afirma que não há diferença entre os resultados 

referentes à doença periimplantar avaliados entre o grupo 1 (pacientes reabilitados com 

próteses totais fixas mandibulares) e grupo 2 (pacientes reabilitados com sobredentaduras 

mandibulares). 

2.2 H1: A hipótese alternativa do presente estudo afirma que os resultados referentes à 

avaliação da doença periimplantar diferem de acordo com o tipo de reabilitação dos 

grupos 1 e 2. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 PARÂMETROS DE DIAGNÓSTICO DAS DOENÇAS PERIIMPLANTARES  

 Tal como ocorre na doença periodontal, a saúde dos tecidos periimplantares é 

essencial para a estabilidade a longo tempo do implante dental, independente do tipo de 

prótese sobre implante. O tratamento de suporte e a manutenção dos implantes compreendem 

uma avaliação contínua dos tecidos periimplantares (moles e duros), a identificação e redução 

dos fatores de risco, bem como diagnóstico e tratamento da mucosite e periimplantite 

(ALGRAFFEE et al., 2012). 

 A mucosite é definida como uma reação inflamatória de caráter reversível na mucosa 

periimplantar que circunda um implante dental osseointegrado. Não apresenta perda óssea, e é 

caracterizada por dor, sangramento, eritema e ulcerações (REAL-OSUNA et al., 2012). A 

mucosa periimplantar é uma barreira biológica de 3-4mm que protege a zona de 

osseointegração de fatores liberados do biofilme dental e da cavidade oral (KLINGE et al., 

2005). A periimplantite, por sua vez é definida como uma reação inflamatória associada à 

perda do suporte ósseo ao redor do implante dental, causada pelo acúmulo do biofilme 

patogênico na superfície do implante (LANG; BERGLUNDH 2011). A periimplantite é 

geralmente assintomática e usualmente detectada em exames de rotina, por meio do 

sangramento à sondagem. Outros sinais clínicos da doença incluem supuração, aumento da 

profundidade de sondagem e recessão da mucosa, podendo levar a total perda do implante 

(KLINGE et al., 2005). 

 A mucosite e periimplantite estão associadas à má higiene oral, e por este motivo é 

importante orientar e motivar o paciente a realizar uma boa higiene oral. A chance do 

alimento ficar retido em uma prótese removível é sempre maior do que em uma restauração 

fixa, já que as extensões no tecido mole e no suporte são sempre necessárias nas próteses 

removíveis (MISCH, 2008). No entanto, a limpeza é facilitada, pois o paciente deve remover 

a prótese para higienizá-la, o que não acontece nas próteses fixas. 

Muitos parâmetros são geralmente utilizados para avaliar a mucosa periimplantar e 

diagnosticar a inflamação nos tecidos em torno dos implantes.  Índice de placa, índice de 

sangramento à sondagem, profundidade de sondagem, nível da margem da mucosa e perda 

óssea, são os mais comumente utilizados e sugeridos como critérios mínimos para avaliação 
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dos tecidos periimplantares (KIM et al., 2014). Os mesmos são medidas úteis para avaliar os 

sintomas da inflamação e prevenir a ocorrência de doença periimplantar através do tratamento 

adequado (HEITZ-MAYFIELD, 2008). 

Mombelli e colaboradores (1987) modificaram o Índice de Placa original de Silness e 

Löe para avaliar a formação de biofilme na área marginal ao redor de implantes, criando o 

Índice de Placa Modificado (IPm), utilizando escore 0 quando não existisse biofilme 

detectável; escore 1 quando houver biofilme reconhecido ao se deslizar uma sonda sobre o 

dente; escore 2 para biofilme visível a olho nu e escore 3 para abundância de biofilme.  

Quanto às condições da mucosa periimplantar, além de vermelhidão e aumento de 

volume dos tecidos marginais, tem sido relatado que o sangramento à sondagem, formação de 

bolsa e supuração resultam de infecções periimplantares. O Índice de Sangramento 

modificado e adaptado (ISm) é usado para avaliar as condições da mucosa utilizando escore 0 

para nenhum sangramento quando a sonda periodontal é passada ao longo da mucosa 

marginal; escore 1 para pontos de sangramento isolados; escore 2 quando o sangue forma uma 

linha contínua sobre a margem da mucosa; e escore 3 no caso de sangramento intenso e 

profuso (MOMBELLI et al., 1987,  SALVI; LANG, 2004). 

Um aumento da profundidade de sondagem está associado a um aumento de volume 

gengival ou à perda de inserção e do osso de suporte. O sangramento à sondagem é um 

indicador da doença dos tecidos periimplantares e a severidade da mucosite pode ser 

classificada pelo  seu grau. Portanto, a ausência de sangramento à sondagem – no caso dos 

pacientes não fumantes – é um indicador de condições periimplantares estáveis 

(ALGRAFFEE et al., 2012; NOGUEIRA-FILHO et al., 2011). 

 A profundidade de sondagem periimplantar também é utilizada na avaliação dos 

tecidos periimplanatres para detecção de condições de saúde ou doença. A sonda desloca o 

tecido conjuntivo e o epitélio juncional, estabilizando-se muito próxima da crista óssea. O 

aumento da profundidade de sondagem, juntamente com evidências microbiológicas da 

presença de bactérias no sítio periimplantar podem ser considerados importantes fatores 

secundários que contribuem para a falha do implante (BECKER et al., 1990).  

 Embora tenha sido demonstrado que implantes dentários são bem sucedidos no 

tratamento de mandíbulas edêntulas com próteses fixas ou removíveis (FERRIGNO et al., 

2002), uma maior faixa de mucosa ceratinizada pode ser especialmente exigida na mandíbula 

desdentada, e uma moderada a severa reabsorção do rebordo pode causar uma diminuição da 

mucosa ceratinizada e profundidade vestibular. A faixa de mucosa ceratinizada é considerada 
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adequada quando possui espessura mínima de 2mm (ADIBRAD et al., 2009; BOYNUEGRI 

et al., 2013), contribuindo para um elevado nível de estabilidade mecânica dos tecidos 

periimplantares. Nos casos em que a faixa de mucosa ceratinizada é considerada inadequada, 

o acúmulo de placa é facilitado devido maior mobilidade do tecido gengival. (ADIBRAD et 

al., 2009). 

3.2 ALTERAÇÕES PERIIMPLANTARES EM DESDENTADOS TOTAIS 

REABILITADOS COM PRÓTESES FIXAS OU REMOVÍVES 

3.2.1 Prevalência de mucosite e periimplantite 

 A prevalência de mucosite e periimplantite tem sido reportada em revisões 

sistemáticas da literatura (ZITMANN; BERGLUNDH 2008, ATIEH et al., 2013), estudos 

clínicos restrospectivos (KOLDSLAND et al., 2010) e ensaios clínicos prospectivos (FISCH 

et al., 2013; BATENBURG et al., 1998; HEYDENRIJK et al., (2002a,b), os dois últimos 

estudos dando origem a uma sub análise (MEIJER et al., 2014). O acometimento de mucosite 

e periimplantite foi reportado a nível de paciente e de implante, e está demonstrado na tabela 

1. 

Tabela 1. Prevalência de mucosite e periimplantite relatada na literatura. 

Autor e ano 

do estudo 

Tipo de 

estudo 

Mucosite 

no paciente 

Mucosite 

no implante 

Periimplantite 

no paciente 

Periimplantite 

no implante 

Zitmann e 

Berglundh 

2008 

Revisão 

sistemática 

da literatura 

80% 50% 28-56% 12-43% 

Atieh et al 

2013 

Revisão 

sistemática 

da literatura 

63,4% 30,7% 18,8% 9,6% 

Koldsland 

et al 2010 

Estudo 

retrospectivo 

39,4% 27,3% 47,1% 36,6% 

Frisch et al., 

2013 

Ensaio 

clínico 

prospectivo 

36,4% 21,4% 9,1% 8% 

Meijer et 

al., 2014 

Ensaio 

clínico 

prospectivo 

57% - 29,7% - 

 Fonte: Autora. 

 

3.2.2 Sobredentaduras mandibulares 

 Em estudo prospectivo, vinte e seis pacientes foram reabilitados com sobredentaduras 

mandibulares por meio dos procedimentos de carga imediata (grupo teste) ou tardia (grupo 

controle). Os índices periimplantares de placa e sangramento foram avaliados de acordo com 

Mombelli et al (1987), bem como a profundidade de sondagem, avaliada com auxílio de 
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sonda perdiodontal de Willians. Após 12 meses os resultados foram observados nos grupos 

teste e controle, respectivamente: o índice de placa correspondeu a 0,8±1 e 0,54±0,7; o índice 

de sangramento foi de 0,35±0,5 e 0,26±0,5; e a profundidade de sondagem apresentou valores 

de 1,28mm±0,6 e 1,02±0,6. Ao final do estudo os autores puderam concluir que não houve 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos e que o procedimento de carga 

imediata não compromete a saúde periimplantar (TURKIYLMAZ, 2008). Em estudo com 

metodologia semelhante e com o mesmo tempo de acompanhamento, também observou um 

índice de placa, sangramento e profundidade de sondagem maior no grupo teste quando 

comparado ao grupo controle, neste caso esta diferença foi significativamente estatística. 

Conclui-se que ambos os protocolos de reabilitação oferecem bons resultados clínicos no que 

se refere à saúde periimplantar (MARYOD et al., 2014). 

 Trinta pacientes foram alocados em dois grupos e reabilitados com sobredentaduras 

mandibulares. No grupo 1 o sistema de retenção das sobredentaduras foi o sistema barra clipe, 

enquanto que no grupo 2 foi utilizado um sistema de retenção resiliente. Após 12 meses de 

avaliação, o índice de placa medido através do Índice de Placa de Mombelli (IPm) et al (1987) 

e o índice gengival de acordo com Loe & Silness (1963), corresponderam a 2 no grupo 1; e a 

profundidade de sondagem correspondeu a 2,25mm (Elsyad et al., 2010). Resultados 

melhores no que se refere à saúde periimplantar foram observados em um estudo clínico 

prospectivo com setenta e nove desdentados totais também reabilitados com sobredentaduras 

mandibulares, o qual após 1 e 2 anos de acompanhamento apresentou valores do índice de 

placa de 0,82±0,94 e 0,87±0,92; índice de sangramento correspondendo a 0,46±0,68 e 

0,56±0,72; e profundidade de sondagem com média de 1,65mm±0,60 e 1,78mm±0,59, 

respectivamente (VERVAEKE et al., 2014). 

 Com o objetivo de determinar associação existente entre a quantidade de mucosa 

ceratinizada e saúde periimplantar em usuários de sobredentaduras mandibulares, foi 

realizado um estudo prospectivo com sessenta e seis pacientes. Os índices de placa, gengival, 

sangramento à sondagem, profundidade de sondagem, recessão da mucosa, e faixa de mucosa 

ceratinizada foram avaliados. Existiu uma correlação negativa entre faixa de mucosa 

ceratinizada e nível da margem da mucosa (p=0,03) e entre a faixa de mucosa ceratinizada e 

recessão da mucosa (p=0,01). Nos casos em que a faixa de mucosa ceratinizada foi <2mm, os 

índices de placa, gengival e sangramento à sondagem foram significativamente maiores. Uma 

adequada faixa de mucosa ceratinizada (≥2mm) foi associada com menor recessão da mucosa 

e maior nível da margem da mucosa. Os autores concluíram que a ausência de uma adequada 
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faixa de mucosa ceratinizada está associada com um alto acúmulo de placa, inflamação 

gengival, sangramento à sondagem e recessão da mucosa (ADIBRAD et al., 2009). 

Resultados e conclusões semelhantes podem ser observados no estudo de Boynuegri e 

colaboradores (2013). Cinquenta pacientes edêntulos reabilitados com sobredentaduras 

mandibulares retidas por quatro implantes foram alocados em dois grupos de acordo com o 

tamanho da faixa de mucosa ceratinizada vestibular (≥2mm ou sem faixa de mucosa 

ceratinizada). Foram realizadas mensurações clínicas do índice de placa, índice gengival, 

profundidade de sondagem e sangramento à sondagem, e após 1 ano foi observado que os 

índices de placa e gengival foram significativamente maiores nos implantes sem faixa de 

mucosa ceratinizada (p<0,05), e em ambos os grupos deste estudo os índices de sangramento 

à sondagem aumentaram quando comparados com os valores iniciais (p<0,05). 

3.2.3 Próteses fixas implantossuportadas 

 Um ensaio clínico prospectivo foi realizado com objetivo de avaliar e comparar a 

saúde periimplantar em usuários de próteses fixas implantossuportadas reabilitados com carga 

imediata (grupo teste) ou tardia (grupo controle) durante 5 anos de função. A amostra foi 

composta por vinte e quatro pacientes e 139 implantes. Os índices de placa e sangramento 

foram avaliados de acordo com Mombelli et al (1987). O índice de placa acometeu 25,6% dos 

implantes em ambos os grupos, com escores variando entre 1 e 2, enquanto o índice de 

sangramento acometeu  31,1% dos implantes do grupo teste e 48,7% (dos implantes do grupo 

controle), e os escores também variaram entre 1 e 2. A profundidade de sondagem maior que 

3mm acometeu 13,2% e 15,4% dos sítios periimplantares nos grupos teste e controle, 

respectivamente. No que se refere à doença periimplantar não houve diferença entre os 

grupos, e a reabilitação por meio de carga imediata representa um tratamento viável 

(FISCHER et al., 2008). Estudo semelhante, também com usuários de próteses fixas 

implantossuportadas reabilitados com carga imediata (grupo teste) e tardia (grupo controle), 

porém com segmento de apenas 12 meses, mostrou bons resultados no que se refere à saúde 

periimplantar. O índice de placa correspondeu a 0.70±0.90 e 0.87±0.92, a faixa de mucosa 

ceratinizada foi de 3.26±0.99 e 2.40±1.74 e a profundidade de sondagem apresentou valores 

de 1.39±0.44 e 1.59±0.52, nos grupos teste e controle, respectivamente (PELLICER-

CHOVER et al., 2014). A avaliação da saúde periimplantar também foi avaliada em outro 

estudo clínico prospectivo. As próteses totais fixas eram implantossuportadas por até 5 

implantes em função por no mínimo 12 meses. Foram avaliados o índice de placa, 

sangramento à sondagem, profundidade de sondagem e faixa de mucosa ceratinizada. Em 
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comparação ao estudo anteriormente citado, aqui os resultados mostraram-se com valores um 

pouco mais elevados. As médias destes respectivos valores corresponderam à: 1,76; 1,89; 

2,81mm e 2,53mm. Além disso, a prevalência de mucosite e periimplantite foi de 33,33% e 

52,38%, respectivamente (PASSONI et al., 2014). 

 Quarenta e cinco pacientes edêntulos reabilitados com próteses totais fixas foram 

avaliados após 3 meses e 5 anos. Neste estudo os resultados foram especificados de acordo 

com a face de cada implante (mesial, distal, vestibular e lingual). Aos três meses o índice de 

placa, de acordo com Mombelli et al. (1987) correspondeu a 0,444; 0,411; 0,379 e 0,603 

nestas faces. Durante a avaliação de 5 anos estes resultados foram 0,262; 0,327; 0,243 e 

0,477. A mucosa ceratinizada correspondeu a 2,45mm e 1,6mm nas faces vestibular e lingal 

aos três meses, e 2,6mm e 1,6mm após 5 anos. O nível da margem da mucosa foi de -

0,245mm aos três meses e -0,313 após 5 anos. Os autores puderam concluir que apesar de 

haver diferença estatística entre os períodos avaliados as médias dos valores dos índices 

destes pacientes estão dentro dos limites normais de saúde periimplantar (GALLUCCI et al., 

2009). 

 Com o intuito de se investigar a influência da mucosa ceratinizada na saúde de tecidos 

moles periimplantares durante 5 anos, setenta e três pacientes foram reabilitados com próteses 

fixas implantossuportadas, e foram avaliados o índice de placa e sangramento e o nível da 

margem da mucosa. O acúmulo de placa e sangramento à sondagem na face lingual e nível da 

margem da mucosa na face vestibular foram maiores e apresentaram significância estatística 

quando a faixa de mucosa ceratinizada foi <2mm, quando comparados aos sítios com pelo 

menos 2mm de faixa de mucosa ceratinizada (p<0,001). Os autores ainda afirmaram que em 

pacientes que apresentam uma boa higiene oral e realizam uma manutenção regular dos 

implantes, a existência de pelo menos 2mm de faixa de mucosa ceratinizada reduz o acúmulo 

de placa e sangramento periimplantar. Além disso, um aumento na recessão do tecido mole ao 

longo do tempo é esperado em implantes com uma faixa de mucosa ceratinizada insuficiente 

(<2mm) (SCHROTT et al., 2009).  

 Em estudo prospectivo de quatro anos, 61 pacientes foram reabilitados com próteses 

fixas maxilares e mandibulares retidas por uma combinação de dois implantes inclinados e 

dois implantes axiais com carga imediata, e avaliados a cada seis meses entre 2 e 4 anos após 

a reabilitação. Os pacientes receberam tratamento profissional de higiene oral, bem como 

instruções detalhadas de higiene oral. Durante cada sessão foram avaliados o índice de placa 
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modificada, índice de sangramento e profundidade de sondagem, além da inflamação nos 

tecidos periimplantares. O resultado mostrou que os índices de placa e sangramento 

diminuíram ao longo do tempo, porém a profundidade de sondagem permaneceu estável e a 

cada período avaliado a incidência de mucosite e periimplantite foi inferior a 10%. Portanto, 

os autores puderam concluir que a adoção de um protocolo de higiene oral é eficaz em manter 

baixa a incidência das doenças periimplantares, bem como no controle de acúmulo de placa e 

perda de inserção clínica (CORBELLA et al., 2011). 

 Quarenta e seis pacientes reabilitados com próteses fixas foram alocados em dois 

grupos de acordo com os implantes utilizados: Astra Tech TiOblast (grupo 1) ou Branemark 

(grupo 2). O índice de placa acometeu 32% dos sítios periimplantares dos pacientes do grupo 

1 e 44% no grupo 2. O índice de sangramento correspondeu a 36% dos sítios periimplantares 

no grupo 1 e 39% no grupo 2. A quantidade de sítios periimplantares com profundidade de 

sondagem maior que 3mm correspondeu a 34% e 30% nos grupos 1 e 2, respectivamente. 

Após 15 anos de avaliação não houve diferença significativa entre os grupos (RAVALD et al., 

2012). 

 Em geral, os resultados mostram que os estudos com pacientes reabilitados com 

sobredentaduras com carga imediata apresentam índices de doença periimplantar mais 

elevados do que aqueles reabilitados com carga tardia. Os índices de placa, sangramento e 

profundidade de sondagem não são indicativos de doença periimplantar severa. Além disso, 

existe correlação da faixa de mucosa ceratinizada com índices de placa, recessão gengival e 

nível da margem da mucosa. Os estudos que avaliam pacientes reabilitados com prótese fixa 

apresentam resultados semelhantes entre os grupos de pacientes reabilitados com carga 

imediata e tardia, sendo a carga imediata preferível em alguns casos. Índices de placa, 

sangramento, profundidade de sondagem e faixa de mucosa ceratinizada diferiram entre os 

estudos, apresentando em alguns casos valores dentro da normalidade no que se refere à 

doença periimplantar, sem indicativos de doença periimplantar severa, enquanto em outros 

casos os resultados indicaram presença de mucosite e periimplantite. A faixa de mucosa 

ceratinizada apresentou correlação negativa com índice de placa, sangramento à sondagem e 

nível da margem da mucosa. Por fim, nota-se a ausência de ensaios clínicos prospectivos que 

avaliam e comparam conjuntamente a saúde periimplantar em pacientes reabilitados com 

sobredentaduras e próteses fixas implantossuportadas, sendo este estudo importante para tal 

finalidade (Tabela 2). 
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Tabela 2. Estudos que avaliaram alterações periimplantares em desdentados totais reabilitados com 

próteses removíveis ou fixas. 

Autor e ano do estudo Tipo do estudo Tipo de reabilitação Resultados 

Turkilmaz, 2008. Ensaio clínico 

prospectivo. 

Sobredentadura 

mandibular (grupo teste – 

carga imediata; grupo 

controle – carga tardia). 

Resultados após 12 meses 

nos grupos teste e 

controle: 

Índice de placa: 0,8±1 e 

0,54±0,7. 

Índice de sangramento 

0,35±0,5 e 0,26±0,5. 

Profundidade de 

sondagem: 1,28mm±0,6 e 

1,02±0,6. 

Sem diferença estatística 

entre os grupos. 

Maryod et al., 2014. Ensaio clínico 

prospectivo. 

Sobredentadura 

mandibular (grupo teste – 

carga imediata; grupo 

controle – carga tardia). 

Grupo teste apresentou 

maiores índices de placa, 

sangramento e 

profundidade de 

sondagem. 

Com diferença estatística 

entre os grupos. 

Elsyad et al., 2010. Ensaio clínico 

prospectivo. 

Sobredentadura 

mandibular (grupo teste – 

barra clipe; grupo 

controle – sistema de 

retenção resiliente). 

Resultados após 12 

meses: 

Índice de placa e Índice 

gengival: 2. 

Profundidade de 

sondagem: 2,25mm. 

Vervaeke et al., 2014 Estudo clínico 

prospectivo. 

Sobredentadura 

mandibular. 

Resultados após 1 e 2 

anos: 

Índice de placa: 

0,82±0,94 e 0,87±0,92. 

Índice de sangramento: 

0,46±0,68 e 0,56±0,72. 

Profundidade de 

sondagem: 1,65mm±0,60 

e 1,78mm±0,59. 

Adibrad et al., 2009. Estudo clínico 

prospectivo. 

Sobredentaduras 

mandibulares. 

Correlação negativa entre 

faixa de mucosa 

ceratinizada e nível da 

margem da mucosa 

(p=0,03) e entre mucosa 

ceratinizada e recessão da 

mucosa (p=0,01). Nos 

casos em que a faixa de 

mucosa ceratinizada foi 

<2mm, os índices de 

placa, gengival e 

sangramento à sondagem  



28 
 

foram significativamente 

maiores. 

Boynuegri et al., 2013. Ensaio clínico 

prospectivo. 

Sobredentaduras 

mandibulares (grupo teste 

– faixa de mucosa 

ceratinizada ≥2mm; 

grupo controle – sem 

mucosa ceratinizada). 

Após 1 ano: índices de 

placa e gengival foram 

significativamente 

maiores nos implantes 

sem mucosa ceratinizada 

(p<0,05). 

Em ambos os grupos os 

índices de sangramento à 

sondagem aumentaram 

(p<0,05). 

 

Fischer et al., 2008 Ensaio clínico 

prospectivo. 

Prótese fixa 

implantossuportada 

(grupo teste – carga 

imediata; grupo controle 

– carga tardia). 

Resultados após 5 anos 

no grupo teste e controle: 

Índice de placa: 25,6% 

dos implantes em ambos 

os grupos. Índice de 

sangramento: 31,1% e 

48,7% dos implantes. 

Profundidade de 

sondagem maior que 

3mm: 13,2% e 15,4%. 

Pellicer-Chover et al., 

2014. 

Ensaio clíncio 

prospectivo. 

Prótese fixa 

implantossuportada 

(grupo teste – carga 

imediata; grupo controle 

– carga tardia). 

Resultados após 12 meses 

no grupo teste e controle: 

Índice de placa: 0.70 ± 

0.90 e 0.87 ± 0.92. 

Faixa de mucosa 

ceratinizada: 3.26 ± 0.99 

e 2.40 ± 1.74. 

Profundidade de 

sondagem: 1.39 ± 0.44 e 

1.59 ± 0.52. 

Passoni et al., 2014 Estudo clínico 

prospectivo. 

Prótese fixa 

implantossuportada. 

Índice de placa: 1,76. 

Índice de sangramento: 

1,89. 

Profundidade de 

sondagem: 2,81mm. 

Faixa de mucosa 

ceratinizada: 2,53mm. 

Mucosite: 33,33%. 

Periimplantite: 52,38%. 

Gallucci et al., 2009. Estudo clínico 

prospectivo. 

Prótese fixa 

implantossuportada. 

Resultados de acordo 

com a face do implante 

(mesial, distal, vestibular 

e lingual): 

3 meses – índice de 

placa: 0,444; 0,411; 

0,379 e 0,603. 

5 anos – índice de placa: 

0,262; 0,327; 0,243 e 

0,477. Mucosa 
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ceratinizada: 2,45mm e 

1,6mm nas faces 

vestibular e lingal aos 3 

meses, e 2,6mm e 1,6mm 

aos 5 anos. 

Nível da margem da 

mucosa: 0,245mm aos 3 

meses 0,313 após 5 anos. 

Schrott et al., 2009. Estudo clínico 

prospectivo. 

Prótese fixa 

implantossuportada. 

O acúmulo de placa e 

sangramento à sondagem 

na face lingual e nível da 

margem da mucosa na 

face vestibular foram 

maiores e apresentaram 

significância estatística 

quando a faixa de mucosa 

ceratinizada foi <2mm, 

quando comparados à 

sítios com pelo menos 

2mm de faixa de mucosa 

ceratinizada (p<0,001). 

Corbella et al., 2011. Estudo clínico 

prospectivo. 

Prótese fixa 

implantossuportada (all-

on-four). 

Resultados a cada 6 

meses entre 2 e 4 anos: 

Índices de placa e 

sangramento diminuíram 

ao longo do tempo. 

Profundidade de 

sondagem permaneceu 

estável. Incidência de 

mucosite e periimplantite 

foi inferior a 10%. 

Ravald et al., 2012. Ensaio clínico 

prospectivo. 

Prótese fixa 

implantossuportada 

(Astra Tech TiOblast – 

grupo 1; ou Branemark – 

grupo 2). 

Resultados após 15 anos 

nos grupos 1 e 2: 

Índice de placa: 32% e 

44%. 

Índice de sangramento: 

36% e 39% 

Profundidade de 

sondagem maior que 

3mm: 34% e 30%. 

Sem diferença 

significativa entre os 

grupos 

Fonte: Própria 
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4 OBJETIVOS 

4.1 – OBJETIVO GERAL 

 Avaliar os parâmetros clínicos periimplantares e seus resultados clínicos após três e 

doze meses de reabilitação, em pacientes desdentados totais reabilitados com prótese total 

convencional superior e sobredentadura mandibular ou prótese fixa implantossuportada.  

4.2 – OBJETIVO ESPECÍFICO:  

Avaliar se o tipo de reabilitação (removível ou fixa) apresenta influência nos 

parâmetros clínicos periimplantares.  
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1 TIPO DO ESTUDO 

 Trata-se de um ensaio clínico não randomizado. 

 

5.2 LOCAL DO ESTUDO 

 Todos os pacientes desta pesquisa foram reabilitados nas clínicas de Prótese Dentária e 

Cirurgia Bucomaxilo Facial do Departamento de Odontologia (DOD) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e avaliados nesta mesma instituição. 

 

5.3 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 Antes de iniciar a pesquisa foi lido aos pacientes o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), o qual continha informações e esclarecimentos sobre a pesquisa, 

benefícios e possíveis riscos envolvidos. Para participar da pesquisa os pacientes deveriam 

concordar com o TCLE e assiná-lo. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

em Seres Humanos do Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP-HUOL), sob protocolo de 

número 662.147 (Apêndice D). 

 

5.4 POPULAÇÃO ESTUDADA 

 A amostra deste estudo foi selecionada por conveniência e composta por 26 pacientes 

desdentados bimaxilares de ambos os sexos, usuários de próteses totais convencionais duplas 

que tiveram suas próteses inferiores substituídas por próteses sobre implantes – prótese fixa 

implantossuportada ou sobredentadura – os quais foram reabilitados nas clínicas de prótese 

dentária e cirurgia bucomaxilo facial do DOD/UFRN, no período de fevereiro de 2013 a 

dezembro de 2014. A amostra foi divida em dois grupos: o grupo 1 (G1), composto por 

quatorze pacientes reabilitados com sobredentaduras mandibulares sobre dois implantes com 

sistema de retenção barra-clipe (n=14); e o grupo 2(G2), composto por doze pacientes 

reabilitados com próteses totais fixas inferiores suportadas por 4 ou 5 implantes (n=12). 

 Após a coleta de dados foi realizado o cálculo do poder da amostra para o intervalo de 

confiança de 95% (α=0,05) e poder (β-1) de 80%. 

 

5.5 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO  

 Em relação aos critérios de inclusão todos os pacientes deveriam ser desdentados 

totais bimaxilares e utilizar uma prótese total dupla há pelo menos um ano, bem como 

deveriam ser reabilitados com próteses totais convencionais bimaxilares nesta instituição, 
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buscando um controle adequado e uma uniformização dos indivíduos estudados, tendo em 

vista que as reabilitações foram realizadas seguindo o mesmo padrão clínico para todos os 

indivíduos da pesquisa. Além disso, deveriam possuir altura óssea suficiente para instalação 

de implantes de pelo menos 9,00mm no arco mandibular. Os critérios de exclusão incluiam 

uma ou mais das seguintes condições: diabetes, tabagismo, osteoporose, deficiência imune ou 

terapia anticoagulante, pacientes portadores de doenças neurológicas que pudesses gerar 

dificuldade motora para higienização correta das próteses e dos tecidos periimplantares. 

 

5.6 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 Inicialmente, todos os pacientes foram examinados e os seus dados registrados em 

uma ficha clínica, que consiste nas informações gerais do paciente, anamnese, história 

médica, história dentária, exame físico intra e extrabucal, planejamento protético, 

planejamento cirúrgico, avaliação da saúde periimplantar e os procedimentos realizados a 

cada atendimento. Após no mínimo três meses e no máximo um ano de uso de novas próteses 

totais convencionais bimaxilares (ZARB et al., 2013) confeccionadas nesta instituição, os 

pacientes foram reabilitados com dois tipos de prótese sobre implante: sobredentadura 

mandibular retida por dois implantes em região interforaminal com sistema barra-clipe (n=14) 

ou prótese fixa implantossuportada inferior retida por 4 ou 5 implantes distribuídos no arco 

(n=12) os quais compuseram o grupos 1 e 2, respectivamente.  

 Todos os pacientes foram reabilitados com implantes da marca Neodent (Curitiba, 

Brasil) de plataforma Hexágono Externo, ao nível ósseo, com dimensões de 9,00mm; 

11,00mm ou 13,00mm X 3,75mm ou 4,00mm. A instalação dos implantes foi feita de acordo 

com as condições ósseas disponíveis e necessárias para tal tipo de reabilitação. Desta forma, a 

alocação dos pacientes nos dois grupos foi realizada por conveniência. 

 Após a instalação das próteses sobre implantes, todos os pacientes receberam 

orientações de higiene oral e foram examinados nos períodos de 24 horas, 7 e 15 dias, de 

forma a acompanhar a adaptação do paciente e observar a presença de possíveis 

complicações. A coleta de dados ocorreu 3 meses (T1) e 12 meses (T2) após a instalação das 

próteses sobre implantes. Durante todo o estudo foram avaliados 26 pacientes e um total de 77 

implantes (Figura 1). Nas avaliações da saúde periimplantar as barras das sobredentaduras e 

as próteses fixas foram desparafusadas de forma a exibir o mini-pilar e os dados avaliados 

foram devidamente preenchidos na ficha clínica do paciente. Esta avaliação foi realizada em 

torno dos sítios de todos os implantes – vestibular, lingual, mesial e distal (Figura 2) – por um 

único avaliador previamente calibrado e consistiu nos seguintes itens e seus respectivos 
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valores do Kappa: índice de biofilme no implante (p=0,03); índice de biofilme no mini pilar 

(p<0,001) índice de sangramento (p=0,005); grau de inflamação periimplantar (p<0,001); 

profundidade de sondagem (p<0,001); faixa de mucosa ceratinizada (p<0,001); nível da 

margem da mucosa (p<0,001). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Delineamento da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2 - Disposição dos implantes e posição das faces para coleta de dados. 

Prótese fixa implantossuportada 

(n=12) 

Prótese total convencional 

(n = 26) 

Sobredentadura mandibular 

(n=14) 

 

Alocação 

14 pacientes e 28 implantes 

 

12 pacientes e 49 implantes 

 

14 pacientes e 28 implantes 

 

12 pacientes e 49 implantes 

 

Follow up 

12 meses 

Follow-up 3 
meses 

Exame clínico e 

planejamento (n = 26) 
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5.7 ETAPAS PARA CONFECÇÃO DAS PRÓTESES TOTAIS SOBRE IMPLANTES 

5.7.1 Sobredentadura 

1ª etapa clínica: Após três meses de uso das próteses totais foi confeccionado um guia 

tomográfico inferior, que posteriormente também seria guia cirúrgico, por meio da duplicação 

da prótese total inferior com hidrocolóide irreversível (Jeltrade, Dentsply, Brasil) e resina 

acrílica incolor (VipiFlash, VIPI, Brasil). Foram marcados dois pontos na região 

interforaminal (em média 20mm de distância entre os pontos), e nestes locais foi realizada 

uma perfuração com broca esférica no sentido do longo eixo do dente e inserido guta-percha 

(Guta Percha em bastão, Dentsply, Brasil), de forma a orientar a seleção dos implantes após 

realizada a tomografia (Figura 3). Os pacientes foram encaminhados para realização do exame 

de Tomografia Computadorizada total de mandíbula.  

 

Figura 3 – Guia tomográfico/cirúrgico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª etapa clínica: Os implantes foram selecionados para cada paciente, bem como os 

mini-pilares, ambos da marca Neodent, Curitiba, Brasil. Os componentes para confecção da 

barra metálica e o clipe plástico também foram selecionados nesta etapa, e são da marca 

Conexão, São Paulo, Brasil (Figura 4). 

Figura 4 – Cortes tomográficos de uma mandíbula edentula. 
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3ª e 4ª etapas clínicas: Foi realizada a cirurgia para instalação dos dois implantes 

inferiores e mini-pilares na região interforaminal, que obedeceu aos princípios de 

biossegurança e controle de infecção. Para confecção das sobredentaduras confeccionadas 

sobre carga imediata, foi realizada uma moldagem de transferência dos implantes após a 

cirurgia, através de adaptação e união dos transfers com resina Duraly (Reliance, USA), guia 

cirúrgico e poliéter (Impregum Soft, 3M ESPE, Brasil). Com o modelo de trabalho, foi 

confeccionada em laboratório uma barra metálica, que teve seu teste de adaptação feito por 

meio do teste de parafuso único e a adaptação da prótese total à mesma. A captura do clip foi 

realizada intra-oralmente com resina acílica autopolimerizável (VipiFlash, VIPI, Brasil), em 

um período de até 48 horas após a cirurgia. Nos casos da confecção das sobredentaduras sobre 

carga tardia, o procedimento realizado foi de forma semelhante, diferenciando-se apenas o 

período da moldagem, confecção da barra metálica e captura do clip, que ocorreu após três 

meses da cirurgia, porém ainda assim intra-oralmente, com resina autopolimerizável. O torque 

do mini pilar foi de 30N/cm e do parafuso protético de 10N/cm. Após a instalação da 

sobredentadura os pacientes foram acompanhados nos períodos de 24 horas, 7 e 15 dias, de 

forma a observar a adaptação do paciente com a prótese sobre implante. (Figuras 5 a 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Cirurgia para instalação dos implantes. Figura 6 – Uso dos paralelizadores durante a 

cirurgia. 

Figura 7 – Instalação dos transfers e união com fio 

dental e resina acrílica Duralay ®. 
Figura 8 – Moldagem de transferência realizada 

com o guia cirurgico e análogos em posição. 
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5.7.2 Próteses fixas implantossuportadas 

 1ª etapa clínica: Foi realizada uma duplicação da prótese total inferior do paciente e 

confeccionado um guia cirúrgico, assim como ocorre nas etapas 2 e 3 citadas anteriormente, 

com o diferencial que as perfurações e inserções de guta percha foram feitas em número igual 

a quantidade de implantes que seriam instalados.  

 2ª etapa clínica: O paciente foi encaminhado para cirurgia de instalação dos implantes 

e aguardou o período de osseointegração (4 meses). 

 3ª etapa clínica: Após osseointegração dos implantes e reabertura cirúrgica, foram 

selecionados os mini pilares (Neodent, Curitiba, Brasil) e feita sua instalação. Então, os 

transfers foram instalados aos implantes e foi feita a união dos mesmos por meio de fio dental 

e resina Duralay (Reliance, USA) (Figura 13), para que fosse realizada uma moldagem de 

transferência, utilizando silicone de adição (3M ESPE Express XT) e moldeira aberta (Figura 

14).  

 

 

Figura 9 – Barra metálica no modelo 

confeccionado em laboratório. Figura 10 – Prova da barra metálica em boca. 

Figura 11 – Clipe em posição para captura da 

sobredentadura. 
Figura 12 – Vista interna da sobredentadura após 

a captura do clipe plástico. 
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 4ª etapa clínica: Foi confeccionado um plano de orientação inferior em cera 7 e 

realizado seu ajuste. 

 5ª etapa clínica: Foi realizada a prova clínica dos dentes artificiais inferiores 

montados em cera. No laboratório foi confeccionada a barra metálica fundida responsável por 

suportar a prótese, e uma mulhara com silicone Zetalabor (Zhermack), responsável por 

auxiliar nova montagem dos dentes em cera (Figura 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6ª etapa clínica: A estrutura metálica foi confeccionada e realizada sua prova de 

passividade e adaptação, por meio de radiografias periapicais e teste do parafuso único 

(Figura 16).  

 

 

Figura 13– Instalação dos transfers, união com fio 

dental e resina Duralay ®. 

 

Figura 14– Moldagem de transferência com moldeira 

aberta. 

 

Figura 15– Confecção de muralha com silicone 

Zetalabor (Zhermack) para posterior confecção 

da estrutura metálica e nova montagem/prova dos 

dentes em cera. 
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Figura 16 – Prova da estrutura metálica e teste de adaptação e passividade. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 7ª sessão clínica: Foi realizada uma nova prova dos dentes em cera. Nesta sessão foi 

realizada com a barra metálica em posição. (Figura 17). 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 8ª sessão clínica: Instalação da prótese implantossuportada, com torque do parafuso 

protético (10N/cm) (Figuras 18 a 20). Os controles também seguiram os períodos de 24 horas, 

7 e 15 dias após a instalação da prótese sobre implantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17– Prova dos dentes em cera com a 

estrutura metálica em posição.  

 

Figura 18 – Torque de 10N/cm nos parafusos dos 

mini pilares. 

Figura 19 – Inserção de fita veda rosca e resina 

composta para não haver danos ao parafuso. 
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5.7.3 Protocolo de higiene oral 

 O protocolo de higiene oral foi fornecido aos pacientes nas formas verbal e escrita e 

consistiu nas seguintes orientações (MISCH, 2008) (Apêdice E):  

5.7.3.1 Sobredentadura 

 Os pacientes reabilitados com sobredentaduras foram instruídos a higienizar as 

próteses totais convencionais superiores com escova de dente média e sabão em barra 

amarelo, além de deixá-las imersas em um copo com 300 ml de água e 15 ml de hipoclorito 

de sódio durante 15 a 20 minutos diários (KAZUO et al., 2008). Durante a primeira semana 

após a cirurgia de instalação dos implantes os pacientes foram intruídos a realizar bochechos 

com Gluconato de clorhexidina 0,12% (Periogard), duas vez ao dia, e remover resíduos ao 

redor dos implantes com algodão umedecido com o mesmo. Após uma semana da cirurgia, 

quando os tecidos moles já haviam iniciado o processo de cicatrização, o paciente deveria 

higienizar a barra metálica internamente com dentifrício e a porção cônica da escova 

interdental (Bitufo), seguida do uso de fio dental Super floss (Oral B). A região superior da 

barra metálica e a região interna da sobredentadura inferior devem ser higienizadas com 

dentifrício e as cerdas arredondadas da escova interdental. 

5.7.3.2 Prótese total fixa implantossuportada 

 Da mesma forma, os pacientes reabilitados com prótese total fixa implantossuportada 

foram instruídos a higienizar as próteses totais convencionais superiores com escova de dente 

média e sabão em barra amarelo, além de deixá-las imersas em um copo com 300 ml de água 

e 15 ml de hipoclorito de sódio durante 15 a 20 minutos diários (KAZUO et al., 2008). A 

higienização das próteses implantossuportadas deveria ser realizada da forma convencional, 

com escova de dente macia e dentifrício. O espaço existente entre a base da prótese e o 

rebordo alveolar deveria ser higienizado com escova interdental (Bitufo) e dentifrício, seguida 

Figura 20 – Orientação de higiene oral após 

instalação da prótese fixa inferior. 
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do uso de fio dental Super floss (Oral B), de forma que este passasse pelos implantes e 

removesse os resíduos alimentares. 

5.8 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

5.8.1 Parâmetros de aferição clínica da saúde periimplantar  

5.8.1.1 Avaliação da presença de biofilme 

 O índice de placa modificado (IPm) de acordo com Mombelli et al (1987) foi utilizado 

para a detecção de biofilme ao redor dos implantes e dos mini-pilares. As medidas foram 

realizadas em quatro faces (mesial, distal, vestibular, lingual) (Quadro 1, Figura 21). 

 

 Quadro 1. Escores e critérios para o Índice de placa modificado (IPm) de Mombelli et al. 

(1987) 

Escores Critérios 

0 Ausência de biofilme 

1 Reconhecimento do biofilme apenas deslizando a 

sonda sobre a superfície do implante. 

2 Presença de biofilme visível na superfície 

marginal e adjacente ao implante. 

3 Presença abundante de acúmulo de biofilme ao 

longo da superfície do implante, visível ao olho 

nu. 

  Fonte: Mombelli et al. (1987). 

O resultado final ou índice de placa do indivíduo correspondeu a um número entre 

zero e três, sendo as médias obtidas categorizadas da seguinte forma: ≤ 1 (higiene oral boa), 

>1 e <2 (higiene oral deficiente) e ≥ 2 (higiene oral muito deficiente).  

 

Figura 21 – Presença de biofilme visto a olho nu ao redor do mini pilar. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



41 
 

 

5.8.1.2 Avaliação do índice de sangramento 

O índice de sangramento de Mombelli et al. (1987) (ISm) foi avaliado em quatro 

locais ao redor do implante (mesial, distal, vestibular, lingual) por meio de uma sonda 

periondal de Willians (Quadro 2, Figura 22). 

Quadro 2. Escores e critérios para o Índice de sangramento modificado (ISM) de Mombelli et 

al (1987). 

 

Escore Critérios 

0 Ausência de sangramento quando a sonda 

periodontal é passada ao longo da mucosa 

marginal. 

1 Presença de pontos de sangramento isolados. 

2 Presença de uma linha contínua formada por 

sangue sobre a margem do tecido 

periimplantar. 

3 Presença de sangramento intenso e profuso. 

    Fonte: Mombelli et al. (1987).  

 

Foi considerado ausência de inflamação periimplantar os sítios com escore 0 e 

presença de mucosite periimplantar leve, moderada ou intensa aqueles com escores 1, 2 ou 3, 

respectivamente, desde que não se existisse perda óssea associada confirmada através de 

exame radiográfico.  

Figura 22 – Sangramento à sondagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.1.3 Avaliação do grau de inflamação periimplantar 

O grau de inflamação periimplantar foi avaliado pelo índice modificado de Löe e 

Silness (1963) (Quadro 3, Figura 23). 
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Quadro 3. Escores e critérios para Grau de inflamação periimplantar de Löe e Silness (1963) 
 

Escore Critérios 

0 Mucosa periimplante normal. 

1 Inflamação leve, ligeira alteração na cor, 

edema leve. 

2 Inflamação moderada, vermelhidão, edema. 

3 Inflamação severa, vermelhidão acentuada, 

edema, ulceração. 

    Fonte: Löe e Silness (1963) 

 

Figura 23 – Inflamação periimplantar. 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.1.4 Avaliação da faixa de mucosa ceratinizada periimplantar 

A largura da mucosa ceratinizada periimplantar foi medida em milímetros com uma 

sonda periodontal Willians. A medição foi realizada desde a junção mucogengival até a 

margem da mucosa periimplantar nas faces vestibular e lingual (Figura 24). 

 

Figura 24 – Avaliação da faixa de mucosa ceratinizada periimplantar. 
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5.8.1.5 Avaliação do nível da margem da mucosa 

 Foi avaliada a distância entre a mucosa periimplantar e a cinta do mini pilar, medida 

em milimetros através de sonda periodontal Willians. Valores positivos foram registrados 

quando a margem da mucosa esteve localizada coronal ao mini pilar, enquanto que os valores 

negativos foram marcados quando a margem da mucosa esteve apical ao minipilar. Todas as 

medidas foram registradas em milímetros (Figuras 25 e 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.1.6 Profundidade do sulco periimplantar 

 A profundidade do sulco periimplantar foi avaliada medindo-se com uma sonda 

periodontal Willians em quatro pontos ao redor do implante: vestibular, lingual, mesial e 

distal (Figura 27). 

Figura 27 – Medição da profundidade do sulco periimplantar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Avaliação do nível da margem da 

mucosa. 

 

Figura 26 – Esquema indicando que os valores 

são considerados positivos quando a mucosa está 

aquém do mini pilar, e negativos quando se 

encontra além do mesmo. 
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5.9 CALIBRAÇÃO 

 Previamente à coleta de dados foi realizada uma calibração do avaliador, o qual não 

foi o mesmo cirurgião-dentista que realizou a reabilitação dos pacientes. A calibração foi 

realizada através da coleta de dados de 10% da amostra, ocorrendo duas vezes em cada 

paciente, em períodos distintos, com diferença de dois dias entre a primeira e segunda 

avaliação. Posteriormente esses dados foram transferidos ao software SPSS versão 20.0 para 

que o valor do Kappa pudesse ser calculado. Este valor apresentou significância estatística 

para todos os índices avaliados: índice de biofilme no implante (p=0,03); índice de biofilme 

no mini pilar (p<0,001) índice de sangramento (p=0,005); grau de inflamação periimplantar 

(p<0,001); profundidade de sondagem (p<0,001); faixa de mucosa ceratinizada (p<0,001); 

nível da margem da mucosa (p<0,001), indicando que poderia haver continuidade na coleta 

dos dados referentes a saúde periimplantar.  

 

5.10 VARIÁVEIS ESTUDADAS 

5.10.1 Variáveis dependentes 

 Presença de biofilme no implante e no mini pilar 

 Índice de sangramento 

 Grau de inflamação periimplantar 

 Faixa de mucosa ceratinizada 

 Nível da margem da mucosa 

 Profundidade do sulco periimplantar 

 

5.10.2 Variáveis independentes 

 Tipo da prótese 

 Tempo do estudo 

Estas variáveis estão relatadas nos quadros 4 e 5: 

 

Variáveis dependentes 

Nome da 

Variável 
Descrição Classificação Categoria/Escala 

Presença de 

biofilme 

Quantidade de biofilme 

visível ao redor dos implantes 

Categórica ordinal 0 – Ausência de 

bifilme 

Quadro 4. Variáveis Dependentes. 
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1- Reconhecimento 

do biofilme apenas 

deslizando a sonda 

sobre a superfície do 

implante. 

2 - Presença de 

biofilme visível na 

superfície marginal e 

adjacente ao implante. 

3 - Presença 

abundante de 

acúmulo de biofilme 

ao longo da superfície 

do implante, visível 

ao olho nu. 

Índice de 

sangramento 

Linha de sangue visível ao 

redor dos implantes 

Categórica ordinal 0 – Ausência de 

sangramento 

1 – Presença de 

pontos de 

sangramento 

2 – Presença de uma 

linha contínua de 

sangue 

3 – Presença de 

sangramento intenso e 

profundo 

Grau de 

inflamação 

Sinais da inflamação ao redor 

dos implantes 

Categórica ordinal 0 = mucosa 

periimplante normal 

1 = inflamação leve, 

ligeira alteração na 

cor, edema leve 

2 = inflamação 

moderada, 

vermelhidão, edema 

3 = inflamação 

severa, vermelhidão 

acentuada, edema, 

ulceração 

Faixa de 

mucosa 

ceratinizada 

Tamanho da mucosa 

ceratinizada nas faces 

vestibular e lingual dos 

implantes 

Quantitativa 

contínua 

Largura em 

milímetros 

Nível da Distância da margem da Quantitativa Valores em 
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margem da 

mucosa 

mucosa até a superfície do 

mini-pilar 

contínua milímetros, sendo 

valores positivos 

quando a margem 

estiver coronal ao 

mini-pilar e valores 

negativos quando a 

margem da mucosa 

estiver apical ao mini-

pilar 

Profundidade 

do sulco 

periimplantar 

Profundidade em milímetros 

que a sonda pode penetrar  no 

sulco periimplantar 

Quantitativa 

contínua 

Distância em 

milímetros 

 Fonte: Própria 

 

Variáveis independentes 

Nome da 

Variável 
Descrição Classificação Categoria/Escala 

Tipo da prótese Tipo da prótese 

implantossuportada 

Categórica nominal 

mutuamente 

exclusiva 

Sobredentadura 

Prótese fixa 

implantossuportada 

Tempo do 

estudo 

Tempo em meses ou anos da 

coleta 
Quantitativa discreta 

Número de 

meses/anos 

Fonte: Própria 

 

5.11 ANÁLISE DOS DADOS  

 Os dados foram inseridos no software SPSS versão 20.0 para Windows, no qual foi 

realizada a análise descritiva seguida da inferencial. Para análise estatística foram utilizados 

testes não paramétricos com intervalo de confiança de 95% e as diferenças foram 

consideradas estatisticamente significativas quando p ≤ 0,05. Foram utilizados os seguintes 

testes: 

 Wilcoxon: Avaliação da condição periimplantar intra grupo. 

 Man-Whitney: Avaliação da condição periimplantar inter grupo. 

 

 

 

 

 

 

Quadro 5. Variáveis independentes. 
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6 RESULTADOS 

 A amostra deste estudo foi composta por 26 pacientes, os quais 74% foram do gênero 

feminino e 26% do gênero masculino, com idade média de 59,25±7,513 anos. Quatorze 

pacientes foram reabilitados com sobredentaduras mandibulares suportadas por dois implantes 

e sistema de retenção barra-clipe. Os demais doze pacientes receberam uma prótese total fixa 

do tipo protocolo inferior, as quais são suportadas por 4 ou 5 implantes. Todos os pacientes 

deste estudo foram avaliados nos períodos de 3 meses (T1) e doze meses (T2) após 

reabilitação, correspondendo a um total de 77 implantes avaliados. 

 A análise dos dados foi realizada por meio de testes não paramétricos, uma vez que a 

distribuição dos dados foi não normal. O Teste de Wilcoxon foi utilizado para avaliação de 

diferença estatística dos índices de doença periimplantar entre os períodos T1 e T2 em cada 

grupo separadamente. De forma a avaliar se o tipo de reabilitação apresentou influência sobre 

os índices periimplantares foi criada uma variável “diferença entre os tempos de avaliação T1 

e T2” para cada parâmetro avaliado, e realizado o Teste de Man Whitney (tabelas 3 a 8). Não 

foi realizada análise estatística para o índice de biofilme no implante porque os valores deste 

índice no grupo 1 não variaram entre os tempos T1 e T2, correspondendo a zero, não sendo 

possível realizar uma comparação dentro do mesmo grupo e entre os grupos 1 e 2. 

Tabela 3. Mediana, média e desvio padrão (s) do índice de biofilme no mini pilar nos grupos de reabilitação (G1 

e G2) em ambos os períodos de avaliação (T1 e T2). Natal/RN, 2015. 

 ÍNDICE DE BIOFILME NO MINI PILAR 

  G1  G2 

 n Med �̅� s n Med �̅� s p* 

T1 14 0,0 0,27 0,520 12 0,0 0,65 0,896 0,357 

T2 14 0,0 0,46 0,746 12 1,0 0,92 0,994 

p**  0,033  0,007  
p* significância estatística entre os grupos (Teste de Man Whitney). Foi criada a variável diferença entre os 

tempos de avaliação. 

p** significância estatística em cada grupo de acordo com o tempo (Teste de Wilcoxon). 
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Tabela 4. Mediana, média e desvio padrão (s) do índice de sangramento nos grupos de reabilitação (G1 e G2) em 

ambos os períodos de avaliação (T1 e T2). Natal/RN, 2015. 

 ÍNDICE DE SANGRAMENTO 

  G1  G2 

 n Med �̅� s n Med �̅� s p* 

T1 14 0,0 0,12 0,322 12 0,0 0,11 0,347 0,219 

T2 14 0,0 0,14 0,376 12 0,0 0,20 0,474 

p**  0,513  0,016  
p* significância estatística entre os grupos (Teste de Man Whitney). Foi criada a variável diferença entre os 

tempos de avaliação. 

p** significância estatística em cada grupo de acordo com o tempo (Teste de Wilcoxon). 

 

Tabela 5. Mediana, média e desvio padrão (s) do grau de inflamação periimplantar nos grupos de reabilitação 

(G1 e G2) em ambos os períodos de avaliação (T1 e T2). Natal/RN, 2015. 

 GRAU DE INFLAMAÇÃO PERIIMPLANTAR 

  G1  G2 

 n Med �̅� s n Med �̅� s p* 

T1 14 0,0 0,02 0,189 12 0,0 0,16 0,465 0,026 

T2 14 0,0 0,14 0,351 12 0,0 0,18 0,446 

p**  0,002  0,514  
p* significância estatística entre os grupos (Teste de Man Whitney). Foi criada a variável diferença entre os 

tempos de avaliação. 

p** significância estatística em cada grupo de acordo com o tempo (Teste de Wilcoxon). 

 

Tabela 6. Mediana, média e desvio padrão (s) da faixa de mucosa ceratinizada nos grupos de reabilitação (G1 e 

G2) em ambos os períodos de avaliação (T1 e T2). Natal/RN, 2015. 

 FAIXA DE MUCOSA CERATINIZADA 

  G1  G2 

 n Med �̅� s n Med �̅� s p* 

T1 14 1,0 1,250 1,1871 12 1,0 1,301 1,4987 0,036 

T2 14 1,0 1,366 1,4444 12 0,0 1,189 1,4188 

p**  0,274  0,169  
p* significância estatística entre os grupos (Teste de Man Whitney). Foi criada a variável diferença entre os 

tempos de avaliação. 

p** significância estatística em cada grupo de acordo com o tempo (Teste de Wilcoxon). 
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Tabela 7. Mediana, média e desvio padrão (s) do nível da margem da mucosa nos grupos de reabilitação (G1 e 

G2) em ambos os períodos de avaliação (T1 e T2). Natal/RN, 2015. 

 NÍVEL DA MARGEM DA MUCOSA 

  G1  G2 

 n Med �̅� s n Med �̅� s p* 

T1 14 0,5 0,455 0,8531 12 -1,0 -0,832 1,1231 0,554 

T2 14 0,0 0,513 0,9165 12 -1,0 -0,829 0,9474 

p**  0,522  0,699  
p* significância estatística entre os grupos (Teste de Man Whitney). Foi criada a variável diferença entre os 

tempos de avaliação. 

p** significância estatística em cada grupo de acordo com o tempo (Teste de Wilcoxon). 

 

Tabela 8. Mediana, média e desvio padrão (s) da profundidade de sondagem nos grupos de reabilitação (G1 e 

G2) em ambos os períodos de avaliação (T1 e T2). Natal/RN, 2015. 

 PROFUNDIDADE DE SONDAGEM 

  G1  G2 

 n Med �̅� s n Med �̅� s p* 

T1 14 1,0 0,826 0,4437 12 1,0 1,026 0,6519 0,001 

T2 14 1,0 1,080 0,4865 12 1,0 1,102 0,6075 

p**  <0,001  0,146  
p* significância estatística entre os grupos (Teste de Man Whitney). Foi criada a variável diferença entre os 

tempos de avaliação. 

p** significância estatística em cada grupo de acordo com o tempo (Teste de Wilcoxon). 

 No grupo 1 o índice de biofilme no mini pilar, grau de inflamação periimplantar e 

profundidade de sondagem apresentaram aumento nos seus valores ao comparar as avaliações 

de 3 e 12 meses (tabelas 3, 5 e 8). No grupo 2 houve diferença estatística significativa no 

índice de biofilme no mini pilar e no índice de sangramento à sondagem após a comparação 

dos tempos de 3 e 12 meses de avaliação (tabelas 3 e 4).  

De forma a avaliar a possível influência do tipo de reabilitação sobre os parâmetros 

clínicos periimplantares foi criada a variável “diferença entre os tempos de avaliação” para 

realização do teste estatístico. Nos casos em que houve diferença significativamente 

estatística entre os grupos, observou-se qual apresentou maior média (�̅�) e desvio padrão. 

Portanto, o grau de inflamação periimplantar e profundidade de sondagem apresentaram (s) 

valores mais elevados no grupo de pacinetes reabilitados com prótese total fixa 

implantossuportada (tabelas 5 e 8), enquanto que a faixa de mucosa ceratinizada apresentou 

valores maiores no grupo de pacientes reabilitados com sobredentaduras mandibulares (tabela 

6). 
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7 DISCUSSÃO  

No presente estudo foi avaliada a condição periimplantar em pacientes reabilitados 

com sobredentaduras e próteses fixas implantossuportadas mandibulares após 3 e 12 meses de 

reabilitação. O grupo 1 foi composto por pacientes reabilitados com próteses removíveis sobre 

implantes (sobredentaduras) e o grupo 2 foi composto por pacientes reabilitados com próteses 

fixas implantossuportadas.  

Resultados antagônicos no que se refere à saúde periimplantar em pesquisas distintas 

avaliando-se o mesmo grupo de pacientes (TURRKILMAZ, 2008; FISCHER et al., 2008; 

ADIBRAD et al., 2009; GALLUCCI et al., 2009; SCHROTT et al., 2009; ELSYAD et al., 

2010; CORBELLA et al., 2011; RAVALD et al., 2012; BOYNUEGRI et al., 2013; 

MARYOD et al., 2014; VERVAEKE et al., 2014; PELLICER-CHOVER et al., 2014; 

PASSONI et al., 2014), evidenciam a necessidade de comparar grupos distintos em uma 

mesma pesquisa, sob acompanhamento semelhante. Esse aspecto justifica a proposição da 

presente pesquisa, visto que não identificamos estudos que avaliaram conjuntamente a saúde 

periimplantar em usuários de sobredentadutras e prótese fixa, exceto revisões sistemáticas da 

literatura que avaliam a prevalência de mucosite e periimplantite em todos os tipos de 

reabilitação de prótese sobre implantes. 

Os resultados deste estudo demonstraram que a variável tempo apresentou influência 

sobre os resultados, uma vez que se notam diferenças de doença periimplantar em cada grupo 

com o passar do tempo. Por este motivo a rejeita-se hipótese nula (H0) e se aceita a hipótese 

alternativa (H1) referente ao tempo de avaliação. 

Após avaliação intra grupo comparando-se a doença periimplantar entre os períodos 

de 3 meses e 12 meses, foi observado aumento nos índices de biofilme no mini pilar, grau de 

inflamação e profundidade de sondagem no grupo 1; e biofilme no mini pilar e índice de 

sangramento no grupo 2. Apesar disto, o indicativo de doença periimplantar observado foi 

mucosite leve. Provavelmente, as sessões de controle após três e doze meses de uso da prótese 

implantossuportada, o formato da prótese favorável à higienização, as orientações de higiene 

oral oferecidas em todas as consultas e a cooperação dos pacientes favoreceram a manutenção 

da saúde periimplantar. Além disso, ressaltamos que o acompanhamento durante um período 

de 12 meses é considerado favorável à manutenção dos parâmetros clínicos periimplantares. 
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Neste estudo, a higiene oral periimplantar foi considerada boa quando o escore do 

índice de placa modificado de Mombelli (1987) obteve valor menor que 1, deficiente quando 

esteve entre 1 e 2, e muito deficiente quando o valor observado foi maior que 2.   

Ao final dos 12 meses de avaliação a mediana do índice de biofilme no mini pilar nos 

pacientes do grupo 1 correspondeu a 0,0 e no grupo 2 esta mediana correspondeu a 1,0. 

Ambos apresentaram diferença estatística ao longo do tempo (p=0,033 e p=0,007, 

respectivamente), e a higiene oral periimplantar foi considerada boa. 

No que se refere aos testes de hipóteses relacionados ao tipo de reabilitação, os 

resultados deste estudo demonstraram que após 12 meses de acompanhamento os pacientes 

reabilitados com prótese total fixa implantossuportada apresentaram mais sinais de doença 

periimplantar quando comparados com pacientes reabilitados com sobredentaduras 

mandibulares. Assim, rejeita-se hipótese nula (H0) e se aceita a hipótese alternativa (H1). 

 Ao avaliar a influência do tipo de reabilitação sobre a doença periimplantar 

observamos que os resultados indicaram diferenças significativas entre os grupos 1 e 2 nos 

nos parâmetros grau de inflamação periimplantar e profundidade de sondagem com índices 

maiores no grupo 2; e faixa de mucosa ceratinizada, com índices maiores no grupo 1, o que 

indica que os pacientes reabilitados com próteses fixas implantossuporadas foram mais 

acometidos pela doença periimplantar. Como a média da faixa de mucosa ceratinizada se 

apresentou maior no grupo 1, justifica-se um menor grau de inflamação periimplanatr neste 

grupo. Entretanto, os valores das medianas destes índices, apesar de serem estatisticamente 

diferentes, foram baixas, indicando que há um bom controle do biofilme e não há doença 

periimplantar severa. Ainda assim, esse resultado sugere que pacientes reabilitados com 

próteses fixas precisam de mais habilidade para manter a saúde dos tecidos periimplantares e 

de sessões de controle em intervalos menores que 9 meses. 

De forma a manter boas condições de saúde em torno dos tecidos periimplantares, na 

consulta de instalação da prótese e durante os períodos de avaliação de três e doze meses, foi 

estabelecido e oferecido um protocolo de higiene oral aos pacientes de acordo com seu tipo de 

reabilitação. Essa conduta visou uniformizar as orientações para o controle do biofilme 

evitando a presença de vieses nesse sentido.  

Mais uma vez enfatizamos a importância da avaliação e comparação da saúde 

periimplantar em pacientes reabilitados com sobredentaduras mandibulares e próteses totais 

fixas implantossuportadas em um mesmo estudo. No presente estudo apesar dos resultados 
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aqui encontrados serem bons no que conserne à doença periimplantar, num período de 12 

meses de acompanhamento já foram observadas diferenças entre os grupos, justificando a 

importância de um acompanhamento destes pacientes a longo prazo. 

A justificativa para o grupo 2 ter apresentado valores dos parâmetros clínicos 

periimplantares mais elevados que do grupo 1, pode ser devido a uma maior dificuldade de 

higienização desta prótese e dos implantes, já que não podem ser removidas para higienização 

diária. Muito embora sejam oferecidos protocolos de higiene oral, alguns pacientes relatam 

dificuldade em realizá-la (PAVEL et al., 2012; REAL-OSUNA et al., 2012), limitando a 

higienização correta a uma vez ao dia, devido tal ação despender tempo e habilidade. Outro 

fator que pode estar relacionado com melhor higiene oral e saúde periimplantar no grupo 1 é 

que a remoção da sobredentadura permite a visualização da barra que une os implantes, 

auxiliando o paciente no momento da higienização (MISCH, 2008). Além disso, realizar a 

higienização em dois implantes que estão visíveis é mais fácil que em no mínimo quatro 

implantes, não visíveis em baixo de uma prótese fixa. Portanto, sugerimos que em pacientes 

idosos e com dificuldade de higienização oral a reabilitação com sobredentaduras está mais 

bem indicada.  

 Um fator que está diretamente relacionado com a higiene oral do paciente, acúmulo de 

biofilme e grau de inflamação periimplantar é a espessura da faixa de mucosa ceratinizada. A 

faixa de mucosa ceratinizada deve ser de pelo menos 2mm em torno de implantes dentais 

(SCHROTT et al., 2009; BOYNUEGRI et al., 2013), pois a ausência de uma espessura 

adequada de tecido ceratinizado está associado com um alto acúmulo de biofilme, inflamação 

gengival, perda óssea, mediadores pró-inflamatórios como IL-1β e TNFα, e higiene oral 

deficiente, além de maior sangramento à sondagem, mesmo com o controle do índice de placa 

(KENNEDY et al., 1985; CHUNG et al., 2006; BOURI et al., 2008; BOYNUEGRI et al., 

2013). Além disso, quando existe uma faixa de mucosa ceratinizada adequada (≥2mm), há 

uma menor probabilidade de recessão gengival e os índices periimplantares apresentam-se 

mais saudáveis (ZIGDON; MACHTEI, 2008). Os achados do presente estudo mostraram que 

a mediana da faixa de mucosa ceratinizada no grupo 1 correspondeu a 1,0 e no grupo 2 foi de 

0,0 após 12 meses. Uma vez que a faixa de mucosa ceratinizada apresentou valores mais 

elevados e com significância estatística no grupo de pacientes reabilitados com 

sobredentaduras, isto causou infuência nos resultados de doença periimplantar menos 

favoráveis observados no grupo de pacientes reabilitados com prótese fixa. 



53 
 

 Valores positivos do nível da margem da mucosa foram registrados, quando a mesma 

esteve localizada coronal ao mini pilar, enquanto que os valores negativos foram marcados, 

quando a margem da mucosa esteve apical ao minipilar. É preferível que a cinta do mini pilar 

encontre-se ao mesmo nível da margem gengival ou que a margem da mucosa esteja 

localizada coronal a mesma, pois quando a margem da mucosa encontra-se apical à cinta do 

mini pilar o acúmulo de biofilme é maior, causando em alguns casos exposição também do 

pescoço do implante bem como a dificuldade de higienização e consequentemente maior 

índice de sangramento e inflamação. De acordo com Heckmann et al., 2004, o nível da 

margem da mucosa é o parâmetro mais importante para avaliar clinicamente o tecido mole 

periimplantar. O autor afirmou que caso o nível da margem da mucosa ultrapasse a altura do 

pescoço do implante a chance do paciente ser acometido por periimplantite é maior, já que 

acumula mais biofilme. No presente estudo existiram casos em que houve recessão gengival 

expondo o pescoço do implante. Nestes casos o acúmulo de biofilme em torno do mini pilar e 

do implante foi maior em ambos os grupos nos períodos de avaliação, repercutindo 

clinicamente em maior dificuldade de higienização e possível inflamação periimplantar. 

 Apesar das dificuldades de higiene oral que próteses sobre implantes apresentam e que 

foram aqui citadas, apenas uma pequena parcela dos implantes de ambos os grupos 

apresentou mucosite periimplantar leve e nenhum sítio periimplantar foi acometido por 

mucosite severa ou periimplantite. Entretanto, controles periódicos com intervalos mais 

curtos, juntamente aos protocolos de higiene oral oferecidos, poderiam evitar a presença de 

mucosite leve aqui encontrada. Portanto, o acompanhamento periódico dos pacientes 

reabilitados com próteses sobre implantes é fundamental, sendo considerado uma ótima 

alternativa para prevenção da doença periimplantar.  

Como já esclarecido, os pacientes deste estudo foram alocados por conveniência, sem 

randomização. Por isso, pacientes com diferentes perfis não possuíram a mesma chance de se 

submeterem ao mesmo tratamento. Os pacientes do grupo 1 receberam 2 implantes e uma 

sobredentadura retida pelo sistema barra-clipe, enquanto que os pacientes do grupo 2 

receberam 4 ou 5 implantes, os quais suportam uma prótese total fixa. Portanto, deve-se 

considerar que as diferenças gerais entre os dois grupos podem afetar a interpretação dos 

resultados. 

Apesar dos índices terem apresentado aumento entre a avaliação T1 e T2, os 

resultados apresentam indicativo apenas de mucosite leve. Portanto, a partir deste seguimento 
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de um ano, um acompanhamento de maior tempo é necessário para confirmar os resultados 

deste estudo em longo prazo.  
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8 CONCLUSÃO 

 A avaliação dos parâmetros clínicos periimplantares dos indivíduos avaliados apresentou 

saúde periimplantar ou mucosite leve. Após 12 meses, os índices de biofilme no mini 

pilar, inflamação periimplantar e profundidade de sondagem mostraram-se mais 

desfavoráveis nos pacientes reabilitados com sobredentaduras quando comparados com os 

resultados de 3 meses. No grupo reabilitado com prótese fixa, houve aumento dos índices 

de biofilme no mini pilar e índice de sangramento. 

 Pacientes reabilitados com próteses fixas implantossuportadas apresentaram resultados 

menos favoráveis no que diz respeito ao grau de inflamação periimplantar e profundidade 

de sondagem quando comparado aos pacientes reabilitados com sobredentaduras. Além 

disso, a faixa de mucosa ceratinizada apresentou valores maiores no grupo de pacientes 

reabilitados com sobredentaduras, justificando um menor grau de inflamação neste grupo. 
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APÊNDICE A 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Esclarecimentos 

 
Este é um convite para você participar da pesquisa “Avaliação da saúde periimplantar em 

pacientes reabilitados com sobredentaduras e próteses fixas implantossuportadas” que é 

coordenada pelo Profa. Adriana da Fonte Porto Carreiro.  

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, 

retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. As informações 

obtidas de cada participante são confidenciais e somente serão usadas com propósito científico, sem 

divulgar o nome do participante. O pesquisador, os demais participantes dessa pesquisa e o Comitê de 

Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes - CEP/HUOL terão acesso aos arquivos dos 

participantes, sem, contudo violar a confidencialidade necessária, usando se necessário um apelido ou 

pseudônimo, sem divulgar seu nome verdadeiro. 

A finalidade dessa pesquisa é avaliar a manutenção da saúde periimplantar em pacientes 

usuários de sobredentaduras mandibulares retidas por dois implantes (barra clipe) e próteses totais 

fixas implantosuportadas, buscando descobrir qual tipo de reabilitação possui melhores índices de 

saúde periimplantar e oferecer cuidados com a saúde oral do paciente. Caso decida aceitar o convite, 

você será submetido(a) a um dos grupos de procedimentos: 

 

 Usuários de sobredentadura mandibular retida por dois implantes barra-clipe. (grupo 

1) 

o Após três meses da colocação das dentaduras será realizada a cirurgia para instalação dos 

implantes, e após 48 horas instalação da sobredentadura. Será necessário voltar na clínica 

de prótese da UFRN para o acompanhamento e para verificação dos itens da pesquisa três 

meses, 12 meses, 24 meses, 36 meses e 60 meses após a instalação da sobredentadura. 

 Usuários de prótese total fixa inferior implantossuportada. (grupo 2) 

o Após três meses da colocação das dentaduras será realizada a cirurgia para instalação dos 

implantes, e após 3 meses instalação da prótese tipo protocolo. Será necessário voltar na 

clínica de prótese da UFRN para o acompanhamento e para verificação dos itens da 

pesquisa três meses, 12 meses, 24 meses, 36 meses e 60 meses após a instalação da 

prótese total fixa. 
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As cirurgias para colocação de implantes osseointegrados podem causar dor, inchaço, área 

arroxeada e eventualmente ocasionar infecção, entretanto todas essas situações podem ser controladas 

com uso de remédios e cuidados locais. Os controles periódicos têm o objetivo de avaliar e controlar 

possíveis acúmulos de placa e sangramento ao redor do implante, de forma a prevenir o surgimento de 

inflamação ou perda óssea. Durante os atendimentos clínicos de controle os pacientes serão 

submetidos a uma higienização dos implantes, tanto nos casos em que há inflamação, quanto naqueles 

em que não há. Nos casos em que o paciente apresente inflamação ao redor do implante durante os 

atendimentos clínicos, além da higienização será fornecida uma nova instrução de higiene oral ao 

paciente, além da prescrição de Gluconato de Clorexidina 0,12%, duas vezes ao dia, durante 10 dias, 

de forma a evitar o agravamento do quadro inflamatório. Não há garantia que o implante permanecerá 

estável no osso por toda vida e em uma pequena porcentagem dos casos, o implante poderá ser 

perdido. Nesses casos em que não há osseointegração, já que se trata de um risco biológico, caso 

concorde, você poderá ser submetido a uma nova cirurgia para colocação de novos implantes, arcando 

com o custo laboratorial de componentes protéticos. 

Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: será reabilitado com dentaduras 

superiores e inferiores confeccionadas de acordo como padrão estabelecido pela disciplina de prótese 

da UFRN e possuirá um acompanhamento para verificação da adaptação e controle das dentaduras, e 

posteriormente você será reabilitado com implantes e próteses implantossuportadas e possuirá um 

acompanhamento para avaliação e manutenção da saúde nos tecidos periimplantares. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum 

momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma 

a não identificar os voluntários. 

Se você tiver algum gasto comprovado por meio de documentos que seja devido à sua única e 

exclusiva participação na presente pesquisa em que tenha se deslocado até o local de desenvolvimento 

da mesma e não tiver atendimento, você será ressarcido, caso solicite.  

Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta 

pesquisa, você terá direito a indenização conforme previsto em lei. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta 

pesquisa, poderá perguntar diretamente para Adriana da Fonte Porto Carreiro, no endereço: 

Departamento de Odontologia da UFRN – Av. Salgado Filho,1787- CEP:59056-000, Lagoa Nova – 

RN, ou pelo telefone (84) 3215-4104.  

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes – CEP/HUOL no endereço: Av. Nilo Peçanha, 620 – 

Petrópolis * CEP 59.012-300 * Natal/RN * Fone: (84) 3342 5003 * E-mail: cep_huol@yahoo.com.br 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 
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Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios 

envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa “Avaliação da saúde 

periimplantar em pacientes reabilitados com sobredentaduras e próteses fixas 

implantossuportadas”. 

Natal, _______________ 

Participante da pesquisa: 

Nome:_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Assinatura:__________________________________________________________________ 

Pesquisador responsável: 

Profa. Adriana da Fonte Porto carreiro.  Departamento de Odontologia da UFRN - Av. Salgado 

Filho,1787- CEP:59056-000, Lagoa Nova – RN,  telefone (84) 3215-4104.  

Assinatura: 

 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes – CEP/HUOL. Av. Nilo 

Peçanha, 620 – Petrópolis - CEP 59.012-300 - Natal/RN - Fone: (84) 3342 5003 - E-mail: 

cep_huol@yahoo.com.br 
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APÊNDICE B 

 

 

Avaliação T___  (_________) (___/___/_____) 

1. Fazer radiografias periapicais nos implantes 

*Os implantes são numerados de em sequência numérica de 1 a 4 sendo o primeiro implante 

localizado no terceiro quadrante em caso de mandíbula e no primeiro quadrante em maxila. 

Os quesitos da tabela abaixo devem ser respondidos com as respostas: 

Presente ou ausente. 

Implante mobilidade Radiolucidez 

periimplantar 

dor infecção 

     

     

 

2. Após exame clínico e radiográfico do paciente existe neuropatias, parestesia ou violação do 

canal mandibular? 

(    )Sim   (    )Não 

3- Os implantes estão conectados a prótese 

(    )Sim   (    )Não 

4. Houve necessidade de troca de algum componente da prótese 

(    )Sim   (    )Não 

Caso de resposta afirmativa, qual o componente? 

 

3. Presença de Biofilme 

 

0 – Biofilme não detectado. 

1 – Biofilme detectado em toda superfície lisa marginal do implante. 

2 – Biofilme pode ser visto a olho nu. 

INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS – SOBREDENTADURA  
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3 – Abundante quantidade de biofilme. 

No implante      No minipilar 

FACE 33 43 

Vestibular   

Lingual   

Mesial   

Distal   

 

 

3. Índice de Sangramento 

 

0 – Sem sangramento quando se usa uma sonda periodontal. 

1 – Sangramento isolado local visível. 

2 – Linha vermelha do fluxo de sangue em conjunto ao longo da margem da mucosa, 

luxuosas. 

3 – Hemorragia intensa. 

FACE 33 43 

Vestibular   

Lingual   

Mesial   

Distal   

 

4. Grau de inflamação periimplantar 

 

0 – Mucosa periimplantar normal. 

1 – Inflamação leve, ligeira alteração de cor, edema leve. 

2 – Inflamação moderada, vermelhidão, edema. 

3 – Inflamação severa, vermelhidão acentuada, edema, ulceração. 

FACE 33 43 

Vestibular   

Lingual   

Mesial   

Distal   

 

 

5. Faixa de mucosa ceratinizada (mm) 

 

FACE 33 43 

Vestibular   

Lingual   

Mesial   

Distal   
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FACE 33 43 

Vestibular   

Lingual   

 

6. Nível da margem da mucosa (mm) 

 

FACE 33 43 

Vestibular   

Lingual   

Mesial   

Distal   

 

7. Profundidade do sulco periimplantar 

 

FACE 33 43 

Vestibular   

Lingual   

Mesial   

Distal   
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APÊNDICE C 

 

Avaliação T____ (____________) (___/___/_____) 

1. Fazer radiografias periapicais nos implantes 

*Os implantes são numerados de em sequência numérica de 1 a 4 sendo o primeiro implante 

localizado no terceiro quadrante em caso de mandíbula e no primeiro quadrante em maxila. 

Os quesitos da tabela abaixo devem ser respondidos com as respostas: 

Presente ou ausente. 

Implante mobilidade Radiolucidez 

periimplantar 

dor infecção 

     

     

     

     

     

 

2. Após exame clínico e radiográfico do paciente existe neuropatias, parestesia ou violação do 

canal mandibular? 

(    )Sim   (    )Não 

3- Os implantes estão conectados a prótese 

(    )Sim   (    )Não 

4. Houve necessidade de troca de algum componente da prótese 

(    )Sim   (    )Não 

Caso de resposta afirmativa, qual o componente? 

 

3. Presença de Biofilme 

0 – Biofilme não detectado. 

1 – Biofilme detectado em toda superfície lisa marginal do implante. 

2 – Biofilme pode ser visto a olho nu. 

3 – Abundante quantidade de biofilme. 

 

No implante 

INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS – PROTOCOLO 
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implante Face= índice Face= índice Face= índice Face= índice 

1 V L M D 

2 V L M D 

3 V L M D 

4 V L M D 

5 V L M D 

 

No mini-pilar 

implante Face= índice Face= índice Face= índice Face= índice 

1 V L M D 

2 V L M D 

3 V L M D 

4 V L M D 

5 V L M D 

 

 

4. Índice de Sangramento 

 

0 – Sem sangramento quando se usa uma sonda periodontal. 

1 – Sangramento isolado local visível. 

2 – Linha vermelha do fluxo de sangue em conjunto ao longo da margem da mucosa, 

luxuosas. 

3 – Hemorragia intensa. 

 

implante Face= índice Face= índice Face= índice Face= índice 

1 V L M D 

2 V L M D 

3 V L M D 

4 V L M D 

5 V L M D 

 

5. Grau de inflamação periimplantar 

 

0 – Mucosa periimplantar normal. 

1 – Inflamação leve, ligeira alteração de cor, edema leve. 

2 – Inflamação moderada, vermelhidão, edema. 

3 – Inflamação severa, vermelhidão acentuada, edema, ulceração. 

 

implante Face= índice Face= índice Face= índice Face= índice 

1 V L M D 

2 V L M D 

3 V L M D 

4 V L M D 
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5 V L M D 

 

6. Faixa de mucosa ceratinizada (mm) 

implante Face= índice Face= índice 

1 V L 

2 V L 

3 V L 

4 V L 

5 V L 

 

7. Nível da margem da mucosa (mm) 

*distância entre a mucosa periimplantar e a cinta do minipilar. 

Valores positivos – a margem coronal ao mini pilar; 

Valores negativos- a margem apical ao mini pilar. 

implante Face= índice Face= índice Face= índice Face= índice 

1 V L M D 

2 V L M D 

3 V L M D 

4 V L M D 

5 V L M D 

 

7. Profundidade do sulco periimplantar 

implante Face= índice Face= índice Face= índice Face= índice 

1 V L M D 

2 V L M D 

3 V L M D 

4 V L M D 

5 V L M D 
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APÊNDICE D – Parecer Consubstanciado do CEP 
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APÊNDICE E 

ORIENTAÇÕES DE HIGIENE ORAL PARA PRÓTESES TOTAIS 

CONVENCIONAIS 

1. Após as refeições, realizar a escovação da prótese total convencional com escova dental 

macia e sabão em barra neutro. 

2. Realize a escovação de sua prótese dentro da pia, evitando danos caso ocorra queda. 

3. É importante realizar a higienização da cavidade oral com escova dental macia e 

dentifrício. 

4. Imergir a prótese total convencional em uma solução de 15ml de hipoclorito de sódio (água 

sanitária) diluídos em 300ml de água durante, no máximo, 15 a 20 minutos diários. Lavar com 

água corrente em seguida. (Kazuo et al., 2008) 

ORIENTAÇÕES DE HIGIENE ORAL PARA SOBREDENTADURAS 

IMPLANTOSSUPORTADAS 

1. Durante a primeira semana após a instalação dos implantes realizar bochechos com 

Gluconato de clorhexidina 0,12% (Periogard), duas vezes ao dia.  

2. Após uma semana da cirurgia, a higienização da sobredentadura deve ser realizada com 

dentifrício não abrasivo e cerdas arredondadas da escova interdental (Bitufo). 

3. A barra metálica deve ser higienizada internamente com a porção cônica da escova 

interdental (Bitufo) e dentifrício, seguida do uso de fio dental Super floss (Oral B). 

ORIENTAÇÕES DE HIGIENE ORAL PARA PRÓTESES TOTAIS FIXAS 

IMPLANTOSSUPORTADAS 

1. Durante a primeira semana após a instalação dos implantes realizar bochechos com 

Gluconato de clorhexidina 0,12% (Periogard), duas vezes ao dia.  

2. Após a instalação da prótese total fixa implantossuportada, a higienização deve ser 

realizada com dentifrício não abrasivo e escova de dente macia. 

3. O espaço existente entre a base da prótese e o rebordo alveolar (gengiva) deve ser 

higienizado com escova interdental (Bitufo) e dentifrício, seguido do uso do fio dental Super 

floss (Oral B). 


