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RESUMO 

 

Objetivou-se avaliar a perda óssea peri-implantar de implantes Hexágono Externo (HE) e 

Cone Morse (CM) em usuários de sobredentaduras mandibulares com carga imediata por um 

período de acompanhamento de 1 ano. O presente estudo trata-se de um ensaio clínico 

controlado e não randomizado, no qual foram analisados 18 implantes CM e 22 HE. 

Radiografias periapicais foram obtidas na instalação das sobredentaduras e 1 ano após. A 

perda óssea peri-implantar foi analisada a partir da digitalização e análise dessas radiografias 

no programa CorelDRAW X7. Para tal, a medição foi feita da plataforma dos implantes até a 

crista óssea nas faces mesiais e distais de cada implante. Como resultado, verificou-se uma 

taxa de sucesso elevada nos grupos HE e CM, com taxas de 100% e 94,4% respectivamente. 

Ao analisar os níveis ósseos peri-implantares, observou-se uma diferença significativa entre 

os grupos (p=0,032), com maiores perdas ósseas no grupo HE. Em média, a perda óssea no 

grupo HE foi de 0,85mm (±0,82), enquanto no grupo CM foi de 0,10mm (±1,0). Conclui-se, 

que por um período de 1 ano, maiores perdas ósseas estão relacionadas ao grupo HE em 

comparação com o grupo CM.       

 

Palavras chaves: Implantes dentários. Osseointegração. Peri-implantite. Prótese dentaria 

fixada por implante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This study aimed to evaluate the peri-implant bone loss of implants External Hexagon (HE) 

and Cone Morse (CM) in mandibular overdentures users with immediate loading for a follow-

up period of 1 year. This study it is a controlled clinical trial and not randomized, which 

analyzed 18 CM implants and 22 HE. Periapical radiographs were obtained in the installation 

of the overdenture and one year after. The peri-implant bone loss was analyzed from the 

scanning and analysis of these radiographs in CorelDRAW X7 program. For this purpose, 

measurement was made of the implants to the bone crest platform in the mesial and distal 

aspects of each implant. As a result, there is a high success rate in the HE and CM groups, 

with rates of 100% and 94.4% respectively. By analyzing the peri-implant bone levels, there 

was a significant difference between groups (p = 0.032), with greater bone loss in HE group. 

The average bone loss in the HE group was 0.85mm (± 0.82), while in BC was 0.10mm (± 

1.0). It follows that for a period of 1 year, larger bone loss are related to the HE group 

compared to the MC group. 

 

Keywords: Dental implants. Osseointegration. Periimplantitis. Dental implant dentures 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Sobredentaduras mandibulares implanto-suportadas têm se mostrado um tratamento 

eficaz para desdentados totais que possuem problemas com suas próteses convencionais 

(MEIJER et al., 2009). Muitos estudos têm demonstrado que esse tipo de reabilitação além de 

possuir um baixo custo, em relação às próteses fixas implantossuportadas, está associado a 

uma boa estabilidade e retenção, desempenho mastigatório satisfatório, melhoria na qualidade 

de vida e a uma boa estética (NAERT et al., 1997; TAKANASHI et al., 2002; THOMASON 

et al., 2009; GOODACRE et al., 2003; QUIRYNEN et al., 2005; BORGES et al., 2011; 

BORGES et al., 2011).   No intuito de simplificar a reabilitação e encurtar o seu tempo, os 

implantes dentários e a prótese podem ser instaladas em uma única etapa (MANGANO et al, 

2012; TURKYILMAZ, 2006). Essas sobredentaduras mandibulares com carga imediata 

possuem altas taxas de sucesso, independente do tipo de conexão dos implantes utilizados 

(ATTARD; ZARB, 2005). No entanto, a reabilitação com carga imediata tem sido relatada 

como um dos fatores etiológicos para a perda óssea peri-implantar (ATTARD; ZARB, 2005; 

CEHRELI; UYSAL; AKÇA, 2010). 

Para a longevidade de sobredentaduras implantossuportadas é essencial o sucesso em 

longo prazo dos implantes dentários, os quais dependem da saúde dos tecidos peri-

implantares (moles e duros) para a sua manutenção nos ossos maxilares (ALGRAFFEE; 

BARUMANDI; CASCARINI, 2012). Um dos critérios de sucesso peri-implantares mais 

importantes que devem ser avaliados é o nível ósseo marginal em torno dos implantes 

(ESPOSITO et al., 1998). Outro aspecto de suma importância para o sucesso em relação à 

biomecânica e estética desse tipo de reabilitação é com relação ao tipo de plataforma 

escolhida (RICOMINI FILHO et al., 2010; MACHADO et al., 2013).  Nas conexões externas, 

é possível identificar a presença de microespaços entre o implante e o pilar, diferentemente 

dos implantes com plataforma cônica interna, como o Cone Morse, que é caracterizado por 

um contato íntimo entre essas peças. (MACHADO et al., 2013; ALMEIDA et al., 2013). Esta 

íntima adaptação favorece uma maior vedação para a microinfiltração bacteriana entre o 

implante e o pilar, o que pode diminuir a agressão aos tecidos peri-implantares (MACHADO 

et al., 2013; FREITAS JÚNIOR et al., 2013).  

Estudos disponíveis na literatura que comparam a influência de diferentes conexões de 

implantes na reabsorção óssea peri-implantar evidenciam que conexões externas apresentam 

maiores perdas ósseas em relação a implantes com conexões internas (KOO et al., 2012; 

PEÑARROCHA-DIAGO et al., 2013; CASTRO et al., 2014). No entanto, ao reunir os 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pe%C3%B1arrocha-Diago%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22925048
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estudos disponíveis na literatura, sejam eles ensaios clínicos, laboratoriais ou estudos em 

animais, que avaliem o impacto do tipo de plataforma na perda óssea, é possível concluir que 

a literatura pré-existente carece de documentação devido ao número reduzido de estudos 

(SCHWARZ; HEGEWALD; BECKER, 2014). Ademais, tais estudos não padronizam o tipo 

de reabilitação protética sobre esses implantes, nem muito menos se a instalação da prótese 

dentária foi realizada por meio de carga imediata ou convencional (KOO et al., 2012; 

PEÑARROCHA-DIAGO et al., 2013; CASTRO et al., 2014). 

Mediante a tais fatores, associados com a importância da avaliação da saúde peri-

implantar para o sucesso em longo prazo dos implantes dentários, faz-se necessário um estudo 

que avalie o impacto de diferentes plataformas nos níveis de perda óssea peri-implantar em 

usuários de sobredentaduras inferiores com carga imediata, acompanhados por 1 ano. Este 

estudo, a partir de seus resultados, pretende elucidar para esse tipo de reabilitação, que tipo de 

junção, Hexágono Externo ou Cone Morse, promove menor perda óssea por um período de 

acompanhamento de 1 ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pe%C3%B1arrocha-Diago%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22925048
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2 HIPÓTESES 

2.1.1 Hipóteses de acordo com o tipo de plataforma (Cone Morse ou Hexágono Externo) 

H0: Não há diferença estatisticamente significante entre a perda óssea peri-implantar e 

o tipo de plataforma utilizada após 12 meses da instalação das sobredentaduras inferiores.  

H1: Há diferença estatisticamente significante entre a perda óssea peri-implantar e o 

tipo de plataforma utilizada após 12 meses da instalação das sobredentaduras inferiores.  

 

2.1.2 Hipóteses de acordo com o tempo de avaliação para o grupo Cone Morse 

H0: Não há diferença estatisticamente significante entre os níveis ósseos em relação 

aos diferentes tempos de avaliação após a instalação da sobredentadura inferior – T1 (Dia da 

instalação) e T2 (12 meses após a instalação). 

H1: Há diferença estatisticamente significante entre os níveis ósseos em relação aos 

diferentes tempos de avaliação após a instalação da sobredentadura inferior – T1 (Dia da 

instalação) e T2 (12 meses após a instalação). 

 

2.1.3 Hipóteses de acordo com o tempo de avaliação para o grupo Hexágono Externo 

H0: Não há diferença estatisticamente significante entre os níveis ósseos em relação 

aos diferentes tempos de avaliação após a instalação das sobredentaduras inferiores – T1 (Dia 

da instalação) e T2 (12 meses após a instalação). 

H1: Há diferença estatisticamente significante entre os níveis ósseos em relação aos 

diferentes tempos de avaliação após a instalação das sobredentaduras inferiores – T1 (Dia da 

instalação) e T2 (12 meses após a instalação). 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 SOBREDENTADURAS IMPLANTOSSUPORTADAS COMO OPÇÃO PARA 

DESDENTADOS TOTAIS 

O tratamento tradicional para o paciente desdentado total são as próteses totais 

convencionais (CRITCHLOW; ELLIS, 2010). No entanto, essas próteses, especialmente a 

mandibular, apresentam problemas como a falta de estabilidade e retenção 

(DOUNDOULAKIS et al., 2003).  Isto pode ser ocasionado pela altura e formato do rebordo 

inferior. Evidências sugerem que a reabilitação da mandíbula edêntula com uma prótese 

convencional já não é o tratamento de escolha mais apropriado (DOUNDOULAKIS et al., 

2003).  

Frente a esse cenário, o advento dos implantes dentários surgiu proporcionando uma 

série de tratamentos alternativos que tentam contornar as limitações relacionadas às próteses 

convencionais (EMAMI et al., 2009). Diante disso, a sobredentadura implantorretida ganhou 

considerável destaque entre os profissionais. Tem sido demonstrado na literatura que a 

associação de prótese total convencional superior e uma sobredentadura mandibular retida por 

dois implantes proporcionam significativa satisfação do paciente, melhor eficiência 

mastigatória e qualidade de vida, quando comparada às próteses totais convencionais, 

melhorando inclusive o estado nutricional desses pacientes (ESFANDIARI et al., 2009; 

RODRIGUES, 2007).  

A sobredentadura sobre implantes atua de forma semelhante à prótese total 

convencional, cujo suporte é predominantemente mucoso, mas a retenção e estabilização da 

peça protética são amplamente melhoradas através da fixação aos implantes, apresentando-se 

como uma prótese mucossuportada e implantorretida (OLIVEIRA et al., 2004). Dessa forma, 

atinge expectativas antes não alcançadas pelas próteses totais convencionais como, melhora 

da auto-estima, do conforto, da segurança e da eficiência mastigatória (MEZZOMO; LOPES; 

SUZIKI, 2006; SOHRABI et al., 2012).  

O sucesso clínico de sobredentaduras mandibulares já está bem documentado na 

literatura. Vercruyssen et al, (2010), relatam uma taxa de sobrevida de implantes, em 

reabilitações com sobredentaduras suportada por dois implantes, de 95,5%, submetidos a uma 

carga funcional por 23 anos (VERCRUYSSEN et al., 2010). Devido à evidência clínica de 

seu sucesso, este tipo de reabilitação corresponde à primeira escolha de tratamento para 

pacientes edêntulos, de acordo com a Declaração de Consenso McGill e a Declaração de 

Consenso York (RISMANCHIAN et al., 2009; VERCRUYSSEN et al., 2010; GECKILI; 
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MUMCU; BILHAH, 2011; EMAMI et al., 2009). No entanto, a longevidade desse tipo de 

reabilitação está diretamente relacionada ao sucesso duradouro dos implantes dentários, que 

por sua vez são dependentes da preservação da saúde dos tecidos peri-implantares moles e 

duros para permanecerem estáveis nos ossos maxilares (ALGRAFFEE; BARUMANDI; 

CASCARINI, 2012). 

 

3.2 TAXAS DE SUCESSO DE IMPLANTES DENTÁRIOS EM USUÁRIOS DE 

SOBREDENTADURAS MANDIBULARES COM CARGA IMEDIATA 

Recentemente, a carga imediata em reabilitações implantossuportadas tem sido 

considerada como uma opção alternativa de tratamento para indivíduos totalmente 

desdentados (RUNGCHARASSAENG et al., 2002; LIAO et al., 2010; MARZOLA et al., 

2007; MANGANO et al., 2012; MARYOD; ALI; SHAWKY,  2014; ORMIANER GARG;  

PALTI, 2006; GATTI et al., 2000; CHIAPASCO; GATTI, 2003; GATTI; CHIAPASCO, 

2002; DEGIDI et al., 2007). Os requisitos para o sucesso desse tipo de reabilitação incluem: 

Imobilidade dos implantes, quando testados clinicamente; ausência de área radiolúcida na 

região peri-implantar em radiografias; e ausência de sinais e sintomas tais como dor, 

infecções, neuropatias, parestesia ou violação do canal mandibular (ALBREKTSSON et al., 

1986). Estudos que avaliam o sucesso de implantes submetidos à carga imediata com 

sobredentaduras mandibulares relatam altas taxas de sucesso, que variam de 88,8% a 100%, 

como descrito na tabela 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ali%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25390870
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ali%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25390870
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garg%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16569959
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Palti%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16569959
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Tabela 1. Taxas de sucesso de implantes submetidos à carga imediata com sobredentaduras mandibulares. 

Estudo Tipo de estudo 
Tempo de 

acompanhamento 
Tipo de implante Tipo de conexão 

Tipo de 

retenção 

Taxa de 

sucesso 

Liao et al, 

2010 

Estudo prospectivo 

controlado não 

randomizado 

1 ano 
Replace Select 

Straight TiUnite 

Conexão interna Tri-

channel 
O´ring 94% 

Marzola et al, 

2007 

Estudo prospectivo 

controlado não 

randomizado 

1 ano MK III TiUnite 
Hexágono 

Externo 
O´ring 100% 

Mangano et al, 

2012 

Estudo prospectivo 

controlado não 

randomizado 

1 ano 

Direct Laser 

Metal-forming 

(DLMF) 

Não informado O´ring 97,8% 

Maryod et al, 

2014 

Estudo prospectivo 

controlado 

randomizado 

3 anos 
Mini-dental 

implants (MDI) 
Não informado O´ring 91,7% 

Arora et al, 

2014 

Estudo prospectivo 

controlado não 

randomizado 

2 anos 
Equinox Myriad 

snap 
Não informado O´ring 96,6% 

Ormianer et al, 

2006 

Estudo prospectivo 

controlado não 

randomizado 

1,5 anos 
Tapered Screw-

Vent Advent 
Hexágono Interno O´ring 96,4% 
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Gatti et al, 

2000 

Estudo prospectivo 

controlado não 

randomizado 

5 anos 
ITI screw-type 

titanium plasma-

sprayed 

Não informado Barra-clipe 96% 

Chiapasco et 

al, 2003 

Estudo prospectivo 

controlado não 

randomizado 

8 anos Ha-TI e ITI Não informado Barra-clipe 

90,4% para 

ITI e 88,8% 

para Ha-TI 

Gatti et al, 

2002 

Estudo prospectivo 

controlado 

randomizado 

2 anos MK II Não informado Barra-clipe 100% 

Degidi et al, 

2007 

Estudo retrospectivo 

controlado não 

randomizado 

8 anos 
Frialit, Frialoc, 

Maestro, Restore e 

68 XiVE TG 

Não informado Barra-clipe 100% 

Zancope et al, 

2014 

Estudo prospectivo 

controlado não 

randomizado 

4 anos Master Screw 

Hexágono 

Externo 
Barra-clipe 97,1% 

 

Fonte: Laércio, 2015. 
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3.3  NÍVEIS ÓSSEOS PERI-IMPLANTARES 

Desde a introdução de implantes dentários para substituição de dentes perdidos, um 

dos critérios de sucessos peri-implantares mais importantes que devem ser avaliados é o nível 

ósseo marginal em torno dos implantes (ESPOSITO et al., 1998). Embora tenham sido 

desenvolvidas diferentes técnicas e procedimentos cirúrgicos, reduções dos níveis ósseos peri-

implantares correspondem a consequências normais da terapia com implantes dentários 

(HÜRZELER et al., 2007). A literatura relata que um implante dentário só pode ser 

considerado bem sucedido se a perda óssea peri-implantar, durante o primeiro ano de 

reabilitação, for inferior  a 1,5 milímetros, ao passo que uma perda óssea marginal de 0 a 0,2 

milímetros anual é considerada aceitável para os anos subsequentes (ALBREKTSSON et al., 

1986; SMITH; ZARB, 1989; MISCH et al., 2008; SONG et al., 2009). 

Após a colocação do implante dentário, a remodelação da crista óssea alveolar em 

torno do implante pode ser acompanhada por uma análise radiográfica (PONZONI et al., 

2011). Alguns autores sugerem que, durante o período pós-operatório, a remodelação óssea 

desta região é resultado da inflamação dos tecidos moles localizados na interface implante-

pilar (PILLIAR et al., 1991; ERICSSON et al., 1995; ABRAHAMSSON; BERGLUNDH; 

LINDHE, 1997). Estes estudos também apontam outros fatores que podem causar 

remodelação da crista óssea alveolar, como a contaminação bacteriana, características 

morfológicas da junção implante-pilar, procedimentos realizados durante a colocação do 

implante, estresse marginal na plataforma do implante, e consultas de proservação ao paciente 

(PILLIAR et al., 1991; ERICSSON et al., 1995; ABRAHAMSSON; BERGLUNDH; 

LINDHE, 1997; PONZONI et al., 2011). 

A existência de microespaço na interface implante-pilar favorece o acúmulo de 

biofilme, o que pode resultar na inflamação do tecido peri-implantar. Considerando o biofilme 

bacteriano como um importante fator etiológico para a doença peri-implantar, a infiltração 

bacteriana pode afetar a evolução do tratamento e interferir no sucesso em longo prazo de 

implantes osseointegrados (PONZONI et al., 2011). 

De acordo com a Federação Europeia de Periodontologia, para determinar níveis de 

perda óssea peri-implantar, uma radiografia periapical deve ser obtida no momento da 

instalação protética, a fim de excluir a remodelação óssea fisiológica que ocorre  logo após a 

instalação dos implantes (LANG; BERGLUNDH, 2011). Em 2013, Browaeys et al., 

avaliaram 53 implantes com radiografias periapicais logo após a cirurgia, 3 meses e 6 meses 

depois da instalação dos implantes. Foi observado que entre os períodos das tomadas 

radiográficas após a instalação dos implantes e 3 meses depois, ocorreu uma perda óssea 
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média de 1mm, ao passo que entre os períodos de 3 e 6 meses após a instalação, a média da 

perda óssea foi praticamente 0mm (BROWAEYS et al., 2013). 

A aplicação de carga imediata é descrita como um dos fatores etiológicos para perdas 

ósseas peri-implantares iniciais acentuadas (ATTARD; ZARB, 2005; CEHRELI; UYSAL; 

AKÇA, 2010). Entretanto, apenas alguns estudos reportaram o efeito de tal tratamento nos 

níveis ósseos peri-implantares em usuários de sobredentaduras mandibulares (LIAO et al., 

2010; MARZOLA et al., 2007; MANGANO et al., 2012; MARYOD; ALI; SHAWKY, 2014; 

ARORA et al., 2014; ZANCOPE et al., 2014). 

Em 2010, Liao et al, realizaram um estudo prospectivo de 1 ano, e esses autores 

verificaram uma perda óssea média de 1,12mm. Também após um período de 1 ano de 

acompanhamento, Marzola et al,  em 2007, observaram uma perda óssea peri-implantar de 

0,7mm em usuários de sobredentaduras mandibulares com carga imediata. Mangano et al, em 

2012, em um estudo prospectivo de 1 ano, verificaram uma média baixa de perda óssea, com 

0,28mm. Maryod,  Ali  e Shawky  (2014), acompanharam por 3 anos implantes submetidos a 

carga imediata, e esses autores verificaram uma perda óssea média de 1,17mm. Já Arora et al, 

em 2014, observaram um valor próximo, com uma perda óssea média de 1,2mm. No entanto, 

esse valor foi obtido em um acompanhamento prospectivo de 1 ano. Por fim, Zancope et al, 

em 2014, avaliaram por um período de 4 anos implantes com plataforma Hexágono Externo, e 

esses autores puderam observar uma perda óssea média de 1,46mm. 

 

3.4 INFLUÊNCIA DE DIFERENTES PLATAFORMAS NOS NÍVEIS ÓSSEOS PERI-

IMPLANTARES 

A etiologia da perda óssea após a aplicação da carga sobre os implantes com a 

instalação das próteses têm sido discutidas na literatura. Dentre as mais frequentes estão o 

trauma cirúrgico, presença de microgaps, peri-implantite e aplicação de carga imediata 

(ERIKSSON; ALBREKTSSON, 1984; BERGLUNDH; LINDHE, 1996; HERMANN et al., 

1997; HERMANN et al., 2000; OH et al., 2002).  Além dessas etiologias, pesquisas atuais 

estão tentando identificar que tipo de plataforma pode estar mais associada a menores perdas 

ósseas (KOO et al., 2012; PEÑARROCHA-DIAGO et al., 2013; CASTRO et al., 2014). 

A maioria dos estudos disponíveis na literatura que comparam a influência de 

diferentes conexões de implantes na reabsorção óssea peri-implantar evidenciam que 

conexões externas apresentam maiores perdas ósseas em relação a implantes com conexões 

internas (KOO et al., 2012; PEÑARROCHA-DIAGO et al., 2013; CASTRO et al., 2014). 

Esses estudos associam tal resultado ao fato de que nas conexões externas é possível 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ali%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25390870
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ali%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25390870
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ali%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25390870
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shawky%20AF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25390870
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pe%C3%B1arrocha-Diago%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22925048
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pe%C3%B1arrocha-Diago%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22925048
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identificar a presença de microespaços entre o implante e o pilar, o que ocorre de forma 

diferente nos implantes com plataforma cônica interna, como o Cone Morse, o qual é 

caracterizado por um contato íntimo entre essas peças. (MACHADO et al., 2013; ALMEIDA 

et al., 2013). Esta íntima adaptação favorece uma maior vedação para a microinfiltração 

bacteriana e estabilidade entre o implante e o pilar, o que pode diminuir a agressão aos tecidos 

peri-implantares (MACHADO et al., 2013; FREITAS JÚNIOR et al., 2013; PEÑARROCHA-

DIAGO et al., 2013) 

Em um acompanhamento de 1 ano, Koo et al, em 2012, verificaram em seu estudo 

uma perda óssea média de 0,29mm para conexões externas e 0,07mm para implantes com 

conexões internas. Também por um período de acompanhamento de 1 ano, Peñarrocha-Diago 

et al, em 2013, observaram diferenças significativas na perda óssea peri-implantar entre 

conexões externas e internas. Esses autores verificaram uma perda óssea média de 0,27mm 

para implantes com conexões externas e 0,07mm para conexões internas. Em uma análise 

histológica em cachorros, após 2 meses de acompanhamento, Castro et al, 2014, observaram 

maiores perdas ósseas em implantes Hexágono Externo quando comparados com implantes 

Cone Morse, com médias de 1,55mm e 0,02mm respectivamente. No entanto, Astrand et al, 

em 1999, quando acompanharam implantes com diferentes junções por 5 anos, os autores não 

encontraram diferença significativa nos níveis ósseos peri-implantares ao comparar implantes 

com conexão externa e interna (ASTRAND et al., 1999). Tal fato sugere que os estudos 

disponíveis na literatura ainda não possuem um consenso de que tipo de plataforma está mais 

associada à perda óssea peri-implantar.  

Schwarz, Hegewald e Becker (2014), ao reunir estudos disponíveis na literatura, sejam 

eles clínicos, em animais ou laboratoriais, verificaram uma baixa quantidade de estudos que 

avaliam a influência de diferentes junções de implantes nos níveis ósseos peri-implantares 

(SCHWARZ; HEGEWALD; BECKER, 2014). Ademais, tais estudos não padronizam o tipo 

de reabilitação protética sobre esses implantes, nem muito menos se a instalação protética foi 

realizada por meio de carga imediata ou convencional (KOO et al., 2012; PEÑARROCHA-

DIAGO et al., 2013; CASTRO et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pe%C3%B1arrocha-Diago%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22925048
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pe%C3%B1arrocha-Diago%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22925048
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pe%C3%B1arrocha-Diago%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22925048
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pe%C3%B1arrocha-Diago%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22925048
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pe%C3%B1arrocha-Diago%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22925048
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 GERAL 

 Avaliar a perda óssea peri-implantar de implantes Hexágono Externo e Cone Morse 

em usuários de sobredentaduras mandibulares com carga imediata por um período 

de acompanhamento de 1 ano 

4.2 ESPECÍFICOS 

 Determinar a taxa de sucesso de implantes Hexágono Externo e Cone Morse em 

usuários de sobredentaduras inferiores com carga imediata, por um 

acompanhamento de 1 ano; 
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 DESENHO DO ESTUDO 

O presente estudo trata-se de um ensaio clínico controlado e não randomizado.  

 

5.2 LOCAL DO ESTUDO 

Os participantes desta pesquisa foram reabilitados nas clínicas de Prótese Dentária e 

Cirurgia Buco-maxilo Facial do Departamento de Odontologia da Universidade Federal do 

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

 

5.3 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

Para todos os pacientes, foi lido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice A), o qual continha informações e esclarecimentos sobre a pesquisa, os benefícios 

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

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

em Seres Humanos do Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP-HUOL) da UFRN, sob o 

protocolo de número 326/2011 (Anexo A). 

 

5.4 PARTICIPANTES 

Participaram do presente estudo indivíduos desdentados totais bimaxilares reabilitados 

com próteses totais convencionais maxilar e sobredentaduras inferiores suportadas por dois 

implantes com sistema de retenção barra-clipe. Os pacientes chegaram ao Departamento de 

Odontologia na UFRN requisitando reabilitação com próteses totais retidas por implantes. 

Neste estudo, os indivíduos foram divididos em dois grupos, os que possuíam disponibilidade 

óssea igual ou superior a 13mm foram reabilitados com implates de plataforma Cone Morse 

da marca Neodent (Curitiba, Brasil). Aqueles que possuíam altura óssea entre 11 e 13mm 

foram reabilitados com implantes de plataforma Hexágono Externo também da marca 

Neodent (Curitiba, Brasil). Um total de 9 pacientes foram reabilitados com implantes Cone 

Morse, enquanto 11 pacientes foram reabilitados com implantes Hexágono Externo. Mediante 

cada indivíduo ter sido reabilitado com dois implantes para a confecção das sobredentaduras 

mandibular, a amostra do presente estudo foi de 40 implantes, dos quais 18 são Cone Morse e 

22 são Hexágono Externo. Não foi possível realizar o cálculo do tamanho da amostra 

previamente a realização do presente estudo, uma vez que não está disponível na literatura a 

diferença de perda óssea peri-implantar entre implantes Hexágono Externo e Cone Morse em 
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reabilitações com sobredentaduras mandibulares com carga imediata. No entanto, a partir da 

amostra do estudo e de seus resultados, foi realizado o cálculo do poder da amostra com 

intervalo de confiança de 95% e poder do teste de 80% no programa OpenEpi (DEAN et al., 

2015). Diante da diferença entre as médias de perda óssea peri-implantar nos dois grupos, a 

presente amostra é capaz de verificar diferenças estatísticas significantes entre implantes 

Hexágono Externo e Cone Morse quando essa diferença de médias for de no mínimo 0,75mm. 

Como resultado, verificou-se que a amostra de 40 implantes foi suficiente para encontrar 

diferenças significativas entre os grupos, já que a diferença entre as médias de perda óssea 

peri-implantar foi de exatamente 0,75mm. 

 

5.5 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

No que se refere aos critérios de inclusão, todos os pacientes deveriam ser desdentados 

totais bimaxilares, e terem sido reabilitados com próteses totais convencionais na clínica de 

Prótese Dentária da UFRN. Tal fato possibilitou 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 participantes do presente estudo. Ademais, os pacientes 

deveriam possuir altura óssea suficiente para instalação de implantes de pelo menos 11mm no 

arco mandibular, bem como no momento de cirurgia, os implantes deveriam possuir um 

travamento inicial com torque acima de 40 N/cm para a realização da carga imediata 

(HORIUCHI et al., 2000). Os critérios de exclusão incluíam uma ou mais das seguintes 

condições: diabetes, tabagismo, osteoporose, imunodepressão ou terapia anticoagulante. Além 

disso, foram excluídos aqueles indivíduos portadores de doenças neurológicas com 

dificuldades motoras para higienização correta das próteses e dos tecidos peri-implantares. 

 

5.6 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

Após serem submetidos à anamnese e exames clínicos intra e extra bucal, os pacientes 

tiveram suas próteses totais convencionais antigas trocadas por novas próteses convencionais. 

Com a finalidade de se conseguir máxima extensão das próteses, todos os pacientes foram 

submetidos a moldagens funcionais e os modelos montados em oclusão balanceada bilateral 

associada. Após um período de adaptação de 3 meses com as novas próteses, os indivíduos 

tiveram suas próteses mandibulares convencionais convertidas em sobredentaduras 

implantossuportadas com carga imediata. Para ambos os grupos, foram inseridos na 

mandíbula dois implantes Neodent® Titamax (Neodent, Curitiba, Brasil; diâmetro de 3,75 

mm; altura de 11mm). Os indivíduos reabilitados com Hexágono Externo, tiveram os 
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implantes inseridos no nível da crista alveolar, já aqueles reabilitados com Cone Morse, 

tiveram seus implantes inseridos 2mm abaixo da crista alveolar. Esses protocolos de inserção 

são determinados pela empresa fabricante dos implantes, Neodent (Curitiba, Brasil). A 

primeira tomada radiográfica periapical para cada implante inserido foi realizada no dia da 

instalação das sobredentaduras mandibulares, que se deu até 48h após a cirurgia de instalação 

dos implantes. Com a finalidade de se comparar os níveis ósseos peri-implantares por um 

acompanhamento de 1 ano, uma segunda tomada radiográfica periapical foi obtida após 12 

meses da instalação das sobredentaduras. 

 

5.7 ETAPAS PARA A CONFECÇÃO DAS SOBREDENTADURAS MANDIBULARES 

5.7.1 Primeira etapa clínica 

Após três meses de uso das próteses totais convencionais foi confeccionado um guia 

tomográfico inferior, que posteriormente também seria guia cirúrgico. Este guia foi 

confeccionado por meio da duplicação da prótese total mandibular com hidrocolóide 

irreversível (Jeltrade, Dentsply, Brasil) e resina acrílica incolor (VipiFlash, VIPI, Brasil). No 

guia, foram marcados dois pontos na região interforaminal (em média 20mm de distância 

entre os pontos), e nestes locais foram realizadas uma perfuração com broca esférica no 

sentido do longo eixo do dente e a posteriori o preenchimento com guta-percha (Guta Percha 

em bastão, Dentsply, Brasil). Os pacientes foram encaminhados para realização do exame de 

Tomografia Computadorizada total de mandíbula com o guia em posição. A inserção de guta-

percha nos pontos perfurados do guia (Figura 1) permitiu orientar a seleção dos implantes.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 1. Guia tomográfico/cirúrgico 

 

Fonte: Laércio, 2015 
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5.7.2 Segunda etapa clínica 

Na obtenção da tomografia computadorizada (Figura 2), foi possível verificar a altura 

óssea mandibular disponível. A partir dessa altura, os implantes com plataformas Hexágono 

Externo ou Cone Morse foram selecionados. Nesta etapa clínica, também foram selecionados 

os mini-pilares (Neodent, Curitiba, Brasil), bem como os componentes para confecção da 

barra metálica e o clipe plástico (Conexão, São Paulo, Brasil).  

 

     Figura 2. Cortes tomográficos com o guia em posição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.3 Terceira e Quarta etapas clínicas 

A realização da cirurgia para instalação dos dois implantes inferiores na região 

interforaminal e a adaptação dos mini-pilares a posteriori, obedeceu aos princípios de 

biossegurança e controle de infecção. Para a confecção das sobredentaduras, foi realizada uma 

moldagem de transferência dos implantes após a cirurgia, através da adaptação e união dos 

transfers com resina Duralay (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. 

Posteriormente, a prótese total foi adaptada ao tamanho da barra, para o seu correto 

assentamento. A captura do clip foi realizada no interior da cavidade bucal com resina acrílica 

autopolimerizável (VipiFlash, VIPI, Brasil), em um período de até 48 horas após a cirurgia. O 

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

Fonte: Laércio, 2015. 
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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 3 a 10). 
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Figura 3. Cirurgia para instalação dos implantes. Figura 4. Uso dos paralelizadores durante a 

cirurgia. 

Figura 5. Instalação dos transfers e união com 

fio dental e resina acrílica Duralay. 
Figura 6.  Moldagem de transferência realizada 

com o guia cirurgico e análogos em posição. 

 

Fonte: Laércio, 2015. Fonte: Laércio, 2015. 

Fonte: Laércio, 2015. Fonte: Laércio, 2015. 
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5.8 AVALIAÇÃO RADIOGRÁFICA 

 

Radiografias periapicais foram obtidas para cada implante inserido na mandíbula no 

dia da instalação das sobredentaduras inferiores e 12 meses após. Para tal, utilizou-se a 

técnica do paralelismo com cone longo e um posicionador oclusal para padronizar a posição 

do filme e angulação do feixe de raio-x (ROE et al., 2010). Todas as radiografias foram 

realizadas na clínica de Prótese Dentária da UFRN, através do uso de um mesmo aparelho de 

radiografia (Dabi Atlante, Spectro 70X Seletronic), com tempo de exposição de 0,45s.  

A radiografia periapical foi realizada usando um dispositivo feito de resina acrílica da 

seguinte forma: a borracha presente no pocisionador foi duplicada em silicona de adição e o 

espaço neste material referente à mesma foi preenchido por resina acrílica, possibilitando que 

Figura 7.  Barra metálica no modelo 

confeccionado em laboratório. Figura 8.  Prova da barra metálica em boca. 

 

Figura 9. Clipe em posição para a captura da 

sobredentadura. 

Figura 10. Vista interna da sobredentadura após 

a captura do clipe plástico. 

Fonte: Laércio, 2015. Fonte: Laércio, 2015. 

Fonte: Laércio, 2015. Fonte: Laércio, 2015. 
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este dispositivo fosse semelhante à borracha de mordida presente no posicionador (Figuras 11 

e 12). Este dispositivo foi inserido na boca do paciente juntamente com o posicionador e uma 

pequena porção de resina Duralay. Esta pequena porção de resina Duralay permitiu uma 

espécie de registro de mordida do paciente, e assim uma padronização de uma única posição 

para as tomadas radiográficas realizadas na instalação das sobredentaduras (T1) e 12 meses 

após (T2) (Figura 13). Para cada unidade de implante, foi confecionado esse tipo de 

dispositivo. 

Os níveis ósseos peri-implantares foram analisados a partir da digitalização e análise 

dessas radiografias no programa CorelDRAW X7. Para tal, a medição foi feita da plataforma 

dos implantes até a crista óssea nas faces mesial e distal para as radiografias obtidas no tempo 

T1 e T2 (Figura 14 e 15). Os valores dos níveis ósseos peri-implantares foram considerados 

positivos quando a crista óssea localizava-se acima da plataforma do implante, e negativo 

quando a crista óssea estava abaixo da plataforma (Figura 16). Apenas um único examinador 

realizou a análise dessas radiografias, o qual não participou da reabilitação dos pacientes, e 

desconhecia o tempo em que a radiografia foi obtida. A diferença dos valores dos níveis 

ósseos entre os tempos foi verificada para cada face analisada. Posteriormente, a média dos 

valores da face mesial e distal foi obtida, o que possibilitou um valor de perda óssea peri-

implantar para cada implante.  

          

 

 

           

Figura 11. Molde em silicona de adição da 

borracha do posicionador oclusal. 

Figura 12. Preenchimento do molde em 

silicona de adição com resina Duralay. 

Fonte: Laércio, 2015. Fonte: Laércio, 2015. 
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Figura 16. Esquema indicando que valores são 

considerados positivos quando a crista óssea 

encontra-se acima da plataforma do implante, e 

negativos quando se encontra abaixo da plataforma. 

Figura 13. Registro obtido a partir da inserção 

de uma nova camada de resina Duralay. 

Figura 14. Implante Hexágono Externo inserido 

no nível da crista óssea. Nível da crista óssea (A) 

igual ao nível da plataforma do implante (B). 

Nível ósseo peri-implantar igual a zero. 

Figura 15. Implante Cone Morse inserido 2mm 

abaixo do nível da Crista óssea. Nível Ósseo peri-

implantar corresponde a medida entre a crista 

óssea (A) e a plataforma do implante (B). 

Fonte: Laércio, 2015. Fonte: Laércio, 2015. 

Fonte: Laércio, 2015. Fonte: Laércio, 2015. 
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5.9 TAXA DE SUCESSO DOS IMPLANTES 

O sucesso de cada implante dentário se deu a partir de critérios específicos descritos 

na literatura clássica (Albrektsson, 1986). Para o sucesso, os implantes deveriam estar imóveis 

quando testados clinicamente, a radiografia não deveria apresentar nenhuma área radiolúcida 

na região peri-implantar, e sinais e sintomas tais como dor, infecções, neuropatias, parestesia 

ou violação do canal mandibular não poderiam estar presentes. 

 

5.10 VARIÁVEIS ESTUDADAS 

5.10.1 Variáveis dependentes 

 Perda óssea peri-implantar 

 

5.10.2 Variáveis independentes 

 Tipo de plataforma dos implantes 

 Tempo de acompanhamento 

 

5.11 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Na análise dos dados, foi utilizado o software estatístico SPSS, versão 20.0 para 

Windows. Para verificar a normalidade das distribuições dos dados, utilizou-se o teste 

Kolmogorov–Smirnov. Mediante uma distribuição não normal dos mesmos, foram utilizados 

testes não paramétricos. O teste Wilcoxon foi utilizado para verificar as diferenças dos níveis 

ósseos peri-implantares entre os intervalos de tempo do momento da instalação das 

sobredentaduras inferiores e 1 ano após dentro dos próprios grupos. No que se refere à análise 

da correlação entre os grupos e a perda óssea peri-implantar, foi aplicado o teste de Mann-

Whitney. Todos os testes foram analisados com nível de significância de 5%.
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6 RESULTADOS 

 

Participaram do estudo vinte pacientes (16 do sexo feminino e 4 do sexo masculino) 

usuários de próteses totais convencionais maxilar e sobredentaduras inferiores suportada por 

dois implantes e retidas pelo sistema barra-clipe. A idade dos indivíduos variou de 42 a 75 

anos, com idade média de 58,35 (±9,12) anos. Um total de 40 implantes foram avaliados, dos 

quais 22 eram de plataformas Hexágono Externo e 18 de plataformas Cone Morse. Entre os 

grupos, a idade média foi semelhante, com 58,71 (±8,93) anos para os indivíduos reabilitados 

com implantes Cone Morse e 57,78 (±9,44) anos para aqueles reabilitados com plataformas 

do tipo Hexágono Externo. 

No tocante ao nível ósseo peri-implantar, o grupo Cone Morse não obteve diferença 

significativa entre seus níveis avaliados na instalação das sobredentaduras e 1 ano após 

(p=0,653). No entanto, para o grupo Hexágono Externo essa diferença foi estatisticamente 

significante (p<0,001) (Tabela 2). 

Ao comparar os níveis de perdas ósseas peri-implantares entre os grupos, os resultados 

do presente estudo evidenciaram que o grupo de implantes Hexágono Externo tiveram 

maiores perdas ósseas em relação ao grupo Cone Morse (p=0,032) (Tabela 2). Em média, a 

perda óssea para o grupo Hexágono Externo foi de 0,85mm (±0,82), enquanto para o grupo 

Cone Morse foi de 0,10mm (±1,0). 

Com relação ao sucesso dos implantes dentários, apenas 1 implante Cone Morse foi 

perdido ao longo de 1 ano. A taxa de sucesso foi elevada nos grupos Hexágono Externo e 

Cone Morse, com taxas de 100% e 94,4% respectivamente. 
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Tabela 2. Níveis ósseos peri-implantares (mm) avaliados em implantes Hexágono Externo e Cone Morse no momento 

da instalação da sobredentadura inferior (T1) e 1 ano após (T2). 

Nível ósseo peri-implantar 

 Hexágono Externo (n=22) Cone Morse (n=17)  

 Med Q25 Q75 LI LS Med Q25 Q75 LI LS p* 

T1 -0,34 -1,48 0,79 -1,78 1,90 0,12 -0,27 0,55 -2,59 1,83 
0,032 

T2 -1,28 -1,98 -0,31 -2,63 1,68 -0,73 -1,42 1,81 -2,14 2,54 

p** <0,001 0,653  

* significância estatística entre os grupos (Teste de Man Whitney).  

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

Fonte: Laércio, 2015. 
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7 DISCUSSÃO 

 

Este estudo longitudinal, controlado e não randomizado buscou avaliar a perda óssea 

peri-implantar e taxa de sucesso de implantes Hexágono Externo e Cone Morse em usuários 

de sobredentaduras mandibulares por um período de acompanhamento prospectivo de 1 ano. 

Nos grupos Hexágono Externo e Cone Morse, os indivíduos foram reabilitados com 

sobredentaduras inferiores com carga imediata suportadas por dois implantes e retidas pelo 

sistema barra-clipe. 

É consenso na literatura que um implante dentário só pode ser considerado bem 

sucedido se a perda óssea peri-implantar, durante o primeiro ano de reabilitação, for inferior  a 

1,5 milímetros (ALBREKTSSON et al., 1986; SMITH; ZARB, 1989; MISCH et al., 2008; 

SONG et al., 2009). Além disso, os implantes dentários devem permanecer imóveis quando 

testados clinicamente, a radiografia não pode apresentar nenhuma área radiolúcida na região 

peri-implantar, e sinais e sintomas tais como dor, infecções, neuropatias, parestesia ou 

violação do canal mandibular não podem estar presentes (ALBREKTSSON et al., 1986).  No 

presente estudo, observou-se uma taxa de sucesso elevada em um acompanhamento 

prospectivo de 1 ano para implantes Hexágono Externo e Cone Morse, com taxas de 100% e 

94% respectivamente. Este resultado é semelhante aos valores encontrados na literatura para 

implantes que suportam sobredentaduras com carga imediata (LIAO et al., 2010; MARZOLA 

et al., 2007; ORMIANER; GARG; PALTI, 2006; MANGANO et al., 2012; MARYOD; ALI; 

SHAWKY, 2014; ARORA et al., 2014; ZANCOPE et al., 2014) e carga convencional 

(TURKYILMAZ, 2006; MISCH et al., 2008; NKENKE; FENNER, 2006; STOUMPIS; 

KOHAL, 2011). A taxa de sucesso elevada neste estudo sugere uma confiabilidade para a 

reabilitação com sobredentaduras submetidas à carga imediata quer seja com implantes 

Hexágono Externo ou Cone Morse. A perda de 1 implante Cone Morse encontrada foi no 

primeiro mês de reabilitação, tal fato pode está associado a sobrecarga mastigatória que 

provavelmente comprometeu a estabilidade primária do implante, a qual corresponde ao 

primeiro ponto de sucesso para reabilitações com cargas imediatas (NKENKE; FENNER, 

2006). 

No que se diz respeito à perda óssea peri-implantar para este estudo, a média geral de 

todos os implantes foi de 0,53mm, o que de fato corrobora com os estudos disponíveis na 

literatura que utilizaram sobredentaduras com carga imediata ou convencional (CEHRELI; 

UYSAL; AKÇA, 2010; GOODACRE et al., 2003; GERAETS et al., 2012). Ao analisar essa 

perda óssea entre os grupos Hexágono Externo e Cone Morse, verificou-se que em média, a 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garg%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16569959
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garg%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16569959
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ali%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25390870
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ali%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25390870
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shawky%20AF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25390870
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perda óssea no grupo Hexágono Externo foi de 0,85mm, enquanto no grupo Cone Morse foi 

de 0,10mm. Diante deste resultado, é possível observar que maiores perdas ósseas peri-

implantares em 1 ano, foram encontradas em implantes Hexágono Externo. Em sua grande 

maioria, os estudos disponíveis na literatura que comparam a influência de diferentes 

conexões de implantes na reabsorção óssea peri-implantar evidenciam que conexões externas 

apresentam maiores perdas ósseas em relação a implantes com conexões internas (KOO et al., 

2012; PEÑARROCHA-DIAGO et al., 2013; CASTRO et al., 2014). 

Algumas etiologias da perda óssea após a aplicação da carga sobre os implantes com 

a instalação das próteses têm sido discutidas na literatura. Dentre as mais frequentes estão o 

trauma cirúrgico, presença de microgaps, peri-implantite e aplicação de carga imediata 

(ERIKSSON et al., 1984; BERGLUNDH; LINDHE, 1996; HERMANN et al., 1997; 

HERMANN et al., 2000; OH et al., 2002). Os resultados deste estudo provavelmente estão 

associados ao fato de que nos implantes Hexágono Externo é possível identificar a presença 

de microespaços entre o implante e o pilar, o que ocorre de forma diferente nos implantes com 

plataforma cônica interna, como o Cone Morse, o qual é caracterizado por um contato íntimo 

entre essas peças. (MACHADO et al., 2013; ALMEIDA et al., 2013). Esta íntima adaptação 

favorece uma maior vedação para a microinfiltração bacteriana e estabilidade entre o implante 

e o pilar, o que pode diminuir a agressão aos tecidos peri-implantares (MACHADO et al., 

2013; FREITAS JÚNIOR et al., 2013; PEÑARROCHA-DIAGO et al., 2013).  

A existência de microespaço na interface implante-pilar favorece o acúmulo de 

biofilme, o que pode resultar na inflamação do tecido peri-implantar. Considerando o biofilme 

bacteriano como um importante fator etiológico para a doença peri-implantar e consequente 

reabsorção óssea, os implantes Hexágono Externo podem estar associados a maiores perdas 

ósseas como verificado neste estudo (PONZONI et al., 2011). Ademais, sugere-se também 

que o fato de menores micromovimentos no osso adjacente, após estresses laterais, estarem 

associados aos implantes Cone Morse, devido ao seu desenho cônico, a perda óssea peri-

implantar para esse tipo de conexão pode tornar-se menor em relação a implantes Hexágono 

Externo (ALMEIDA et al., 2013).  

Apesar de maiores perdas ósseas terem sido encontradas em implantes Hexágono 

Externo, a média encontrada neste estudo se enquadra em níveis aceitáveis de perda óssea em 

um período de 1 ano de acordo com a literatura clássica (ALBREKTSSON et al., 1986).  Este 

fato sugere que em reabilitações com sobredentaduras mandibulares suportadas por dois 

implantes com carga imediata, os implantes Hexágono Externo, assim como os implantes 

Cone Morse, são opções seguras para esse tipo de reabilitação. No entanto, para aqueles 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pe%C3%B1arrocha-Diago%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22925048
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pe%C3%B1arrocha-Diago%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22925048
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indivíduos com rebordos reabsorvidos, sugere-se uma reabilitação com implantes Cone 

Morse, a fim de uma preservação dos níveis ósseos peri-implantares ao longo do tempo. 

No presente estudo, a análise da perda óssea peri-implantar se deu através de 

radiografias periapicais. Este método é indicado para determinar níveis de perda óssea peri-

implantar ao longo do tempo (LANG; BERGLUNDH, 2011). Entretanto, a radiografia 

periapical fornece uma imagem bidimensional de uma estrutura tridimensional, possibilitando 

verificar apenas as faces mesiais e distais (SMITH; ZARB, 1989). As faces vestibulares e 

linguais não podem ser visualizadas utilizando este método, sendo assim, fazem-se 

necessários estudos que utilizem tomografias computadorizadas para avaliar perdas ósseas 

peri-implantares em implantes Hexágono Externo e Cone Morse com a finalidade de 

confirmar os resultados deste estudo. Não foi realizada uma randomização para a alocação 

dos grupos devido alguns indivíduos não possuírem altura óssea disponível (igual ou superior 

a 13mm) para a reabilitação com Cone Morse. Tal fato corresponde a uma limitação do 

estudo, fazendo-se necessária a realização de estudos randomizados que comparem a perda 

óssea peri-implantar de implantes Hexágono Externo e Cone Morse com a finalidade de 

diminuir a possibilidade de viéses.  

Após uma avaliação de 12 meses, os dados clínicos e radiográficos do presente estudo 

sugerem que uma reabilitação com carga imediata com implantes Hexágono Externo ou Cone 

Morse não levam a destruições agressivas dos tecidos peri-implantares duros em relação às 

reabilitações com carga convencional e imediata presentes na literatura. Sendo assim, esse 

tipo de reabilitação torna-se bastante viável para aqueles indivíduos em que uma reabilitação 

removível implantossuportada está bem indicada. No entanto, estudos em polupações maiores 

e com acompanhamento mais longo se fazem necessários a fim de se obter uma comparação 

entre esses tipos de implantes em longo prazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

8  CONCLUSÃO 

 

Em um período de acompanhamento de 1 ano, conclui-se que ao comparar os níveis 

ósseos peri-implantares, os implantes Hexágono Externo possuem perda óssea significativa, 

ao contrário dos implantes Cone Morse, os quais não possuem. Ao comparar os grupos em 

relação à perda óssea peri-implantar, é possível concluir que maiores perdas foram verificadas 

no grupo Hexágono Externo em comparação com implantes Cone Morse. 
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APÊNDICE 

 

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 altura do rebordo 

alveolar remanescente, da eficiência mastigatória e do índice de sucesso dos implantes de 

pacientes reabilitados com próteses totais implantossuportadas com carga imediata com 

diferentes tipos de junções” 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 da UFRN terão acesso 

aos arquivos dos participantes, sem contudo violar a confidencialidade necessária, usando se 

necessário um apelido ou pseudônimo, sem divulgar seu nome verdadeiro.  

É bastante comum, após a colocação da dentadura, o paciente reclamar que a mesma 

está machucando, que não apresenta estabilidade e não consegue se alimentar com ela. A 

finalidade dessa pesquisa é comparar os benefícios dos tratamentos com dentaduras totais 

inferiores convencionais dentaduras totais inferiores retidas sobre implantes 

(sobredentaduras), buscando descobrir aquela que oferece maior conforto e satisfação ao 

paciente. Caso decida aceitar o convite, você será submetido(a) a um dos grupos de 

procedimentos:  

 Avaliação das dentaduras superior e inferior. (grupo 1)  

 

o Após três meses da colocação das dentaduras serão realizados os primeiros testes para 

verificar a adaptação da dentadura inferior através de exames. Será necessário voltar 

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

pesquisa dois meses, 6 meses e após 12 meses da colocação das dentaduras.  

o Para o teste mastigatório o paciente será solicitado a mastigar uma cápsula de plástico 

macia por 20 segundos.  
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 Confecção e instalação da dentadura. (grupo 2 e grupo 3)  

 

o Após três meses da colocação das dentaduras serão realizados os primeiros testes para 

verificar a adaptação da dentadura inferior. Será realizada a cirurgia para colocação de 

dois implantes na região anterior. Após dois dias da cirurgia, a dentadura será 

adaptada aos implantes. Será necessário voltar a clínica de prótese da UFRN para o 

acompanhamento e avaliação clínica com 3 meses, 6 meses, após 12 meses, 2 anos e 5 

anos. 

 

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. 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.  

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.  

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 da UFRN no endereço: UFRN Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. 

Caixa Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN ou pelo telefone (84)215-3135.  
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Consentimento Livre e Esclarecido 

 

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 altura do rebordo 

alveolar remanescente, da eficiência mastigatória e do índice de sucesso dos implantes de 

pacientes reabilitados com próteses totais implantossuportadas com carga imediata com 

diferentes tipos de junções”. 

 

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 - 

Email: cep_huol@yahoo.com.br 
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ANEXO A 

Carta de aprovação do Comitê de Ética 
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