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RESUMO

Introdução: Embora a remodelação óssea periimplantar seja comumente expressa
em taxas de sobrevivência, há evidências limitadas de fatores de risco
predisponentes para a perda óssea marginal. Enquanto tem-se sugerido que os
parâmetros inflamatórios são importantes fatores preditivos de sobrevida, a
discrepância na compreensão da periimplantite tem dificultado sua classificação
como doença ou complicação decorrente de reação de corpo estranho.
Objetivo: Este ensaio clínico verificou a influência de pilares híbridos sobre os
parâmetros clínicos e radiográficos periimplantares de coroas unitárias.
Métodos: 52 implantes instalados em 21 pacientes foram analisados, sendo
alocados em dois grupos distintos de acordo com o tipo de componente protético:
pilar cimentável (controle, n=24) e pilar híbrido (teste, n=28). A análise dos tecidos
periimplantares foi realizada mediante índice de sangramento à sondagem,
profundidade de sondagem e perda óssea marginal nos seguimentos T1
(carregamento), T2 (seis meses) e T3 (doze meses ano). O índice de sangramento à
sondagem foi examinado pelo teste não-paramétrico de Mann-Whitney, enquanto as
informações de profundidade de sondagem e perda óssea marginal foram
submetidas à análise de variância de medidas repetidas. Verificou-se a correlação
positiva entre a perda óssea marginal e as características anatômicas dos implantes
por meio do coeficiente de correlação de Pearson, bem como sua associação às
demais variáveis pelos testes não-paramétricos de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis.
Resultados: A perda óssea marginal atingiu valores de 1,15±0,82 mm (controle) e
1,23±0,79 mm (teste), não identificando diferença estatisticamente significativa entre
os grupos (p=0,951). Ainda, ao final do período de um ano, o índice de sangramento
à sondagem e a profundidade de sondagem também apresentaram escores que não
diferiram estatisticamente entre si. Não foi identificada correlação positiva entre a
perda óssea marginal e as características anatômicas dos implantes. A análise
bivariada revelou que o tipo de dente antagonista e o sítio receptor afetaram a perda
óssea marginal.
Conclusão: A utilização de pilares híbridos não favoreceu a manutenção da saúde
periimplantar, apresentando resultados similares aos observados nos pilares
cimentáveis.

Descritores: Ensaio Clínico. Peri-Implantite. Prótese Dentária Fixada por Implante.
Remodelação Óssea.

ABSTRACT

Introduction: Although peri-implant bone remodeling is commonly expressed in
survival rates, there is limited evidence of predisposing risk factors for marginal bone
loss. While it is suggested that inflammatory parameters are important survival
predictors, the discrepancy in the comprehension of periimplantitis has made it
difficult to understand if should even be considered a disease or represent a
complication due foreign body reaction.
Objective: This randomized clinical trial aims to assess the influence of hybrid
abutments on the peri-implant clinical and radiographic parameters around single
crowns.
Methods: 52 implants were placed in 21 patients. Subjects were randomly allocated
into two groups according to the type of prosthetic abutment: cement-retained
abutment (control, n=24) and hybrid abutment (test, n=28). The analysis of the periimplant tissues was performed using a bleeding on probing, probing depth and
marginal bone loss. Patients were followed up clinically and radiologically for regular
reviews at loading (T1), and 6 and 12 months after prosthesis placement (T2 and T3,
respectively). The bleeding on probing was examined by the non-parametric MannWhitney test, while the probing depth and marginal bone loss were submitted to
repeated measures mixed ANOVA analysis. Positive correlation between the
marginal bone loss and the implant anatomical characteristics was verified by
Pearson’s correlation analysis. In multivariate analysis, the relationship between the
marginal bone loss and independent variables was performed by non-parametric
Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests.
Results: The marginal bone loss presented values of 1,15±0.82 mm (control group)
and 1,23±0,79 mm (test group). There was no statistical significant difference
between the groups (p=0,951). At the end of one-year follow-up, bleeding on probing
and probing depth presented similar scores. No positive correlation was found
between the marginal bone loss and the implant anatomical characteristics. Bivariate
analysis revealed that the type of antagonist tooth and the receptor site affected
marginal bone loss.

Conclusion: The use of hybrid abutments did not favor the maintenance of periimplant health, presenting similar results to observed in the cement-retained
abutments.
Keywords: Clinical Trial. Periimplantitis. Dental Prosthesis, Implant-Supported. Bone
Remodeling.
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1. INTRODUÇÃO

Cunhado inicialmente por Albrektsson e Isidor1 no primeiro Workshop
Europeu de Periodontia, o conceito de periimplantite surge como uma reação
inflamatória associada à perda de tecido ósseo de suporte ao redor de implantes em
função. Apesar das diferentes proposições na elucidação da etiologia, tal processo
tem sido descrito como uma condição complexa e multifatorial2.
Com a hipótese levantada pelo estudo de Keith et al.3, passou-se a
considerar que a microinfiltração bacteriana poderia diferir de acordo com o sistema
de retenção da prótese, interferindo significativamente na extensão da perda óssea
periimplantar. Alguns anos depois, um estudo in vivo publicado por Weber et al.4
afirmava que, de fato, o índice de placa e sangramento gengival à sondagem eram
superiores em próteses cimentadas quando comparados às coroas parafusadas. No
entanto, a avaliação imediata das restaurações foi incapaz de esclarecer o
comportamento ósseo periimplantar.
O excesso de cimento residual é uma complicação comum no tratamento de
implantes reabilitados com componentes cimentados5, capaz de desencadear um
processo inflamatório local6. Segundo Wadhwani et al.7, o excedente de cimento
atua como um irritante mecânico, um repositório de bactérias ou ambos. Desse
modo, a dificuldade na remoção do excesso marginal e a subjetividade no controle
do volume necessário de agente cimentante são responsáveis por aumentar o risco
de danos aos tecidos periimplantares8.
Embora tal contestação pareça revogar a utilização de próteses cimentadas,
o comportamento mecânico de restaurações implantossuportadas retidas por
parafusos tem sido comumente associado à maiores concentrações de tensão9 e
imprevisibilidade na localização do estresse gerado10, potencializando o risco de
fratura da porcelana de cobertura e afrouxamento do parafuso11. Tal fato tem sido
interpretado como decorrência da solução de continuidade na infraestrutura e
superfície cerâmica11, bem como pela ausência de um agente amortecedor a
preencher o espaço existente entre o intermediário e o cilindro5.
Nesse contexto, surgem componentes híbridos à base de titânio que, além
de permitir um controle efetivo da linha de cimentação em ambiente extraoral,
garantem a praticidade de parafusar o conjunto previamente cimentado sobre o
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implante. Possibilitando a reabilitação com sistemas cerâmicos, estes componentes
passam a ser opção viável aos pilares de zircônia, uma vez que apresentam menor
desajuste marginal e, consequentemente, menor índice de afrouxamento do
parafuso12,13.
Diante do exposto, este ensaio clínico randomizado propõe-se a determinar
o impacto da utilização de componentes híbridos à base de titânio nas estruturas
periimplantares de implantes com conexão do tipo cone Morse. A hipótese a ser
testada é que a utilização de componentes híbridos à base de titânio favorece a
manutenção da saúde dos tecidos periimplantares quando comparados aos
componentes convencionais utilizados em próteses cimentadas.
1.1 REFERENCIAL TEÓRICO
1.1.1 Desenvolvimento do conceito de osseointegração
A literatura tem estabelecido que a osseointegração bem-sucedida, com
aposição óssea sobre a superfície do implante, é o evento chave para o sucesso dos
tratamentos com implantes dentários14. Dessa forma, com a descoberta da interação
biocompatível existente entre o titânio e o tecido ósseo, os procedimentos de
reabilitação ortopédica e dentária têm possibilitado melhoria na qualidade de vida de
inúmeros pacientes15.
Em 1977, analisando dados compilados por 10 anos, Brånemark et al.16
publicaram o resultado de um estudo com 1618 implantes utilizados na ancoragem
de próteses dentárias. Expressando um índice de sucesso em torno de 76% na
maxila e 99% na mandíbula, os autores afirmavam que para se alcançar a
osseointegração, seria necessário impedir a incidência de cargas sobre os
dispositivos instalados, preconizando um protocolo cirúrgico de dois estágios. Com
isso, tencionava-se, de maneira profilática, (1) reduzir o risco de desenvolvimento de
um processo infeccioso, (2) impedir o crescimento da mucosa na direção apical do
implante e (3) minimizar o risco da incidência de cargas desfavoráveis/precoces
sobre o implante, evitando micromovimentações durante a fase inicial de reparo,
capazes de promover seu encapsulamento por tecido fibroso. Ainda assim, durante
a fase de reparo, pôde-se identificar uma redução da altura óssea periimplantar de
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até 2,0 mm no primeiro ano, seguida de uma remodelação em torno de 0,2 mm nos
anos subsequentes.
Sob o conceito proposto, Adell et al.17 divulgaram um relato de série de
casos clínicos de Brånemark avaliados pelo período de 15 anos. De um total de
2.768 implantes instalados em 371 pacientes, 81% das fixações realizadas na maxila
permaneceram estáveis (em função) por um período entre 5 e 9 anos. Os resultados
apresentados para o arco inferior foram ainda mais promissores, atingindo uma taxa
de sucesso de 91%. Segundo os autores, enquanto a incidência de imagens
radiolúcidas periimplantares denotavam a presença de implantes com mobilidade, o
íntimo contato entre a superfície externa do implante e o tecido ósseo adjacente era
a principal característica encontrada nos implantes clinicamente estáveis. Segundo
Skalak18, tal aspecto radiográfico permite a identificação de um possível
comprometimento dessa interface, uma vez que o íntimo contato entre as estruturas
é responsável por induzir a transmissão do estresse funcional ao osso sem a
presença de movimentos significativos de abrasão.
Nessa perspectiva, Lekholm e Zarb19, discorrendo acerca da seleção e do
preparo do paciente, propuseram uma classificação baseada na qualidade do tecido
ósseo, requisito considerável no prognóstico da osseointegração. Segundo os
autores, a qualidade óssea é dependente da espessura do osso cortical, da
proporção de osso trabecular e do grau de mineralização do tecido (Figura 1).

Figura 1. Sistema de classificação óssea descrito por Lekholm e Zarb.
Qualidade 1: osso compacto homogêneo; qualidade 2: espessa camada de osso cortical circundando
um osso trabecular denso; qualidade 3: fina camada de osso cortical ao redor de um osso trabecular
denso de resistência favorável; qualidade 4: fina camada de osso cortical circundando um núcleo de
osso trabecular de baixa densidade. Fonte: adaptado de Lekholm e Zarb19.

No mesmo período, os resultados de estudos clínicos como os de Adell et
al.17 e Schnitman et al.20 passam a divulgar a compreensão de que a qualidade
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óssea está frequentemente associada à sua posição no arco, no qual o osso mais
denso geralmente é observado na região anterior da mandíbula, seguido pela região
anterior da maxila e posterior da mandíbula e, com menor densidade, pela região
posterior da maxila. Para os autores, implantes instalados em regiões de tecido
ósseo com alta densidade são responsáveis por atingirem índices de sucesso 10%
maiores quando em comparação à áreas menos densas.
Em alternativa, Eriksson e Albrektsson21 passam a abordar as complicações
mais comuns capazes de fadar ao fracasso o tratamento reabilitador com implantes.
De acordo com os autores, o calor excessivo gerado durante a osteotomia, assim
como a pressão exagerada na interface no momento da instalação do implante são
as principais causas de insucesso. Neste mesmo cenário, Brunski et al.22 salientam
a importância da ausência de micromovimentação durante o desenvolvimento da
interface. Para os autores, pequenos deslocamentos na margem de 100 microns
durante a cicatrização inicial são capazes de induzir a interposição de tecido fibroso,
comprometendo a qualidade final da osseointegração.
O processo dinâmico da osseointegração passa a ser então descrito por
Berglundh et al.23. No início, observou-se que a neoformação óssea ao redor dos
implantes foi assegurada pelas características de condutividade inerentes à
rugosidade superficial. Histologicamente, os autores evidenciaram que o sítio
preenchido por coágulo e tecido de granulação foi gradualmente substituído por uma
matriz de fibras contendo uma expressiva quantidade de células mesenquimais
indiferenciadas, garantindo a formação de osteoblastos no leito ósseo e na
superfície do implante. Assim, uma intensa atividade de reabsorção e neoformação
óssea local já se iniciava na primeira semana. Ao término da segunda semana, o
tecido ósseo original, responsável pela estabilidade primária dos implantes, já se
apresentava completamente reabsorvido (Figura 2), mesmo que a condição clínica
de estabilidade dos implantes permanecesse inalterada.
Contudo, ainda que em íntimo contato, implantes osseointegrados com
indicadores clínicos dentro dos limites de normalidade podem falhar24. Tal conceito
foi primeiramente referido por Jividen e Misch25 como “fracasso da carga inicial”,
sendo definido como o insucesso na interface osso/implante pós-carregamento
dentro do prazo de 18 meses. Conforme Oh et al.26, a etiologia do fracasso da carga
inicial está relacionada à questões mecânicas da prótese e estruturais do tecido
ósseo, podendo acometer 15% das restaurações sobre implantes.
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Figura 2. Fases de cicatrização óssea nas câmaras de cicatrização.
(A) Formação do coágulo dentro das câmaras de cicatrização (indicado pela seta vermelha) e o osso
em contato com as roscas do implante, após duas horas da sua instalação; (B) presença de tecido
ósseo imaturo (indicado pela seta amarela) aponta para o primeiro sinal de neoformação óssea
decorrido o tempo de uma semana; (C) ampliada, mostra a câmara de cicatrização ocupada por osso
maduro e áreas de medula óssea após oito semanas. Fonte: adaptado de Berglundh et al.23.

1.1.2 Parâmetros de monitoramento periimplantar
Ao discorrer acerca da taxa de sucesso, sobrevivência e demais
intercorrências no tratamento com implantes dentários, Misch et al.27 sugeriram que
o termo "falha" fosse aplicado a um implante tão somente quando este encontra-se
associado à dor em função, mobilidade, perda óssea radiográfica maior do que a
metade do comprimento do implante, exsudato não controlado ou, ainda, quando
não se encontra mais em boca. Por outro lado, a expressão “complicação” reflete
mais precisamente os desvios inesperados de resultado quando em comparação ao
percurso normal.
Na tentativa de minimizar o índice de falhas, muito da pesquisa em
implantodontia tem sido realizada com intuito de compreender os fatores etiológicos
e de risco capazes de levar ao fracasso o tratamento com implantes dentários28.
Potencialmente capaz de desencadear um processo inflamatório, o acúmulo de
biofilme bacteriano tem sido referido como o fator primário no desenvolvimento e
progressão das infecções periimplantares29, corroborado por fatores de risco como
fumo e histórico de doença periodontal30. Desde então, os indicadores clínicos de
saúde dos tecidos moles e a manutenção a longo prazo do tecido ósseo em torno
dos implantes dentários tornaram-se de fundamental importância para o sucesso
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clínico, uma vez que a remodelação óssea periimplantar vem sendo comumente
expressa em taxas de sobrevivência31.
As diretrizes para o correto diagnóstico clínico da periimplantite foram
definidas no sétimo e oitavo Workshop Europeu de Periodontia32,33. Embora a tríade
composta por profundidade de sondagem, perda óssea periimplantar e índice de
sangramento à sondagem sejam frequentemente adotadas em conjunto na
avaliação de sítios implantares, têm-se destacado exceções consideráveis na
compreensão do processo34. Assim, estas alterações passaram a ser caracterizadas
por modificações ao nível de crista óssea vinculadas, necessariamente, ao
sangramento à sondagem35.
Albrektsson et al.36 alertam para o fato de que quando se discute a perda
óssea marginal, pressupõe-se que a cicatrização inicial do implante, bem como os
critérios de osseointegração no exame clínico, obtiveram êxito. Conforme os autores,
é necessário distinguir tais períodos uma vez que a perda óssea inicial (decorrente
da remodelação pós-instalação do implante) deve ser interpretada de maneira
completamente distinta daquela detectada numa fase posterior. Desse modo,
somente após o primeiro ano em função é possível associa-la à reações
imunológicas, fatores de risco ou, ainda, desencadeada por fatores protéticos.
Analisando sistematicamente a incidência de complicações biológicas e
técnicas em implantodontia, Berglundh et al.37 argumentam que a perda óssea
marginal, por vezes, irá ocorrer muito tempo depois do carregamento funcional do
implante. Consequentemente, enquanto complicações podem surgir num intervalo
de até oito anos, é evidente que estudos clínicos de acompanhamento reduzido
possam oferecer uma imagem distorcida do tratamento avaliado.
Recentes revisões sistemáticas e meta-análises, como as publicadas por
Derks et al.38 e Lee et al.39, vêm apontando para uma prevalência substancial de
mucosite periimplantar e periimplantite. Segundo os autores, estudos longitudinais
que acompanharam pacientes com implantes em função por um período entre 3.4 e
18.4 anos identificaram escores variando entre 19% e 54% para a mucosite
periimplantar e entre 1% e 47% para a periimplantite.
À medida que a perda óssea marginal em torno dos implantes torna-se um
dos critérios avaliativos mais tradicionalmente utilizados, tem-se sugerido que a
diferença na área de infiltração bacteriana dos diferentes tipos de sistemas de
retenção da prótese podem influenciar na extensão da perda óssea periimplantar40.
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Ainda que as taxas de sobrevida de próteses cimentadas e parafusadas
apresentem-se essencialmente semelhantes41, restaurações parafusadas exibem
melhor ajuste marginal quando em comparação às próteses cimentadas42,43.
Na avaliação do sucesso no tratamento com implantes dentários,
Albrektsson et al.44 propuseram os seguintes critérios: (1) estabilidade clínica do
implante, (2) ausência de radioluscência periimplantar, (3) perda óssea vertical
inferior a 0,2 mm após o primeiro ano em função, (4) ausência de dor, infecções,
neuropatias e parestesias, e (5) utilizando os critérios anteriores, deve-se obter uma
taxa de sucesso de 85% ao final do período de cinco anos e 80% no período de dez
anos.
1.1.3 Teorias da perda óssea marginal em torno dos implantes
Embora as reações teciduais em dentes e implantes apresentem, até certo
modo, estreitas semelhanças, a literatura abriga uma grande controvérsia acerca
dos fatores responsáveis por desencadear a perda óssea marginal em torno dos
implantes dentários. Se por um lado a teoria da contaminação microbiana
predomina, por outro, tal infecção é vista como causa secundária à iniciar o
rompimento da osseointegração45. Com efeito, uma vez que a lesão primária é
iniciada, outros fatores podem favorecer o desenvolvimento da situação46.
Descrita em forma de V ou U, a perda óssea marginal periimplantar tem sido
referida como fenda ou saucerização47, suscitando inúmeras hipóteses desde a
divulgação dos trabalhos de Adell et al.17.
No teorema do tratamento da tensão para a implantodontia, Misch48
considera que as causas atuais da perda óssea marginal tem sido a reflexão do
periósteo durante a cirurgia, o preparo da osteotomia do implante, a posição do
microespaço entre o pilar e o corpo do implante, o micromovimento do componente
protético, a invasão bacteriana, o estabelecimento do espaço biológico ou, ainda,
outros fatores relacionados à tensão.
•

Hipótese da reflexão do periósteo: ainda que não se apresente como agente

fundamental na perda óssea marginal, o descolamento do periósteo da crista óssea
alveolar é responsável por suprimir o aporte sanguíneo do osso cortical, promovendo
a morte de células ósseas em virtude do trauma e da falta de nutrição49. Contudo,
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essa teoria deveria gerar uma perda óssea horizontal generalizada, e não em forma
de cunha somente ao redor do implante. Desse modo, a hipótese da reflexão do
periósteo parece não responder a realidade48.
•

Hipótese da osteotomia do implante: diferentemente, essa teoria recebe

amplo suporte na literatura50,51. Segundo Misch48, a osteotomia do implante produz
um trauma no osso em íntimo contato com o implante, gerando uma área de tecido
mineralizado desvitalizado 1,0 mm ao redor do implante. Assim, a maior
susceptibilidade à perda óssea da crista marginal e o calor gerado no tecido ósseo
de maior densidade são suficientes para gerar dano periimplantar46.
•

Hipótese da resposta autoimune do hospedeiro: a similaridade, ainda que

até certo ponto, entre implante e dente, tem sustentado esta teoria52. Cortelli et al.53
verificaram que o biofilme supra e subgengival em sítios com periimplantite eram
compostos por microrganismos patogênicos do complexo vermelho, tais como
Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola e Tannerella forsythia. No entanto,
este conceito não tem justificado a discrepância existente entre a perda óssea
periimplantar no primeiro ano e nos anos subsequentes. Adell et al.17 já
questionavam quais alterações locais eram responsáveis pela redução da
remodelação marginal em 15 vezes após o primeiro ano. Embora tal teoria não
explique de maneira convincente o fenômeno da perda óssea marginal, seria
incorreto afirmar que as

bactérias não estão

envolvidas nas

alterações

periimplantares54.
•

Hipótese dos fatores de tensão: a análise do feixe de compósitos, expressão

aplicada à engenharia, pressupõe que quando dois materiais de diferentes módulos
de elasticidade são aproximados, sem um material interferente, e um é carregado,
um aumento da tensão será observada na região da interface. Desse modo, como a
tensão de maior magnitude encontra-se entre osso e implante, a perda óssea
marginal é identificada no momento em que tal tensão ultrapassa os limites
fisiológicos48.
•

Hipótese do espaço biológico: a barreira biológica à invasão bacteriana no

sulco e tecidos periodontais subjacentes é formada pelo contato direto das fibras
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gengivais e hemidesmossomas com o dente natural. Na ocorrência de uma invasão
desse espaço, o osso marginal é reabsorvido a fim de restabelecer um ambiente
favorável para as fibras gengivais. Contudo, tais fibras não se inserem no corpo do
implante. Assim, o tecido da crista óssea alveolar se remodela a fim de dispor as
fibras paralelamente à superfície, promovendo selamento55 (Figura 3). Segundo
Misch48, a hipótese do espaço biológico é incapaz de esclarecer a perda óssea
marginal em tecidos de densidades diferentes, bem como acerca do índice de
insucesso de implantes instalados em osso de menor qualidade após o
carregamento.

Figura 3. Arquitetura do tecido gengival periodontal e periimplantar.
A disposição das fibras gengivais e hemidesmossomas ao redor de dentes (A) e implantes (B) é
refletida na forma e profundidade de sondagem dos tecidos. Fonte: adaptado de Wadhwani55.

•

Hipótese do trauma oclusal: a literatura abriga uma discussão acerca do

papel na oclusão na perda óssea periimplantar26. Utilizando-se do conceito
inicialmente proposto por Karolyi56, alguns autores ao longo da história concluíram
haver associação entre o trauma proveniente da oclusão e a perda óssea marginal,
embora a presença de bactérias não seja fator facultativo57,58. No entanto, Lindhe e
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Lang59 advogam que tal interferência não é capaz de induzir a destruição do
ligamento periodontal, ainda que possam levar o dente à mobilidade. A inferência
desse conhecimento permitiu à implantodontia concluir que o trauma oclusal não
está associado à perda óssea periimplantar60.
•

Hipótese das propriedades mecânicas do osso: de acordo com Misch et

al.61, a densidade do osso está estreitamente associada à sua resistência e módulo
de elasticidade. Logo, um tecido ósseo denso está sujeito a menor remodelação
óssea quando comparado com um tecido macio, refletindo numa menor perda óssea
marginal48.
•

Hipótese do design do corpo do implante: após a etapa cirúrgica de

instalação do implante, a remodelação óssea e a consequente perda marginal são
esperadas62. Ainda assim, a intensidade dessa atividade tem sido atribuída a
diversos fatores, como o relevo, superfície e design63, podendo afetar a quantidade
de deformação distribuída entre implante e tecido ósseo. A literatura tem sugerido
que fatores além do espaço biológico, posição do microespaço e causas cirúrgicas
oferecem influência no processo de perda óssea marginal periimplantar64.
À luz do exposto, muito embora todas as hipóteses sejam questionadas
quanto a pontos específicos, há pouco passou-se a cogitar que a reação de corpo
estranho causada pela utilização de materiais poliméricos biodegradáveis em
procedimentos ortopédicos pudesse apresentar comportamento de natureza
semelhante aos biomateriais utilizados em implantodontia65 (Figura 4). Segundo
Trindade et al.66, a lesão tecidual causada pela perfuração do osso é potencialmente
capaz de induzir uma infiltração de células inflamatórias, resultando numa maior
adesão de monócitos e diferenciação de macrófagos seguido pela fusão de
macrófagos na formação de células gigantes de corpo estranho (Figura 5). Isto
explicitaria a frequente presença destas células na porção interfacial dos implantes
(Figura 6), numa tentativa, ainda que frustrada, de promover a degradação ou
fagocitose dos biomateriais.
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Figura 4. Eventos decorrentes da instalação do implante segundo a hipótese de
reação de corpo estranho.
Reação inevitável de corpo estranho nas etapas subsequentes à instalação do implante, podendo
resultar em falha (primária ou secundária) ou equilíbrio. Fonte: imagem do autor, 2018.
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Figura 5. Reação de corpo estranho frente à presença de biomateriais.
Sequência de quebra da osseointegração com perda de equilíbrio da reação de corpo estranho
levando à perda óssea periimplantar, sendo (A) ruptura do sistema imunológico por sobrecarga,
cimento residual ou distúrbios sistémicos, (B) reativação da inflamação e mediadores do sistema
complemento, (C) reativação e recrutamento de macrófagos, alguns se fundindo em números
crescentes de células gigantes de corpo estranho, ao passo que uma osteoclastogênese é induzida,
(D) quebra do equilíbrio da reação de corpo estranho propriamente dita, levando à reabisorção óssea
e consequente ruptura do selamento marginal promovido pela mucosa, (E) possível invasão
bacteriana secundária, podendo levar à falha do implante. Ost: osteócitos, L: linfócitos, FBGCs:
células gigantes de corpo estranho, M: monócitos, MF: macrófagos, Oc: osteoclastos, O:
osteoblastos, células verdes: bactérias. Fonte: adaptado de Trindade et al.66.
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Figura 6. Ação osteolítica dos macrófagos e células gigantes de corpo estranho.
Em (A) as setas amarelas indicam células gigantes de corpos estranhos na superfície do implante,
enquanto as vermelhas apontam para a ação degradante de osteoclastos. Em (B) a seta amarela
indica as células gigantes de corpo estranho frequentemente encontradas na interface dos implantes.
Fonte: adaptado de Trindade et al.66 e Albrektsson et al.65.

1.1.4 Excesso de cimento residual e a doença periimplantar
O protocolo de tratamento inicialmente proposto por Brånemark et al.16
preconizava, exclusivamente, o uso de próteses parafusadas. O sucesso da
aplicação deste conceito tem sido reportado, ao longo dos anos, em diversos
estudos, principalmente em pacientes totalmente desdentados42,67. Alguns autores
têm defendido sua utilização sob a alegação de oferecerem reversibilidade, melhor
estabilidade e segurança no controle da interface implante/pilar protético68. No
entanto, restaurações parafusadas exigem a instalação precisa dos implantes para
localização ideal do acesso ao parafuso na coroa protética69.
Com o desenvolvimento de novos sistemas e técnicas de reabilitação, as
restaurações sobre implante cimentadas tornaram-se uma opção viável no
tratamento de pacientes com perdas unitárias ou múltiplas70. Frequentemente,
melhor estética pela ausência do orifício oclusal, maior resistência à fratura e
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assentamento passivo da peça pela interposição de um agente cimentante têm sido
relatados na literatura científica71.
Alguns autores têm reforçado a importância da manutenção de uma possível
reversibilidade das próteses cimentadas. Para este efeito, um cimento provisório tem
sido comumente utilizado72. Ainda assim, a altura clínica do pilar pode dificultar a
remoção da coroa, danificando a restauração se a linha de cimentação não for
facilmente rompida69.
De acordo com Korsch et al.73, outro risco significativo na utilização de
restaurações cimentadas é o excesso de cimento residual que pode permanecer em
contato com o tecido periimplantar. Atuando como agente agressor, o cimento é
capaz

de

gerar

inúmeras

complicações

biológicas,

que

vão

desde

o

desencadeamento de um processo inflamatório à perda óssea marginal, podendo
culminar na perda do implante (Figura 7)7,40.

Figura 7. Falha dos implantes por periimplantite iniciada por excesso residual de
cimento.
Falha em prótese múltipla sobre implante após 8 anos em função por excesso de cimento residual
(indicado pela seta vermelha). Os implantes foram instalados em outubro de 2001, reabilitados em
abril de 2002 e removidos em maio de 2010. Fonte: adaptado de Wadhwani55.
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Inúmeras técnicas têm sido descritas a fim de eliminar o excesso de cimento
residual em restaurações cimentadas, como a utilização de lâminas de bisturi
seguida por polimento da superfície com pontas abrasivas e discos, bolas de
algodão antes da polimerização inicial ou o uso de instrumentos de plástico após a
etapa de presa do cimento74. Todavia, a ausência de resultados que correlacionem a
influência das técnicas de remoção da superfície dentária e demais materiais
restauradores com a aderência do biofilme tem comprometido a avaliação de tais
procedimentos75.
Segundo Antonijevic et al.76, a periimplantite pode surgir quando a superfície
áspera do cimento residual de próteses sobre implantes cimentadas impede a
remoção completa de microrganismos. Aliado a isto, a impossibilidade de
visualização direta em áreas subgengivais profundas, seja pela presença de uma
restauração cerâmica definitiva (Figura 8) ou pela ausência da utilização de coroas
provisórias que favoreçam uma correta definição do perfil de emergência nas fases
intermediárias do tratamento (Figura 9), dificulta até mesmo a identificação de tal
excesso77, necessitando de procedimentos cirúrgicos para remoção76 (Figura 10).

Figura 8. Acesso ao local de excesso de cimento residual com instrumento plástico.
Dificuldade em acessar o local identificado com excesso de cimento residual em componentes
convencionais para coroa cimentada de acordo com o perfil de emergência definido na coroa
definitiva. Fonte: imagem do autor, 2018.
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Figura 9. Definição do perfil de emergência mediante utilização de coroas
provisórias.
Em (A) observa-se a justaposição entre o componente para coroas cimentadas e o tecido mole
periimplantar, dificultando o acesso à área subgengival. Em (B), após o correto condicionamento dos
tecidos mediante pressão gradual por meio de coroas provisórias, o estabelecimento de um
adequado perfil de emergência favorece não somente a etapa de transferências, mas o protocolo
clínico de remoção do excesso de cimento residual. Fonte: imagem do autor, 2018.

Figura 10. Diagnóstico de excesso de cimento residual após a cimentação da
restauração cerâmica.
A seta amarela indica o excesso de cimento residual em área clinicamente inacessível. A intensidade
da resposta inflamatória induzida pela presença do agente cimentante no sulco periimplantar pode
apresentar variação de acordo com o grau de solubilidade e o tipo de cimento utilizado. Fonte:
imagem do autor, 2018.
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Wilson78, avaliando o relacionamento entre o excesso de cimento residual e
a doença periimplantar durante o período de cinco anos, observou que em 34 dos 42
implantes instalados diagnosticados com excesso de cimento estavam associados a
presença de sinais de mucosite ou periimplantite. Destes, a resolução do transtorno
periimplantar esteve vinculada à remoção do excesso em 74% dos casos. Ainda,
Linkevicius et al.79, verificando a influência do excesso de cimento residual na
localização da margem gengival de restaurações cimentadas sobre implante,
percebeu a migração no sentido subgengival dos tecidos moles em contato com o
excesso não identificado, principalmente quando as margens estavam localizadas
2,0 ou 3,0 mm abaixo do nível gengival.
À vista disso, dois métodos têm sido propostos com a finalidade de
promover uma visualização não-invasiva do cimento residual nos locais de implante,
o uso do endoscópio odontológico e o exame radiográfico77. Embora a utilização de
endoscopia não seja generalizada na prática clínica, exames radiográficos são
rotineiros76. Conforme Wadhwani et al.7, a utilização de agentes cimentantes com
alta radiopacidade, como o cimento à base de fosfato de zinco, permite a
identificação de excessos residuais com maior facilidade, ainda que apresentem
espessura mínima.
1.1.5 Pilares híbridos à base de titânio
O advento da ligação direta entre uma coroa protética e a plataforma do
implante em substituição à necessidade de interposição de um pilar transmucoso
permitiu a introdução de um novo protocolo restaurador - as restaurações
cimentadas80.

Utilizando

pilares

pré-fabricados

ou

personalizados,

estes

componentes frequentemente apresentam morfologia semelhante aos preparos
realizados em dentes naturais, adotando um perfil tridimensional que emerge da
região intrasulcular8. Contudo, se, por um lado, sua evolução tem facilitado a
obtenção de resultados esteticamente satisfatórios, principalmente quando a
espessura de tecido mole é inferior a 2,0 mm81, por outro tem fomentado um amplo
debate científico no que tange aos riscos advindos da técnica cimentante82,83.
A dificuldade estética na reabilitação protética de áreas com biotipo gengival
delgado permitiu o desenvolvimento de pilares totalmente cerâmicos. A fim de evitar
a descoloração da margem cervical devido a transparência natural dos tecidos
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moles81, estes foram fabricados, incialmente, à base de óxido de alumina
densamente sinterizados. No entanto, devido sua baixa resistência à fratura, têm
sido substituídos, basicamente, por cristais de zircônia tetragonal parcialmente
estabilizada por ítrio (Y-TZP)84.
Não obstante a utilização de componentes protéticos puramente cerâmicos
tenha possibilitado uma significativa melhoria estética85,86, bem como permitir uma
menor aderência de biofilme quando em comparação ao titânio, a dureza superior
apresentada por estes compostos tem sido apontada como a principal causa de
deterioração da área de interface durante a função87-89. Isto posto, o surgimento dos
pilares híbridos à base de titânio não somente permite a utilização de infraestruturas
personalizadas (metálicas ou cerâmicas) capazes de auxiliar no processo de
restauração do espaço edêntulo, mas possibilitam o relacionamento interfacial com
materiais de mesma natureza, minimizando o número de complicações mecânicas
(Figura 11).

Figura 11. Pilar híbrido à base de titânio.
Fonte: imagem do autor, 2018.

Sob outra perspectiva, além das propriedades mecânicas do material, o
modo de retenção da coroa protética sobre o componente protético também
desperta posicionamentos distintos. Dierens et al.90, ao avaliar as alterações
teciduais periimplantares decorrentes do carregamento funcional, observaram,
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dentre outros achados, que (1) restaurações cimentadas que apresentavam a região
de término em 90 graus associadas à colonização bacteriana comumente
apresentavam maior grau de recessão gengival ao longo do tempo, e (2) um novo
reposicionamento coronal da margem gengival é determinado pela pressão exercida
pelo perfil de emergência no sentido horizontal e vertical, principalmente nos casos
em que a coroa apresentava maior divergência quando comparada ao pilar de
cicatrização.
Por consequência, inúmeras técnicas de reabilitação protética sobre
implantes têm sido sugeridas a fim de eliminar os agravos causados pela utilização
convencional de componentes para coroas cimentadas91,92. Todavia, a busca por
uma restauração que não comprometa a homeostase dos tecidos periimplantares
deve sempre considerar as características particulares do comportamento mecânico
dos materiais dentários. Loi e Di Felice92 propuseram um preparo orientado
biologicamente em que as coroas são adaptadas sobre os componentes sem a
realização prévia de um término cervical. Segundo os autores, tal conduta permite a
formação

de

uma

mínima

linha

de

cimentação,

bem

como

permite

o

condicionamento e suporte do tecido gengival vestibular em contato com a superfície
da coroa. Contudo, embora os recentes avanços vêm estimulando a utilização de
materiais restauradores cerâmicos extremamente finos93,94, este protocolo tem sido
contestado pelo princípio do sobrecontorno, tal qual promovido por laminados
cerâmicos instalados na ausência de preparo prévio79.
Diante disso, aliando a reversibilidade e facilidade técnica própria dos
componentes parafusados com a interposição de um agente amortecedor que
permite o vedamento marginal por meio de um cimento de baixa solubilidade, a
implantodontia assisti o surgimento dos pilares híbridos. Estes, permitindo um
controle efetivo do excesso de cimento residual em ambiente extraoral, propõe a
manutenção da saúde periimplantar enquanto faculta a manipulação da estética
vermelha.
Uma vez que o sucesso em implantodontia é determinado pela ausência de
complicações decorrentes do carregamento funcional, assim como pela manutenção
da condição de saúde dos tecidos periimplantares, faz-se necessário a realização de
estudos clínicos controlados a fim de avaliar as novas tecnologias propostas.
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL
Verificar a influência de pilares híbridos à base de titânio sobre os
parâmetros clínicos e radiográficos periimplantares.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar

o índice

de

sangramento gengival dos tecidos moles

periimplantares em torno de coroas unitárias sobre pilares híbridos e cimentáveis;
Identificar a profundidade de sondagem do sulco periimplantar de implantes
reabilitados com coroas unitárias sobre pilares híbridos e cimentáveis;
Definir o nível de perda óssea periimplantar de implantes reabilitados com
coroas unitárias sobre pilares híbridos e cimentáveis;
Constatar a correlação entre a remodelação óssea periimplantar e as
características anatômicas dos implantes reabilitados com coroas unitárias;
Verificar a associação entre os fatores biológicos (gênero, arco dentário,
posição no arco, dente antagonista, dentes adjacentes, localização e sítio receptor)
e a perda óssea periimplantar.
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3. MÉTODOS

3.1 TIPO DE ESTUDO
Ensaio clínico randomizado.
3.2 CÁLCULO DO TAMANHO DE AMOSTRA
Para definição do tamanho da amostra foram utilizados os seguintes
parâmetros: nível de confiança de 95% (erro tipo I ou probabilidade α=5%), força do
estudo de 80% (erro tipo II ou probabilidade ß=20%) e diferença média da linha de
base de 0,1 mm (DP=0,3 mm)95, resultando em n=55.
3.3 RECRUTAMENTO DOS PARTICIPANTES
Os participantes do estudo foram recrutados mediante convite realizado pelo
pesquisador responsável durante consultas regulares à consultórios odontológicos
particulares nas cidades de Tubarão, Imbituba e Joinville durante os anos de 2016 e
2017.
Cientes do objetivo do estudo e assegurando sua participação após a
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A), os
voluntários foram informados acerca dos riscos inerentes ao procedimento cirúrgico,
tais como inchaço, hemorragia, exposição da área cirúrgica, possibilidade de
infecções, até a possível perda do implante instalado. Com a mesma ênfase, os
benefícios de sua participação também foram destacados, dentre eles o alívio do
desconforto causado pela falta de dentes, a devolução da capacidade mastigatória e
da fala, bem como correção do dano estético originado pela perda dentária. Por fim,
a confidencialidade das informações e a solução de eventuais complicações
protéticas decorrentes do seu envolvimento no estudo também foram asseguradas.
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3.4 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE
Foram incluídos na pesquisa pacientes de ambos os sexos que
apresentassem: (1) idade superior a 18 anos, (2) perdas dentárias unitárias, e (3)
dimensões ósseas suficientes para instalação de um implante com conexão do tipo
cone Morse de, no mínimo, 3,5 mm de diâmetro e 8,0 mm de altura, avaliadas por
meio de cortes obtidos com tomografia computadorizada de feixe cônico (CBCT).
Foram dispensados do estudo os indivíduos (1) portadores de doenças
sistêmicas

que

comprometiam

a

técnica,

(2)

com

severas

discrepâncias

maxilomandibulares, (3) com bruxismo severo, (4) submetidos à procedimentos
prévios de enxertia óssea, (5) usuários de drogas, abuso de álcool ou fumo (>10
cigarros/dia), (6) com distúrbios coagulantes ou em terapia anticoagulante, (7)
imunodeprimidos e/ou irradiados, e (8) com doença oral que exigisse tratamento
prévio.
3.5 COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS
Os pacientes selecionados para o estudo foram distribuídos aleatoriamente
em dois grupos distintos, formados de acordo com o tipo de pilar protético utilizado:
Controle - reabilitação protética sob pilar cimentável de titânio (Munhão Universal
CM, Neodent, Curitiba, PR, Brasil); Teste - reabilitação protética sob pilar híbrido de
titânio (Tibase, Neodent, Curitiba, PR, Brasil) (Figura 12)
Para tanto, a randomização foi realizada por meio de envelopes numerados
e lacrados, abertos momentos antes do início da etapa clínica de reabilitação
protética.
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Figura 12. Pilares protéticos utilizados para os grupos controle e teste.
Munhão universal (esquerda) e pilar híbrido (direita). Fonte: imagem do autor, 2018.

3.6 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
Todos os indivíduos participantes do estudo receberam antibioticoterapia
profilática com 1 g de amoxicilina uma hora antes do início do procedimento ou,
ainda, 300 mg de clindamicina àqueles com histórico de hipersensibilidade ao
fármaco convencional.
Em ambulatório e sob efeito de anestesia local à base de cloridrato de
mepivacaína 2% com adrenalina a 1:100000 (Dentsply, York, PA, EUA), foi realizada
uma incisão semilunar ao nível de crista alveolar, no centro da mucosa ceratinizada.
Após o descolamento do retalho, a fresagem do sítio implantar permitiu a instalação
de um implante com interface cone Morse (Neodent, Curitiba, PR, Brasil) à uma
distância mínima de 1,5 mm da porção proximal do dente adjacente, 3,0 mm da
porção lateral de implantes (quando presentes) e 2,0 mm abaixo da crista óssea
alveolar (Figura 13), conferidos ao final com radiografia periapical. Por sua vez, os
participantes que receberam implante imediatos seguiram o protocolo pré-cirúrgico
descrito acima, diferindo, unicamente, na seleção de um implante longo que
permitisse a obtenção de uma adequada estabilidade primária.
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Figura 13. Procedimento cirúrgico de instalação do implante de conexão interna.
Recoberto por um parafuso de cobertura, os tecidos moles foram
reposicionados sob o sítio receptor e suturados com fio sintético Vicryl 4-0 (Ethicon
Inc, Somerville, NJ, EUA) montados em agulha atraumática com pontos simples. Por
fim, todas as suturas foram removidas ao final do período de 10 dias.
3.7 PROCEDIMENTO PROTÉTICO
Dado o período de osseointegração de 5 meses, os implantes foram
reabertos e receberam um pilar de cicatrização com altura variando de acordo com a
espessura do tecido ceratinizado. Após um período de 10 dias, uma restauração
provisória em resina acrílica foi confeccionada sobre um cilindro provisório
parafusado, permitindo o estabelecimento de um perfil de emergência adequado
para a restauração definitiva.
Utilizando pilares de transferência, o posicionamento espacial do implante foi
transferido para o modelo de gesso com o auxílio de uma moldeira individual em
resina acrílica (JET, Clássico, São Paulo, SP, Brasil) preenchida com material
elastomérico

de

moldagem

(Optosil®

Xantopren®,

Heraeus-Kulzer,

Hanau,

Alemanha).
Para a confecção das coroas unitárias, um técnico em prótese dentária
recebeu os modelos de trabalho e antagonista montados em Articulador Semi-
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Ajustável (Bio-Art, São Carlos, SP, Brasil), realizando o enceramento da
infraestrutura. Por meio da técnica da cera perdida, as infraestruturas foram fundidas
em liga de Níquel, Cromo, Molibdênio e Titânio (Tilite, Talmax, Curitiba, PR, Brasil)
e, seguida a etapa de prova das infraestruturas sobre os componentes, a cerâmica
de cobertura (VM®13, Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Alemanha) foi aplicada
seguindo as informações estéticas obtidas pela análise dos dentes adjacentes
(Figura 14). Todas as restaurações cerâmicas foram instaladas, conforme
procedimento descrito abaixo, ao final do período de 4 semanas.

Figura 14. Restaurações cerâmicas dos grupos controle e teste.
Coroa para Munhão universal (esquerda) e pilar híbrido (direita). Fonte: imagem do autor, 2018.

3.8 PREPARO E INSTALAÇÃO DOS COMPONENTES
3.8.1 Cimentação da coroa sobre o pilar cimentável (Controle)
Com intuito de facilitar a remoção do excesso de cimento residual, a porção
externa da coroa metalocerâmica foi vaselinada. Ainda, seguindo a técnica proposta
por Wadhwani e Piñeyro96, a coroa preenchida com agente cimentante temporário
livre de eugenol (TempBond™ NE, Kerr, Orange, CA, EUA) foi lentamente
encaixada sobre o respectivo análogo, o excesso de cimento residual foi removido e,
só então, seguiu-se com a sua instalação sobre o pilar em boca (Figura 15). Dado o
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tempo de reação do cimento, o excesso de cimento foi removido com auxílio de uma
sonda periodontal plástica (#12 Colorvue, Hu-Friedy®, Chicago, IL, EUA).
Por fim, utilizando uma tira de papel de articulação (AccuFilm® II, Parkell,
Edgewood, NY, EUA), um refinamento oclusal foi executado visando eliminar
possíveis interferências não diagnosticadas até então.

Figura 15. Técnica modificada de cimentação sobre pilar cimentável.
(A) Restauração cerâmica a ser cimentada, (B) preenchimento da margem da restauração com
agente cimentante, (C) adaptação da restauração cerâmica sobre o análogo do munhão universal, (D)
restauração cerâmica livre de excesso de cimento residual e internamente preenchida por cimento,
(E) excesso de cimento residual aderido ao análogo. Fonte: imagem do autor, 2018.

3.8.2 Cimentação da coroa sobre o pilar híbrido à base de titânio (Teste)
Seguindo as informações do fabricante, a justaposição existente entre o pilar
de titânio e a infraestrutura não exige a necessidade de tratamento de superfície
previamente à cimentação.
Com isso, um cimento resinoso dual (Duolink™, Bisco Inc., Schaumburg, IL,
EUA) foi manipulado e aplicado uniformemente sobre o pilar. Em seguida, a coroa foi
lentamente encaixada sobre as retenções laterais até que a adaptação final
comprove o assentamento completo da peça.
Utilizando uma sonda exploradora, o excesso de cimento residual foi
completamente removido, garantindo a obtenção de uma superfície livre de
sobrecontorno (Figura 16). Com um aparelho fotopolimerizador (Valo®, Ultradent,
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South Jordan, UT, EUA), o cimento foi recoberto por um agente bloqueador de
oxigênio (Panavia™ F 2.0 Oxyguard II, Ney York, NY, EUA) e recebeu fotoativação
final de 20 segundos em cada face, seguido de polimento com borrachas abrasivas
(Enhance®, Dentsply, York, PA, EUA) em baixa rotação.

Figura 16. Técnica de cimentação sobre pilar híbrido.
(A) Pilar híbrido adaptado ao análogo do implante cone Morse, (B) aplicação de agente cimentante
sobre o pilar híbrido, (C) inserção da coroa sobre o pilar híbrido, (D) remoção extraoral do excesso de
cimento após a fotopolimerização inicial, (E) remoção completa do excesso de cimento residual.

Uma vez preparados, o conjunto componente/prótese foi então parafusado
sobre o implante com torque de 15 Ncm, seguindo a instruções fornecidas pelo
fabricante. Finalizada a instalação, com o auxílio de uma tira de papel de articulação
(AccuFilm® II, Parkell, Edgewood, NY, EUA) realizou-se um refinamento oclusal a
fim de eliminar possíveis interferências não diagnosticadas previamente.
Por fim, o local de acesso ao parafuso foi preenchido com uma pequena
quantidade de guta-percha (Odahcam, Dentsply, York, PA, EUA) e recoberto com
compósito de obturação nanohíbrido (IPS Empress® Direct, Ivoclar Vivadent,
Schaan, Liechtenstein).
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3.9 PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO
3.9.1. Perda óssea periimplantar
A avaliação da remodelação óssea em torno dos implantes foi realizada
mediante radiografias periapicais sustentadas por posicionadores (Cone Indicador
Digital, Indusbello, Londrina, PR, Brasil) em intervalos previamente definidos em:
(T1) no ato do carregamento do implante com coroa provisória, (T2) após 6 meses
do carregamento com coroa metalocerâmica, e (T3) após 12 meses do
carregamento definitivo. As tomadas radiográficas foram realizadas em aparelho
Spectro 70x Eletronic (Dabi Atlante, Ribeirão Preto, SP, Brasil) com 10 mA de
corrente e 70 kVp de potência, utilizando filme Ultra-speed (Eastman Kodak
Company, Rochester, NY, EUA).
Após a revelação, as radiografias foram digitalizadas, gerando imagens
padronizadas com resolução de 300 dpi e dimensões aproximadas de 6000 (largura)
x 4000 (altura) pixels. Salvas no formato JPEG, estas foram importadas para o
software ImageJ 1.49 (National Institutes of Health, Bethesda, MD, EUA) e a
calibração foi realizada a fim de diminuir possíveis distorções pela técnica
radiográfica. Para tal, uma medida real foi definida (diâmetro do implante),
possibilitando a obtenção de mensurações confiáveis (Figura 17).

Figura 17. Definição das medidas de base para diagnóstico do grau de perda óssea
periimplantar.
Calibração do software ImageJ 1.49 para definição da medida real dada pela plataforma do implante
(A), permitindo a medição das regiões mesial e distal (B). Fonte: imagem do autor, 2018.
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Assim, a medição do nível ósseo marginal foi realizada em dois pontos
(mesial e distal), posteriormente seguido pela média dos valores, utilizando a
distância entre a plataforma do implante e a crista óssea seguindo uma linha
paralela ao longo eixo do implante, comparando o nível de contato osso/implante
nos períodos T1, T2 e T3 (Figura 18).

Figura 18. Documentação radiográfica dos implantes reabilitados.
Avaliação de remodelação óssea nos períodos de T1 (A), T2 (B) e T3 (C). Fonte: imagem do autor,
2018.

3.9.2 Profundidade de sondagem
Por meio de uma sonda periodontal plástica (#12 Colorvue, Hu-Friedy®,
Chicago, IL, EUA), seis sítios periimplantares foram sondados com leve pressão
digital (mesio-vestibular, vestibular, disto-vestibular, mesio-lingual, lingual e distolingual)

e

mensurados

em

três

avaliações.

Ao

término

do

período

de

acompanhamento, considerou-se a média de todos os sítios por implante nos
períodos T1, T2 e T3.
3.9.3 Proporção coroa/implante
Para identificação da proporção coroa/implante, considerou-se a razão entre
a altura em milímetros da coroa clínica sobre implante (coroa protética + altura do
transmucoso) e o comprimento do implante. Para tal, a imagem radiográfica
digitalizada do implante reabilitado no momento T1 foi importada para o software
ImageJ 1.49 e, após a calibração pela medida real da plataforma, as distâncias
foram mensuradas (Figura 19).
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Figura 19. Mensuração da relação coroa/implante.
Delimitação do comprimento do implante e da coroa clínica (A) e calibração do software por meio da
medida real da plataforma do implante (B). Fonte: imagem do autor, 2018.

3.9.4 Índice de sangramento gengival
Utilizando uma sonda milimetrada plástica (#12 Colorvue, Hu-Friedy®,
Chicago, IL, EUA), toda a extensão da margem da mucosa adjacente ao implante foi
percorrida. Aguardado o tempo de espera de 5 segundos, a presença ou não de
sangramento do tecido mole periimplantar nos períodos de T2 e T3 foi registrada
como “presente” ou “ausente”.
3.10 VARIÁVEIS DE ESTUDO
A fim de verificar a existência de correlação, as variáveis foram definidas
para o momento T3 (Tabela 1).
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Tabela 1. Variáveis independentes para a avaliação radiográfica de perda óssea
periimplantar.
Variável

Critério Avaliado
Masculino

Gênero

Feminino
Maxila

Arco Dentário

Mandíbula
Anterior

Posição no Arco

Posterior
Dente

Antagonista

Implante
Um

Dentes Adjacentes

Dois
Dentes

Localizado entre

Implantes
Dente/Implante

Sítio Receptor

Fresado
Imediato
3,5

Diâmetro do Implante

3,75 - 4,3
≥ 5,0

Comprimento do Implante

≤ 10
≥ 11
≤ 0,99

Proporção Coroa/Implante

1-2
>2

Fonte: elaboração do autor, 2018.

3.11 PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS
Inicialmente, um banco de dados foi criado utilizando o software Microsoft
Excel 2017 (Microsoft, Redmond, WA, EUA) contendo todas as variáveis, bem como
os parâmetros de média e desvio padrão.
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Com relação à perda óssea periimplantar e profundidade de sondagem,
ambos os grupos foram submetidos à análise de variância a dois critérios de
medidas repetidas (ANOVA RM). A fim de detectar diferenças estatisticamente
significativas entre os grupos, o teste Tukey de comparações múltiplas foi utilizado.
Por sua vez, o índice de sangramento à sondagem foi analisado pelo teste nãoparamétrico de Mann-Whitney.
O coeficiente de correlação de Pearson foi adotado na verificação de
correlação significativa entre a remodelação óssea periimplantar nos três
seguimentos e as características clínicas dos implantes reabilitados, tais como
diâmetro, comprimento e proporção coroa/implante.
Por fim, análises bivariadas foram conduzidas, pelas quais se podem
observar a influência de variáveis como gênero, arco dentário, posição no arco,
antagonista, dentes adjacentes, localização e sítio receptor sobre a variável
dependente (perda óssea periimplantar).
As análises foram realizadas utilizando o software estatístico SPSS 20.0
(IBM, Chicago, Illinois, EUA). Em todos os testes foi adotado um nível de
significância de 95% (p<0,05).
3.12 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA
Este estudo foi elaborado e conduzido seguindo as diretrizes estabelecidas
pelo CONSORT para a realização de estudos clínicos randomizados e a Declaração
de Helsinque, revisada em 2013, para experimentos envolvendo seres humanos.
Após sua aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Sul de
Santa Catarina, no. 51368715.0.0000.5369 (ANEXO A), este estudo foi registrado
junto ao Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC), no. RBR-7qhv4f.
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4. RESULTADOS

Um total de 21 pacientes (4 homens e 15 mulheres), com idade entre 18 e
69 anos, reabilitados com restaurações unitárias sobre implante foram incluídos no
estudo. Dentre estes, um participante (possuindo dois implantes) foi perdido
previamente à etapa de randomização por razões econômicas e outro, que recebeu
um implante, alegou desistência durante o seguimento, perfazendo um total de 52
implantes. Durante o período de doze meses nenhum implante foi perdido,
resultando numa taxa cumulativa de sobrevivência de 100%. A distribuição dos
implantes segundo o modo de retenção da coroa protética é apresentada na figura
20.

Figura 20. Fluxograma de recrutamento, randomização e alocação dos implantes
para os grupos teste e controle.
Fonte: elaboração do autor, 2018.

Os valores de média e desvio padrão da perda óssea periimplantar e demais
parâmetros clínicos analisados estão dispostos na tabela 2. Para as variáveis perda
óssea periimplantar e profundidade de sondagem, utilizou-se a análise de variância
de medidas repetidas (ANOVA RM), enquanto os dados referentes ao índice de
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sangramento à sondagem foram obtidos pelo teste não-paramétrico de MannWhitney.
Tabela 2. Parâmetros radiográficos e inflamatórios de tecido mole periimplantar no
seguimento (T3).
Grupo Controle
(média ± desvio padrão)

Grupo Teste
(média ± desvio padrão)

Mesial

1,07 mm ± 0,89

1,17 mm ± 0,80

Distal

1,23 mm ± 0,82

1,29 mm ± 0,86

Profundidade de sondagem

2,64 mm

2,34 mm

Sangramento à sondagem

42/144 (29%)

59/168 (35%)

Parâmetro
Perda óssea periimplantar

Fonte: elaboração do autor, 2018.

As alterações da crista óssea marginal foram analisadas por tomadas
radiográficas realizadas no carregamento (T1) e após o período de seis (T2) e doze
meses (T3). Do carregamento ao seguimento T3, foi observado uma perda óssea
periimplantar média de 1,15 mm (±0,82) para o grupo controle e 1,23 mm (±0,79)
para o grupo teste (Figura 21). Quando em comparação, os grupos teste e controle
não diferiram quanto a perda óssea marginal (p=0,951), entretanto o teste Tukey
HSD apontou diferença estatisticamente significativa quanto à remodelação óssea
em T1 e T3 em ambos os grupos (Tabela 3).

Figura 21. Remodelação óssea periimplantar nos grupos teste e controle.
Fonte: elaboração do autor, 2018.
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Tabela 3. Remodelação óssea periimplantar (mm) ao longo dos seguimentos.
Grupo

T1

T2

T3

T1-T2

T2-T3

T1-T3

Média

1,31A

1,34A

1,15A

-0,03

0,19

0,16*

Mínimo

0,27

0,28

0,24

-0,53

-0,46

-0,32

Máximo

3,52

3,49

2,92

0,84

1,50

0,97

Desvio Padrão

0,88

0,90

0,82

0,30

0,35

0,32

Média

1,44A

1,18A

1,23A

0,26

-0,05

0,21*

Mínimo

0,27

0,22

0,40

-1,00

-2,83

-0,94

Máximo

3,60

3,11

3,93

1,99

1,05

1,67

Desvio Padrão

0,81

0,78

0,79

0,64

0,65

0,58

>0,05

>0,05

0,037

Controle

Teste

valor de p

Os valores correspondem à distância entre a plataforma do implante e a crista óssea marginal. Letras
sobrescritas indicam a comparação entre os grupos em seguimentos específicos. Grupos marcados
pelas mesmas letras sobrescritas não apresentaram diferenças estatisticamente significativas.
Comparações entre os seguimentos no mesmo grupo, quando apresentando diferença estatística
significativa (p<0,05), estão acompanhadas de asterisco (*). Fonte: elaboração do autor, 2018.

Utilizando o valor médio dos seis sítios analisados e cada implante como
uma unidade de análise, a profundidade de sondagem foi verificada nos momentos
T1, T2 e T3. A análise de variância de medidas repetidas (ANOVA RM) apontou que
a diferença na profundidade de sondagem não foi significativa entre os grupos
(p=0,150), embora tenha variado significativamente em ambos os grupos quanto ao
seguimento T1 e T3 (Tabela 4).
A presença de sangramento à sondagem no período T2 foi de 38% para o
grupo controle e 36% para o grupo teste, seguido, respectivamente, de 29% e 35%
para o seguimento T3. Após análise, o teste não-paramétrico de Mann-Whitney não
identificou diferença estatisticamente significativa entre os grupos em T2 (p=0,558) e
T3 (p=0,814). A taxa de apresentar índice positivo de sangramento à sondagem em
um sítio com profundidade ≥ 3,0 mm foi de 42,77%, com um risco relativo de 1,54
(IC 95%, 1,23-1,93, p=0,0002). A disposição do índice de sangramento à sondagem
de acordo com a profundidade de sondagem em ambos os grupos pode ser
visualizada na figura 22.
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Tabela 4. Profundidade de sondagem nos seguimentos T1, T2 e T3.
Grupo

T1

T2

T3

T1-T2

T2-T3

T1-T3

Média

3,05A

2,81A

2,64A

0,20

0,20

0,40*

Desvio Padrão

0,80

0,75

0,54

0,85

0,77

0,90

Média

2,61A

2,44A

2,34A

0,20

0,10

0,30*

Desvio Padrão

1,52

1,11

1,09

0,90

0,80

1,00

>0,05

>0,05

0,020

Controle

Teste

valor de p

Letras sobrescritas indicam a comparação entre os grupos em seguimentos específicos. Grupos
marcados pelas mesmas letras sobrescritas não apresentaram diferenças estatisticamente
significativas. Comparações entre os seguimentos no mesmo grupo, quando apresentando diferença
estatística significativa (p<0,05), estão acompanhadas de asterisco (*). Fonte: elaboração do autor,
2018.

Figura 22. Porcentagem média de pontos positivos à sondagem em ambos os
grupos em função da profundidade do sulco periimplantar nos períodos T2 e T3.
Fonte: elaboração do autor, 2018.

Quando o índice de sangramento gengival foi realizado categorizando os
sítios periimplantares em faces livres e proximais, os pontos positivos à sondagem
apresentaram-se mais prevalentes nas superfícies interproximais (Figura 23).
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Figura 23. Distribuição do índice de sangramento gengival nos períodos T2 e T3 de
acordo com os sítios sondados.
Fonte: elaboração do autor, 2018.

A correlação entre a análise radiográfica no seguimento T3 e as
características anatômicas dos implantes reabilitados foi calculada utilizando o
coeficiente de correlação de Pearson (Tabela 5).
Tabela 5. Matriz de correlação de Pearson entre a análise radiográfica e os
parâmetros anatômicos do implante reabilitado.
Característica
Diâmetro do Implante
Comprimento do Implante
Proporção Coroa/Implante
Fonte: elaboração do autor, 2018.

Análise Radiográfica
T1

T2

T3

0,1399

-0,1801

0,0804

p=0,322

p=0,201

p=0,571

-0,2349

-0,1964

-0,1834

p=0,094

p=0,163

p=0,193

-0,1992

-0,1753

-0,1878

p=0,157

p=0,214

p=0,182
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Análises bivariadas foram realizadas por meio de testes não-paramétricos de
Mann-Whitney e Kruskal-Wallis, assumindo a remodelação óssea periimplantar
como variável dependente e gênero, arco dentário, posição no arco, antagonista,
dentes adjacentes, localização e sítio receptor como variáveis independentes. Os
resultados estão dispostos na tabela 6.
Tabela 6. Remodelação óssea periimplantar.
Variável

n

Mediana

25-75%

Masculino

5

0,71

0,54 - 2,46

Feminino

47

1,00

0,55 - 1,54

Maxila

27

0,90

0,49 - 1,31

Mandíbula

25

1,35

0,60 - 1,74

Anterior

11

1,27

0,62 - 2,15

Posterior

41

0,98

1,27 - 0,62

Dente

37

0,82

0,51 - 1,26

Implante

15

1,46

1,27 - 2,53

Um

3

1,11

0,33 - 1,70

Dois

49

0,98

0,55 - 1,53

Dentes

21

0,82

0,45 - 1,23

Implantes

14

1,39

0,87 - 2,16

Dente/Implante

17

1,00

0,53 - 1,55

Imediato

18

1,43

0,54 - 2,54

Fresado

34

0,90

0,55 - 1,39

p

Gênero
0,710

Arco Dentário
0,096

Posição no Arco
0,407

Antagonista
0,003

Dentes Adjacentes
0,906

Localizado entre
0,052

Sítio Receptor

Fonte: elaboração do autor, 2018.

0,037
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5. DISCUSSÃO

Com base nos resultados desse estudo, os componentes híbridos à base de
titânio apresentaram performance similar aos resultados alcançados pelos
componentes convencionais utilizados para coroas cimentadas. Embora tenham
exibido valores discretamente inferiores de remodelação óssea periimplantar, a
resposta inflamatória positiva dos tecidos moles adjacentes não diferiu entre os
grupos, restringindo sua maior ocorrência à medida que a profundidade de
sondagem alcançava escores superiores. Ainda, as características anatômicas do
implante reabilitado não apresentaram correlação significativa com a remodelação
dos tecidos duros, enquanto as análises bivariadas apontaram associação somente
entre a perda óssea marginal, o tipo de dente antagonista e o sítio receptor. À vista
disso, a hipótese de que a utilização de pilares híbridos à base de titânio favorece a
manutenção da saúde dos tecidos periimplantares não encontrou evidências que a
sustentassem, devendo ser rejeitada.
A interpretação do comportamento da remodelação óssea marginal em torno
dos implantes tem sido relatada como um dos fatores preditivos mais importantes
para o sucesso em implantodontia97. Durante o primeiro ano, ainda que isento de
processos patológicos, tal processo apresenta-se mais pronunciado, provavelmente
como uma resposta adaptativa frente ao dano causado pelo ato cirúrgico de
instalação do implante, fato que, segundo Albrektsson et al.65, não precisa
necessariamente estar associado a maiores índices de reabsorção óssea posterior.
Em vista disso, tal entendimento sustenta os achados do presente estudo, uma vez
que a perda óssea periimplantar atingiu seu maior nível durante o processo de
reparo e remodelação pós-cirúrgica, não sendo potencializada pelo carregamento
funcional. Em contrapartida, se, como suportado por Galindo-Moreno et al.97, a
perda óssea marginal está mais relacionada à fase protética entre a instalação do
componente e o subsequente carregamento funcional, a ausência sistemática de
dimensionamento pré-cirúrgico da mucosa ceratinizada como barreira protetora da
osseointegração98 pode comprometer a longevidade dos tratamentos com implantes.
Desde a publicação dos trabalhos de Hermann et al.99 e Tarnow et al.100,
tem-se preconizado que a perda óssea periimplantar, no primeiro ano, deva exibir
valores entre 1,6 e 2,0 mm. Além de aumentar a longevidade dos implantes e poder
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servir como parâmetro para avaliação da técnica cirúrgica, isso também permite o
controle do espaço a ser preenchido pela papila, condição determinante no grau de
satisfação dos tratamentos realizados principalmente em área estética. Quando
mensurada, independente do grupo analisado, a distância entre a crista óssea
marginal e a plataforma do implante de conexão interna registrou valores absolutos
inferiores (1,15±0,82 para o grupo controle e 1,23±0,79 para o grupo teste).
Ademais, o presente estudo observou que, independente da razão pela qual houve a
remodelação óssea, não há necessidade de aguardar o primeiro ano para
determinar o prognóstico dos implantes, uma vez que os valores obtidos nos
primeiros seis meses (T2) são capazes de orientar um correto diagnóstico. Não
obstante, a literatura científica tem recomendado que a remodelação da crista óssea
periimplantar não seja interpretada isoladamente, mas dentro de um contexto maior,
como um processo multifatorial. Muito embora a utilização de uma geometria
específica (microthreads) e a adoção de conceitos protéticos específicos (plataforma
switch e altura dos abutments) pareça sugerir resultados encorajadores, a presença
de fatores confundidores específicos, como apontado por inúmeros ensaios clínicos
e revisões sistemáticas, precisa ser considerada101-103. Contudo, a necessidade de
distinguir tal reflexo entre perda fisiológica ou patológica permanece controverso96.
O

debate

acerca

da

origem

da

remodelação

dos

tecidos

duros

periimplantares tem sido fomentado pela compreensão de que os implantes
dentários podem apresentar um comportamento semelhante ao dos dentes naturais
frente a um processo de periodontite. Muito embora esse posicionamento encontre
amparo em publicações recentes104-106, permanece a indagação se a periimplantite é
um processo estritamente infeccioso ou se a contaminação ocorre após a ruptura
tecidual, causando uma resposta inflamatória crônica de corpo estranho. Logo, essa
teoria lança luz sobre o comportamento tecidual periimplantar durante os estágios
iniciais de cicatrização apresentados por esse estudo. Assim sendo, tal reação
poderia ser causada pela própria instalação do implante, em que suas propriedades
físico-químicas determinariam a gravidade da resposta inflamatória, colocando-o
numa posição delicada de equilíbrio a fim de evitar sua rejeição107.
Por conseguinte, quando a instalação do implante é seguida pelo
estabelecimento de um equilíbrio, este encontra-se diretamente dependente das
reações somadas a ele65. À vista disso, ainda que implante e restauração, em
termos de taxa de sobrevivência, pareçam não diferir significativamente quanto ao
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modo de retenção da coroa108, a remoção incompleta do excesso de cimento
residual do sulco periimplantar pode promover o desenvolvimento de uma resposta
inflamatória dos tecidos circunjacentes. Ao comparar a utilização de componentes
híbridos que permitem a cimentação e o controle do excesso de cimento residual em
ambiente extraoral, o presente estudo observou que tal propriedade foi incapaz de
interferir positivamente na remodelação óssea em virtude da presença de um corpo
estranho, bem como apresentar valores positivos inferiores de sangramento à
sondagem, ambos fatores preditivos de comprometimento da homeostase dos
tecidos. Isso ratifica os resultados apresentados por Canullo et al.91 que, em um
ensaio clínico randomizado, demonstraram que a remoção extraoral do excesso de
cimento residual em componentes convencionais para coroas cimentadas podem
minimizar consideravelmente a presença de excessos não detectados.
Embora alguns autores acenem para a ausência de associação significativa
entre o histórico de doença periodontal e a remodelação dos tecidos duros
periimplantares95, é fato que uma elevada perda óssea favorece a colonização
bacteriana e sua progressão. Desde que publicado por Merli et al.109, o uso em
conjunto das informações radiográficas associado aos testes de profundidade e
sangramento à sondagem têm frequentemente implementado o diagnóstico clínico
da doença periimplantar. Valores positivos de sangramento, com ou sem
aprofundamento do sulco periimplantar, possuem um valor decisivo na classificação
e diagnóstico, sendo considerado uma medida clínica imprescindível entre saúde e
doença110. Como representado na figura 17, independente da ausência de excesso
de cimento residual em ambos os grupos, o índice de sangramento à sondagem
para um sítio com profundidade de 3,0 mm foi de 40,08%, com um aumento médio
de 7,85% a cada 1,0 mm de profundidade sulcular. Esses resultados reforçam os
apresentados por Ferreira et al.111 e Merli et al.112, principalmente na elucidação da
similaridade entre a patogênese da gengivite e mucosite periimplantar.
Diante do desafio bacteriano do biofilme oral, os sinais clínicos de
inflamação tecidual decorrentes das alterações do sistema vascular periodontal
foram inicialmente observados por Löe et al.113,114. Desde então, uma relação
positiva significativa entre a quantidade e a qualidade do biofilme e a gravidade da
inflamação gengival tem sido mostrada. Diante disso, se extrapolarmos os
resultados apresentados por Fleming et al.115 de que apenas um terço dos adultos
faz uso diariamente de um meio mecânico de higienização da porção interproximal,
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os achados desse estudo, ao apontarem para uma maior prevalência de pontos
positivos à sondagem em regiões interproximais, parecem validar as observações de
Farina et al.116 e Almiñana-Pastor et al.117. Assim, embora a progressão da mucosite
para a doença periimplantar não seja previsível, tem-se afirmado que a destruição
dos tecidos de suporte, quando biofilme dependente, ocorre pela conversão da
mucosite em periimplantite118.
A penetração e colonização microbiana dos micro-gaps existentes na junção
implante/abutment e abutment/coroa tem sido apontada por trabalhos in vitro e in
vivo como um reservatório bacteriano potencialmente capaz de interferir na saúde
dos tecidos de suporte119,120. Contudo, o fato da doença periimplantar se
desenvolver em torno dos tecidos marginais sugere, de acordo com Canullo et al.121
e Penarrocha-Oltra et al.122, que a microbiota presente no sulco periimplantar está
mais diretamente envolvida no processo do que a contaminação interna do implante.
À vista disso, uma vez que o índice de sangramento à sondagem tem se
demonstrado relevante na avaliação da deterioração ou estabilidade das condições
periimplantares ao longo do tempo34, os achados desse estudo parecem sustentar a
proposição de que a margem das restaurações implantossuportadas não devam ser
estabelecidas além de 1,5 mm subgengivalmente123, sob o risco de aumentar
consideravelmente a ocorrência de mucosite (≤1,0 mm: 23,38%; ≥ 2,0 mm: 40,21%).
Apesar do modo de retenção das restaurações implantossuportadas não
parecer diferir significativamente entre si43, todo processo de cimentação traz
consigo o risco de excesso de cimento residual. Muito embora as diversas técnicas
de cimentação extraoral apontem para um menor risco de desenvolvimento da
doença periimplantar associada ao cimento, é fato que nenhum protocolo eliminará
completamente o risco124. Uma vez que, em implantodontia, a seleção do agente
cimentante parece arbitrária, trabalhos como os de Raval et al.125 e Korsch et al.81
passaram a investigar o comportamento do biofilme na presença de diferentes
cimentos odontológicos. Segundo os autores, a utilização de agentes à base de
óxido de zinco, livres ou não de eugenol, foram capazes de reverter o microbioma
subgengival, resultando numa menor quantidade de bactérias do complexo vermelho
(Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola e Tannerella forsythia). Por outro
lado, cimentos à base de metacrilato foram responsáveis pelo aumento no índice de
sangramento, profundidade de sondagem e reabsorção óssea periimplantar, sendo
capazes de levar à inflamação mesmo na ausência de excesso residual. No entanto,
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os resultados do presente estudo não encontraram associação entre o tipo de
cimento utilizado e os valores clínicos e radiográficos nos seguimentos. Diante do
maciço consenso científico que comprova tais achados, crê-se que a ausência de
testes microbiológicos específicos e o período de observação possam ter
influenciado na disparidade dos resultados.
Com a publicação das recentes taxas de sobrevivência atingidas pelos
implantes dentários (97,2% após 5 anos e 95,2% após 10 anos)126, os esforços em
implantodontia têm se dirigido na investigação de fatores adicionais, tais como
redução da morbidade, tempo e custo total de tratamento. Tal conduta permitiu o uso
de menos implantes, bem como dispositivos de menor comprimento, oportunizando
intervenções menos invasivas e um menor risco de lesão às estruturas
anatômicas127. Contudo, a aplicação de princípios biomecânicos estritamente
dentários no planejamento protético em implantodontia sem ressalvas permitiu o
questionamento quanto à longevidade dos tratamentos com implantes curtos e que,
principalmente, apresentavam uma proporção coroa/implante desfavorável. Logo, ao
correlacionar os parâmetros anatômicos dos implantes reabilitados à remodelação
óssea no seguimento final, os resultados desse estudo não verificaram qualquer
influência do diâmetro, comprimento e proporção coroa/implante na perda óssea
periimplantar. Isso corrobora com os achados divulgados por Quaranta et al.128 e
Meijer et al.129. De acordo com os autores, a alta proporção coroa/implante e o
comprimento do implante não apresentaram efeito significativo sobre as alterações
ósseas marginais ou demais complicações técnicas e biológicas, sendo uma opção
viável na reabilitação de espaços edêntulos.
Desde a publicação do estudo de Lazzara130, pouco se alterou quanto ao
protocolo seguro de seleção do diâmetro dos implantes utilizados para reabilitações
unitárias. Contudo, em segmentos de espessura insuficiente, uma recente revisão
sistemática tem advogado a favor da utilização de implantes estreitos, conquanto
que restritos à região anterior131. Quando analisados, os dados desse estudo
referentes ao diâmetro dos implantes devem ser observados com critério, visto que a
própria literatura científica não adota uma classificação unânime quanto ao que
seria, de fato, um implante estreito132. Uma vez que os participantes dessa pesquisa
não foram selecionados por localização do espaço edêntulo no arco, o diâmetro dos
implantes instalados não foi inferior a 3,5 mm. Com isso, muito embora os dados não
tenham encontrado correlação com a remodelação óssea, parece coerente admitir,
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com base em outros estudos133,134, que implantes com diâmetro inferior a 3,3 mm
possam estar em risco aumentado de sobrecarga funcional. Por outro lado,
observou-se que à medida que o diâmetro do implante atingia dimensões maiores (≥
3,5 mm), embora permitisse melhor estabilidade, a remodelação óssea marginal nos
seguimentos não foi estatisticamente significativa. Tal aspecto aproxima os
resultados desse estudo com os dados publicados por Mendonça et al.135, sugerindo
que a influência do diâmetro do implante na distribuição do estresse para o osso
circundante pode não ser clinicamente relevante. Contudo, é importante salientar
que o aumento dessa dimensão, segundo outros trabalhos, passa a refletir na
minimização de complicações protéticas131,136. Assim sendo, a definição do diâmetro
ideal do implante deve atender os requisitos mecânicos da área a ser reabilitada, a
fim de que, dentro dos limites morfológicos, possa causar menor dano aos tecidos
duros circundantes.
A análise bivariada da perda óssea marginal em virtude dos fatores
relacionados ao paciente apontou associação somente com o tipo de dente
antagonista e o sítio receptor. Ao excluir as demais variáveis, tal evidência ratifica os
achados de Lee et al.137 quanto ao gênero e posição no arco, Kappel et al.138 quanto
ao arco dentário e Urdaneta et al.139 e Rasperini et al.140 quanto ao número de
dentes adjacentes e a localização no espaço edêntulo. Todavia, muito embora a
literatura científica abrigue inúmeros resultados contraditórios, algumas limitações do
presente estudo devem ser consideradas. Para Gurgel et al.141, uma vez que a
doença periimplantar é mais prevalente entre homens do que entre mulheres,
estima-se que a perda óssea marginal, como fator biofilme dependente, deva
assumir padrões distintos entre os gêneros. Dessa maneira, é possível que a
distribuição não equivalente dessas variáveis em ambos os grupos possa ter
influenciado na identificação de associações. Ainda, mesmo que fatores como
procedimento cirúrgico, geometria do implante, rugosidade de superfície e padrões
de carregamento tenham sido controlados nesse estudo prospectivo, a remodelação
óssea relativamente mínima observada no período (T1-T3) pode ter limitado a
capacidade de verificar qualquer associação estatisticamente significativa.
É sabido que o estímulo mecânico oriundo do carregamento oclusal é um
fator crítico para o reparo e manutenção do tecido ósseo140. Por outro lado, à medida
que promove deformações dinâmicas, as cargas oclusais, como um estímulo
osteorregulatório, influenciam positivamente na massa e arquitetura dos tecidos
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duros142. Muito embora estudos iniciais apontassem para a sobrecarga mecânica
como uma das principais razões para a perda óssea periimplantar e, posteriormente,
a falha do implante17,143,144, trabalhos recentes tem encontrado fraca evidência e
resultados inconclusivos na tentativa de estabelecer uma relação de causa e
efeito60,145. Neste cenário, os achados desse estudo, no que tange ao tipo de dente
antagonista, encontram-se cercados por uma literatura conflitante. Uma vez que
propiciam carga funcional ao tecido de suporte mediante uma ação prévia de
perfuração, os implantes precisam ser entendidos num contexto de interação
complexa, considerando fatores mecânicos, microbianos, cirúrgicos e do próprio
paciente60,65,

não

permitindo

uma

comparação

imediata

quanto

ao

seu

comportamento fisiológico. Assim, parece sensato compreender o impacto da
sobrecarga oclusal promovida pelos diferentes substratos antagonistas em dois
pontos distintos, isto é, no decorrer e após o processo de osseointegração.
À vista disso, visto que a presença de micromovimentação interfacial
superior a 150 µm pode comprometer a neoformação óssea, gerando uma
cicatrização de tecidos fibrosos ao redor dos implantes146, os dados presentes na
literatura parecem convergir para a necessidade de alcançar, no mínimo, 32 Ncm de
estabilidade primária a fim de que o carregamento funcional não afete a
osseointegração147. Tal conduta, segundo os autores, permitiria ao clínico alcançar
taxas de sucesso superiores a 97% ao longo de 3 anos de acompanhamento em
protocolos de carregamento imediato, precoce e convencional146,148. Por outro lado,
após a osseointegração, a associação da remodelação óssea periimplantar com a
sobrecarga oclusal restringe-se à estudos in vitro e pesquisa animal. De fato,
obstáculos metodológicos e éticos parecem dificultar a realização de estudos
clínicos que permitam elucidar tal relação. Contudo, desde o trabalho de Stoller et
al.149 em 1990, tem-se buscado observar os parâmetros bioquímicos gengivais e
volumes de fluídos creviculares como marcadores preditivos de inflamação dos
tecidos periimplantares. Não obstante o estudo piloto divulgado por Pellicer-Chover
et al.150 tenha identificado variação do fluido crevicular de acordo com a intensidade
do carregamento oclusal, é provável que a não aferição desse parâmetro no
presente estudo dificulte a elucidação de tal associação.
O desenvolvimento da micro/macro geometria dos implantes associado aos
tratamentos de superfície tem permitido à implantodontia contemporânea diminuir a
remodelação óssea dos tecidos pela técnica de implante imediato em alvéolo pós-
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extração fresco151. Muito embora essa técnica pareça atingir resultados estéticos
excelentes, recentes revisões sistemáticas vêm apontando para o risco aumentado
de falha quando em comparação à instalação dos implantes em alvéolos
cirúrgicos151,152. Por sua vez, quando a investigação é realizada ao nível da perda
óssea periimplantar, os autores observaram não haver diferença estatisticamente
significativa entre os grupos. Em primeira análise, os achados do presente estudo
parecem divergir não somente dos apresentados nestes trabalhos, mas pelos
ensaios clínicos realizados por Esposito et al.153, Krennmair et al.154 e Luongo et
al.155. Contudo, devido a presença de fatores de confusão não controlados, é
necessário interpretar tal divergência com cautela. Nas revisões sistemáticas
realizadas por Mello et al.151 e Chrcanovic et al.152, a grande maioria das pesquisas
incluídas utilizaram metodologia de carregamento imediato, tanto em implantes
unitários como em próteses totais fixas, diferindo da adotada neste estudo. Ainda, o
mesmo ocorreu com os ensaios clínicos citados. Logo, ao prover carregamento
funcional durante o estágio de osseointegração, esses resultados talvez reflitam a
dificuldade anteriormente discutida do impacto da oclusão na remodelação óssea.
Por fim, amparados no estudo de Qabbani et al.156, estima-se que a diferença entre
grupos ocorreu devido à maior redução da tábua óssea vestibular durante o
processo inicial de remodelação do alvéolo, promovendo um colapso horizontal que,
segundo os autores, pode atingir valores entre 29% e 63% da reabsorção óssea já
nos primeiros seis meses.
Ao

final,

compreendendo

as

limitações

da

utilização

de

exames

bidimensionais de imagem, os dados apresentados nesta pesquisa devem ser
interpretados considerando outros achados publicados por ensaios clínicos
controlados, capazes de considerar a resposta dos tecidos periimplantares em
períodos mais longos de acompanhamento, sob influência de outras variáveis, bem
como de resultados anatomopatológicos que auxiliem no processo de confirmação
das observações e melhor compreensão da resposta do tecido ósseo frenteao
carregamento funcional.
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6. CONCLUSÃO

De acordo com os resultados obtidos ao final do período de 12 meses e as
limitações do presente estudo, conclui-se que:
(1) A utilização de componentes híbridos à base de titânio não interferiu na
manutenção de saúde dos tecidos periimplantares;
(2) O índice de sangramento gengival no seguimento T3 foi de 29% para o
grupo controle e 35% para o grupo teste, não diferindo estatisticamente entre os
grupos. A taxa de apresentar índice positivo de sangramento à sondagem em um
sítio com profundidade ≥ 3,0 mm foi de 41,04%;
(3) Mesmo que variando significativamente entre os seguimentos, a
profundidade média de sondagem do sulco periimplantar alcançou escores entre 2,0
mm e 3,0 mm, não diferindo estatisticamente entre os grupos;
(4) Ao final do período de um ano, a remodelação óssea periimplantar
atingiu um valor médio de 1,15 mm para o grupo controle e 1,23 mm para o grupo
teste. Embora não tenha sido observada diferença estatística significativa entre os
grupos, o fator tempo demonstrou ser estatisticamente significante dentro de cada
grupo;
(5) A remodelação óssea periimplantar não apresentou correlação
significativa com as características anatômicas dos implantes reabilitados; e
(6) A perda óssea marginal apresentou-se associada tão somente ao tipo de
dente antagonista e ao sítio receptor.
O conhecimento apresentado tem o potencial de abrir as portas para uma
interpretação distinta das observações em implantodontia. Apesar disso, fica patente
a necessidade do estudo da doença periimplantar. Investigar a associação de
fatores adicionais recentemente propostos, como necrose de compressão óssea,
biocorrosão e múltiplos fatores locais, devem ser avaliados. Se o carregamento
funcional de implantes, mediante a utilização de componentes cimentados, continua
sendo uma alternativa previsível de tratamento, ou não, permanece por ser
investigada em futuros estudos controlados. Contudo, os achados deste ensaio
clínico parecem evidenciar que a adoção de um protocolo de cimentação
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suficientemente capaz de diminuir a quantidade de excesso de cimento residual é
condição sine qua non para o sucesso dos tratamentos reabilitadores executados
sobre componentes estritamente cimentados.
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