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  RESUMO 

 

O sucesso no tratamento com implantes dentários é relacionado a fatores 

preditivos de sucesso, como a estabilidade primária (E1) e a estabilidade secundária 

(E2). O presente estudo teve como objetivo avaliar E1 e E2 de implantes 

convencionais (>8-mm) e extracurtos (4-mm) em pacientes edêntulos por meio de 

diferentes métodos de aferição. Os pacientes foram submetidos a cirurgias de 

implantes e alocados randomicamente em 2 grupos: Teste, com 2 implantes 

convencionais na região anterior e 2 implantes extracurtos na região posterior; e 

Controle: 2 implantes convencionais na região anterior apenas. A E1 foi avaliada no 

momento da instalação dos implantes por três métodos: torque de inserção, quociente 

de estabilidade do implante (ISQ, Osstell®) e capacidade de amortecimento (PTV, 

Periotest®), enquanto E2 foi avaliada por meio do ISQ e PTV em dois momentos: 21 

dias após E1 (E221) e na captura do clipe da prótese (E2clipe) (± 3 meses após E1). O 

teste de Wilcoxon foi utilizado para a comparação entre amostras pareadas 

(estabilidade primária e secundária). O teste U de Mann-Whitney foi realizado para 

comparações entre as medianas. A correlação entre as variáveis foi realizada por 

meio do teste de Pearson. O teste Qui-quadrado foi utilizado para comparar as 

variáveis categóricas. O nível de significância foi estabelecido em 5%. Foram 

instalados 74 implantes (50 convencionais e 24 extracurtos) em 25 pacientes (61 ± 11 

anos). Houve uma correlação moderada negativa entre as variáveis PTV e ISQ e PTV 

e Torque de Inserção (r= -0,50 e -0,30, respectivamente; p< 0,05). Para os valores 

médios de PTV, houve diferença significativa (p= 0,041) entre os implantes 

convencionais e extracurtos nas comparações de E2clipe. Quando comparados os 

tempos de análise, apenas os valores de ISQ, quando comparados entre E1 – E2clipe, 

apresentaram diferença significativa tanto para implantes convencionais quanto para 

extracurtos, (p= 0,022 e p= 0,005, respectivamente). Os resultados sugerem que 

implantes extracurtos e convencionais apresentam valores de estabilidade primária e 

secundária semelhantes, podendo influenciar similarmente nos protocolos 

restauradores. 

 

Palavras-chave:  Implantes dentários, Análise de frequência de ressonância, 

capacidade de amortecimento, estabilidade, torque de inserção. 
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ABSTRACT 

 

Success in dental implant treatment is related to predictive success factors, 

such as primary stability (E1) and secondary stability (E2). The present study aimed to 

evaluate E1 and E2 of conventional (> 8-mm) and extra-short (4-mm) implants in 

edentulous patients using different methods of measurement. Patients underwent 

implant surgeries and were allocated randomly in 2 groups: Test, with 2 conventional 

implants in the anterior region and 2 extra-short implants in the posterior region; and 

Control: 2 conventional implants in the anterior region only. The E1 was evaluated at 

the time of implant implantation by three methods: insertion torque, implant stability 

quotient (ISQ, Osstell®) and damping capacity (PTV, Periotest®), while E2 was 

evaluated by ISQ and PTV in two moments: 21 days after E1 (E221) and in the capture 

of the prosthesis clip (E2clipe) (± 3 months after E1). The Wilcoxon test was used to 

compare paired samples (primary and secondary stability). The Mann-Whitney U test 

was performed for comparisons between the medians. Correlation between variables 

was performed using the Pearson test. The chi-square test was used to compare the 

categorical variables. The level of significance was set at 5%. A total of 74 implants 

(50 conventional and 24 extra-short) were installed in 25 patients (61 ± 11 years). 

There was a moderate negative correlation between the PTV and ISQ and PTV and 

Insertion Torque variables (r= -0.50 and -0.30, respectively, p <0.05). For the mean 

values of PTV, there was a significant difference (p= 0.041) between conventional and 

extra-short implants in the E2clipe comparisons. When comparing the analysis times, 

only ISQ values, when compared between E1 - E2clipe, presented significant difference 

for both conventional and extracurricular implants (p= 0.022 and p= 0.005, 

respectively). The results suggest that extra-short and conventional implants present 

similar primary and secondary stability values, and may similarly influence restorative 

protocols. 

 

Keywords: Dental implant, Dentistry, Resonance Frequency Analysis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O sucesso de implantes dentários está diretamente relacionado ao processo 

de cura e remodelação óssea do organismo em contato com a superfície do implante. 

Para que isso ocorra, critérios como a estabilidade são avaliados durante e após o 

procedimento cirúrgico, a fim de obter-se um prognóstico mais previsível.  A 

estabilidade vem sendo estudada majoritariamente em dois períodos distintos: logo 

após a instalação do implante, denominada estabilidade primária, relacionada ao 

travamento mecânico, e num período mais longínquo, definida como secundária, 

relacionada à cicatrização óssea (MEREDITH et al. 1998). 

A estabilidade pode também ser influenciada tanto pela qualidade quanto pela 

quantidade óssea disponível no sítio de instalação do implante. Para mandíbulas 

pouco reabsorvidas, os implantes convencionais (≥ 8-mm) são indicados. Estudos 

mostraram que, em mandíbulas reabsorvidas, os implantes curtos (6-mm) e 

extracurtos (4-mm) são opções relevantes por serem menos invasivos, além de 

dispensarem cirurgias de enxertos ósseos e, por consequência, diminuírem o custo e 

o tempo do tratamento (ESPOSITO et al. 2009; CALVO-GUIRADO et al. 2015; 

VILLARINHO et al. 2017; PAULETTO et al. 2019). 

No passado, a opção de implantes curtos e extracurtos era pouco explorada 

pois relacionava-se o reduzido comprimento e o sítio onde era instalado a falhas de 

ancoragem óssea e osseointegração (GONÇALVES et al. 2015). Com o avanço 

tecnológico, as mudanças nas superfícies, composição da liga e no próprio desenho 

do implante fizeram com que esse cenário começasse a se inverter (MEZZOMO et al. 

2014; CALVO-GUIRADO et al. 2015; GONÇALVES et al. 2015; JAIN et al. 2016; 

VILLARINHO et al. 2017).  

Os implantes dentários com superfícies hidrofílicas e quimicamente ativas 

foram introduzidos como uma alternativa inovadora às superfícies hidrofóbicas 

convencionais, pois são capazes de promover uma estabilização melhorada do 

coágulo e reduzir o tempo de cicatrização para 3-4 semanas (BUSER et al. 2004). 

Estes implantes apresentam uma maior área de superfície acessível para uma melhor 

absorção de proteínas sangüíneas e a formação de uma rede de fibrina. Isto, por sua 

vez, cria condições ideais para a formação do coágulo sangüíneo e para o início do 

processo de cicatrização. Um estudo pré-clínico (BUSER et al. 2004) mostrou que, 

em 4 semanas, estes implantes já apresentam taxas de contato osso-implante (BIC, 
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bone to implant contact) semelhantes à taxa BIC de 8 semanas. Clinicamente, estes 

implantes são capazes de alcançar a estabilidade secundária antes do que as 

superfícies hidrofóbicas. Desta forma, os implantes curtos e extracurtos com 

superfície hidrofílica e quimicamente ativa podem atingir estabilidade secundária em 

poucas semanas, modificando significativamente os protocolos restauradores. 

Estudos recentes demonstraram resultados positivos para os implantes 

extracurtos (4-mm), com altas taxa de sobrevivência (94%-97,5%) além de perda 

óssea marginal média e estabilidade primária comparáveis a de implantes 

convencionais (SLOTTE et al. 2015; CALVO-GUIRADO et al. 2015). No entanto, as 

evidências científicas a respeito da performance clínica e estabilidade destes 

implantes ainda são escassas. 

 Desta forma, o presente estudo teve como objetivo avaliar a estabilidade 

primária (E1 - na colocação do implante) e secundária (E2 - 21 dias após E1 e na 

instalação da overdenture/captura do clipe) de implantes convencionais (>8-mm) e 

extracurtos (4-mm) em pacientes edêntulos por meio de diferentes métodos de 

aferição. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Implantes dentários e fatores preditivos de sucesso 

  

O uso de implantes osseointegráveis de titânio em reabilitações orais tem 

aumentado ao longo dos anos e tem sido caracterizado com excelência nos quesitos 

de estética e função. A osseointegração é um dos fatores que indica sucesso na 

instalação de implantes (ALBREKTSSON et al. 1986), e é alcançada através da 

obtenção de estabilidade primária, parâmetro estabelecido no momento de instalação 

do implante e mantido através da obtenção de estabilidade secundária, parâmetro 

estabelecido durante o processo de cicatrização. Para assegurar que o implante 

atingirá a osseointegração, alguns critérios são levados em consideração, como a 

ausência de infecção durante o processo de cicatrização, ausência de dor ou 

sensibilidade e ausência de mobilidade (ESPOSITO et al. 1998). 

  

2.2 Qualidade óssea 

 

 A qualidade óssea influencia no processo de osseointegração. Lekholm & Zarb 

(1985) classificam a qualidade óssea em 4 tipos, de acordo com a estrutura 

morfológica: Tipo I, composto de osso cortical muito espesso; Tipo II, camada espessa 

de osso cortical que envolve um núcleo de osso trabecular denso; Tipo III, camada 

fina de osso cortical que envolve um núcleo de osso trabecular de boa resistência; e 

Tipo IV, camada muito fina de osso cortical com osso trabecular de baixa densidade 

de baixa resistência. (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Classificação dos quatro tipos ósseos de acordo com estrutura morfológica e características 

celulares do tecido ósseo. Fonte: Lekholm & Zarb (1985). 
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Sabe-se que osso trabecular é rico em medula óssea e, consequentemente, de 

células associadas ao remodelamento ósseo como osteoblastos e osteoclastos, o que 

aumenta a qualidade e velocidade da cicatrização óssea quando comparado com 

osso cortical (MANOLAGAS & JILKA, 1995). Diante disso, estudos mostraram que 

implantes odontológicos em sítios anatômicos compostos por osso tipo 2 e 3 tiveram 

bons resultados no processo de osseointegração. Em contrapartida, implantes 

odontológicos instalados em sítios anatômicos compostos por osso do tipo 1 e 4 são 

associados com baixas taxas de sobrevivência e baixos valores de estabilidade 

primária (MARTINEZ et al. 2001; CALVO-GUIRADO et al. 2015; ALONSO et al. 2018). 

Além dos aspectos morfológicos, a qualidade óssea também é associada com a 

quantidade óssea do sítio anatômico que será instalado o implante (SAKKA et al. 

2009). 

 

2.3 Quantidade Óssea 

 

O volume ósseo do sítio de instalação do implante é de suma importância, uma 

vez que está diretamente relacionado aos critérios de seleção de sistema de implante. 

Medidas pré-estabelecidas quanto à mandíbula e maxila são propostas pela literatura 

(BRYANT 1998; SAKKA et al. 2009) no que diz respeito à quantidade óssea, uma vez 

que esta é influenciada pela proximidade de sítios anatômicos importantes, como por 

exemplo o nervo alveolar inferior na mandíbula e os seios maxilares na maxila. 

Chiapasco et al. (2009) descrevem que, para atingir sucesso na reabilitação 

oral através da instalação de implantes odontológicos convencionais, é necessário 

que sejam restabelecidas as dimensões ósseas preconizadas para tal.  Para isso, a 

odontologia conta com alguns métodos de reconstrução óssea, por meio de técnicas 

de enxertos, remodelamentos e regeneração óssea guiada, o que eleva a morbidade, 

número de cirurgias, tempo de espera e custos de tratamento (JAIN et al. 2016). 

 

2.4 Implantes curtos e extracurtos 

  

A reconstituição óssea pode ser um obstáculo no planejamento da reabilitação 

oral com implantes convencionais (ESPOSITO et al. 2009). Neste cenário, os 

implantes curtos (< 8-mm) surgiram na tentativa de descartar a via cirúrgica de 

reconstituição óssea do tratamento (CALVO-GUIRADO et al. 2015; VILLARINHO et 
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al. 2017). Estudos clínicos mostraram que, no passado, estes implantes eram 

duvidosos no que diz respeito à osseointegração, devido ao fato de possuírem apenas 

de ½ a 1/3 do comprimento de implantes convencionais e não terem ancoragem 

suficiente na tábua óssea. Somado a isso, pode-se listar a preferência de instalação 

destes implantes ser em sítios anatômicos desfavoráveis, como região posterior de 

mandíbulas, onde a qualidade óssea é ainda menor (GONÇALVES et al. 2015). 

Porém, com o desenvolvimento tecnológico, estudos mostram os implantes 

extracurtos (4-mm) como uma opção indicativa de sucesso e com valores de 

estabilidade semelhantes a implantes convencionais, uma vez que há melhoramentos 

no seu desenho, material e tratamento de superfície, além de modificações na 

conexão implante-prótese (CALVO-GUIRADO et al. 2015; SABATINI et al. 2017; 

ALONSO et al. 2018). 

 

2.5 Estabilidade primária 

   

A estabilidade primária pode ser definida como o travamento mecânico do 

implante no momento de sua instalação, o qual é relacionado com a qualidade e 

quantidade óssea local, tipo do implante e técnica de colocação usada. Uma baixa 

estabilidade primária resulta em micro movimentações do implante no osso, 

empobrece o processo de cicatrização e impede que a osseointegração ocorra. Diante 

disso, percebe-se que uma estabilidade primária insuficiente predispõe uma 

estabilidade secundária escassa ou até mesmo nula, levando à falha na 

osseointegração (MEREDITH et al. 1998). 

 

2.6 Estabilidade secundária 

 

Meredith et al. (1998) definiram estabilidade secundária como o processo de 

cicatrização e remodelamento ósseo na interface implante/tecido e osso ao redor. 

Estudos recentes (ALONSO et al. 2018) mostraram que a estabilidade secundária de 

implantes curtos (6-mm) unitários, medida no momento da instalação da prótese 

(recebimento de carga), apresentou valores mais altos que os de estabilidade 

primária, quando comparados através do teste de frequência de ressonância, o que 

indica sucesso na osseointegração. Como já mencionado, o material (liga metálica) 

do implante e modificações de superfície são somatórias em relação à obtenção de 
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estabilidade secundária. Os implantes extracurtos (4-mm) (Straumann® Dental Implant 

System, Suíça) são compostos por liga de titânio-zircônia (Roxolid®) que, quando 

comparados com ligas de titânio convencionais, apresentaram propriedades 

mecânicas superiores (MEDVEDEV et al. 2016). Seu tratamento de superfície 

(SLActive®) também foi descrito como um otimizador no processo de osseointegração, 

com resultados positivos significativos entre as primeiras semanas de cicatrização (3ª 

e 4ª semanas) no estudo primário de Lang et. al. (2011). Entretanto, estudos clínicos 

a respeito implantes extracurtos (4-mm) ainda são escassos. 

 

2.7 Métodos para medição da estabilidade do implante 

 

2.7.1. Torque de inserção 

 

A chave catraca, ou torquímetro (Figura 2), possui em seu corpo um suporte de 

alavanca que contém marcações variando de 10 a 80 N.cm, de acordo com o 

fabricante, para visualização e controle de torque. Também possui uma engrenagem 

que serve para encaixe das conexões para torque, e um eixo interno que permite a 

alteração dos sentidos de rotação da catraca (horário e anti-horário). Uma de suas 

funções é auxiliar no controle do torque de inserção do implante no momento de sua 

instalação. 

  

Figura 2. Torquímetro manual (Straumann® Dental Implant System, Suíça).  

Fonte: Projeto de Pesquisa ITI - UFSC. 

 

2.7.2 Análise da capacidade de amortecimento – Periotest® 

 

O Periotest® M (Medizintechnik Gulden, Alemanha) (Figura 3) serve para 

diagnóstico e avaliação de periodontopatias, avaliação da carga oclusal e controle do 
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progresso do tratamento, mediante obtenção de valores referentes à capacidade de 

amortecimento e, quando usado em implantes dentários, serve para avaliação da 

osseointegração. A medição funciona através de pequenos embates ritmados 

exercidos por um martelete em sua ponta ativa posicionada perpendicular ao longo 

eixo do elemento dental ou do implante. Nas medições feitas em dentes, a ponta ativa 

é posicionada no centro da face vestibular da coroa, enquanto que em implantes, é 

posicionada perpendicular ao montador do implante. Seus valores são exibidos no 

painel digital e variam numa escala de -8.0 a +50.0. Faz-se 3 (três) medições 

consecutivas e desvios de -/+2.0 entre a medições são considerados aceitáveis. Por 

meio da média dos três valores obtém-se o quociente de capacidade de 

amortecimento. Quanto menor o valor do Periotest (PTV), maior a estabilidade do 

implante. 

 

Figura 3. Periotest® (Medizintechnik Gulden, Alemanha).  

Fonte: Projeto de Pesquisa ITI – UFSC. 
 

A interpretação dos valores é feita da seguinte maneira (conforme instruções 

do fabricante): valores entre -8.0 e 0.0 significa boa osseointegração e o implante está 

pronto para receber carga; valores entre +0.1 e +9.9 é necessário exame clínico, o 

implante pode ou não estar apto a receber carga e depende do tipo de implante e sua 

situação clínica; +10.0 ou maior significa osseointegração insuficiente, o implante não 
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está apto a receber carga (Quadro 1). Este teste pode ser aplicado tanto nas medições 

de estabilidade primária quanto de estabilidade secundária. 

 

Quadro 1. Interpretação das leituras do Periotest®. Fonte: Medizintechnik Gulden. 

Leitura Interpretação 

-8.0 a 0.0 Boa osseointegração; o implante pode receber carga imediata 

+0.1 a +9.9 
Exame clínico requerido; na maioria dos casos não pode receber 

carga imediata 

+10.0 a +50 
Osseointegração insuficiente; o implante não pode receber carga 

imediata 

 

 

2.7.3 Análise da frequência de ressonância (Osstell™) 

 

 O Osstell™ (Figura 4) é um instrumento portátil que inclui a utilização de uma 

técnica não invasiva para a medição da estabilidade de implantes dentários. O sistema 

inclui a utilização de um transdutor de força, ou smartpeg, fixado ao implante ou ao 

pilar dentário através de um parafuso integrado. O smartpeg é excitado por um pulso 

magnético da sonda de medição no instrumento portátil. A frequência de ressonância, 

que é a medição da estabilidade do implante, é calculada a partir do sinal de resposta. 

Os resultados são exibidos no mostrador digital do instrumento como o ISQ (Implant 

Stability Quotient, ou Quociente de Estabilidade do Implante), que varia numa escala 

de 1 a 100. Quanto maior for o número, maior é a estabilidade (Integration Diagnostics 

AB®, User Guide, 2015). Bornstein et al. (2009) sugeriu que valores de ISQ maiores 

que 50 são sugestivos de boa estabilidade e valores menores que 50 estariam 

relacionados a maiores índices de falha do implante de titânio. 
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Figura 4. Osstell™ (Integration Diagnostics AB®, Suécia). Fonte: Integration Diagnostics AB®. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar a estabilidade primária e secundária de implantes extracurtos (4-mm) e 

implantes convencionais (≥ 8-mm) em pacientes edêntulos totais bimaxilares por meio 

de diferentes métodos de aferição. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Avaliar a estabilidade primária de implantes extracurtos e convencionais por 

meio do torquímetro manual; 

 Avaliar a estabilidade primária e secundária de implantes extracurtos e 

convencionais por meio da capacidade de amortecimento, usando o dispositivo 

Periotest®; 

 Avaliar a estabilidade primária e secundária de implantes extracurtos e 

convencionais por meio do quociente de estabilidade do implante (ISQ), usando 

o dispositivo de análise de frequência de ressonância Osstell®; 

 Correlacionar os três métodos de aferição. 

 Comparar os valores de estabilidade primária e secundária dos implantes 

extracurtos (4-mm) e convencionais obtidos pelos diferentes métodos de 

aferição e nos diferentes tempos de acompanhamento. 
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4. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho é um recorte do macroprojeto de pesquisa intitulado 

“Fatores de Risco para Próteses Totais Retidas por Implantes Extracurtos em 

Mandíbulas Severamente Reabsorvidas – Um Ensaio Clínico Randomizado”, 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFSC (CEPSH-

UFSC) sob o parecer consubstanciado nº 1.452.492 (Apêndice 1), e uma continuação 

do  trabalho de conclusão de curso intitulado “Avaliação Clínica da Estabilidade 

Primária de Implantes Convencionais e Extra-Curtos (4-mm) em Mandíbulas 

Edêntulas”, da Cirurgiã-Dentista Gabriela Panca Sabatini.  

 Os custos envolvidos no tratamento previsto neste estudo foram integralmente 

cobertos por financiamentos do International Team for Implantology (ITI), do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e da empresa 

Straumann® Dental Implant System (Suíça). 

 

4.1. Desenho Experimental 

 

Este estudo caracterizou-se como um ensaio clínico randomizado duplo cego. 

 

4.2. Recrutamento e seleção dos pacientes: 

 

 Os pacientes foram triados a partir das Clínicas do Curso de Graduação em 

Odontologia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).  

 

4.3. Critérios de Elegibilidade: 

 

- Critérios de Inclusão: 

1) Pacientes do gênero masculino e feminino com a mandíbula totalmente edêntula, 

de 40 a 75 anos de idade; 

 

- Critérios de Exclusão: 

1) Episódios prévios de falha de osseointegração de implantes na região de interesse; 

2) áreas onde aumento ósseo tenha sido realizado; 

3) espaço inter-arcos reduzida; 
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4) diabetes não compensada; 

5) tabagismo pesado (> 10 cigarros/dia); 

6) imunodeficiência; 

7) radioterapia de cabeça e pescoço; 

8) pacientes submetidos a tratamento com bisfosfonatos; 

9) doença periodontal ativa na dentição remanescente; 

10) pobre higiene oral; 

11) presença de cisto ou neoplasia na região de interesse; 

12) presença de bruxismo do sono, diagnosticado pelo questionário validado da 

American Academy of Sleep Medicine (AASM 2014). 

 

Os pacientes que atenderam ao Estágio 1 dos critérios de elegibilidade foram 

identificados como potenciais de serem incluídos no estudo e foram convidados a 

submeter-se a uma radiografia panorâmica digital para o Estágio 2 do processo de 

seleção, como segue: 

 

- Critérios de Inclusão: 

1) Pacientes com mandíbula severamente reabsorvida onde a altura óssea residual 

(entre 5 e 8-mm de osso acima do canal mandibular), observada na radiografia 

panorâmica digital, limita a terapia convencional com implantes; 

2) Pacientes que não desejam ser submetidos a procedimentos de aumento ósseo. 

 

- Critérios de Exclusão: 

1) Presença de bruxismo do sono, diagnosticado por meio do uso do dispositivo 

portátil Bruxoff® (Spes Medica s.r.l., Itália) que detecta a atividade eletrocardiográfica 

e eletromiográfica da musculatura mastigatória, características do bruxismo do sono.  

 

Os pacientes que atenderam aos critérios de elegibilidade nos estágios 1 e 2 

receberam duas cópias do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Apêndice 2), que foram lidos atenciosamente, resolvendo o pesquisador as dúvidas 

existentes, e após foi assinado pelo participante da pesquisa, estando ele de acordo 

com o apresentado. 
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4.4. Etapa pré-cirúrgica 

 

 A etapa pré-instalação de implantes compreendeu as seguintes fases: 

 

4.4.1 Confecção de novas próteses totais convencionais 

 

Os pacientes incluídos na pesquisa foram submetidos à confecção de novas 

próteses totais convencionais superiores e inferiores, as quais foram confeccionadas 

em relação oclusal normal classe I e com oclusão balanceada bilateralmente, com 

contatos oclusais em relação cêntrica, protrusão e lateralidade (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Próteses totais convencionais. Fonte: Projeto ITI – UFSC. 

 

 

 

 

 



4.4.2 Avaliação médico-odontológica 

 

Os pacientes responderam ao questionário de avaliação do estado geral de 

saúde, permitindo diagnóstico de possíveis alterações sistêmicas ou locais que 

pudessem ou não interferir no tratamento odontológico. 

 

4.4.3 Confecção de guia tomográfica 

 

A nova prótese total inferior foi duplicada em resina acrílica ativada 

quimicamente no interior de uma duplicadora e, nas regiões dos dentes 33, 43, 36 e 

46, foi colocada guta-percha como material radiopaco (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Guia tomográfico obtido através da duplicação da prótese do paciente, confeccionado de 
resina acrílica incolor e guta-percha na região dos dentes 46, 43, 33 e 36. Fonte: Projeto de Pesquisa 

ITI – UFSC. 
 
 

4.4.4 Exame da tomografia e planejamento cirúrgico 

 

O paciente recebeu as instruções de uso e encaminhamento para obtenção da 

tomografia computadorizada tipo cone beam (TCCB) na Márcio Correa Radiologia 

Odontológica (Florianópolis-SC). O arquivo “.dicom” do exame foi enviado por 

Wetransfer® para os investigadores da pesquisa, os quais o abriram no software 

coDiagnostix™ (Dental Wings, Canadá) para planejamento da cirurgia de implantes 

(Figura 7). 
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Figura 7. Imagem de corte panorâmico obtida após o planejamento digital no software 
coDiagnostix™, onde os implantes foram colocados virtualmente guiados pela guta-percha presente 

no guia tomográfico. Fonte: Projeto de Pesquisa ITI – UFSC. 

 

4.4.5 Solicitação de exames de sangue 

 

De modo geral, os exames laboratoriais requisitados a todos os pacientes 

foram o hemograma completo e glicemia em jejum. Para casos de doenças 

específicas, foram requisitados exames complementares quando necessário. 

 

4.4.6 Medicação pré-operatória 

 

A medicação utilizada pelos pacientes como pré-operatória foi Amoxicilina 

500mg, via oral, 4 cápsulas, 1 hora antes do procedimento, além de Piroxicam 

(Cicladol) 20mg, via oral, 1 hora antes do procedimento. Aos pacientes que 

apresentaram alergia a essas medicações, foram administrados Clindamicina 600mg 

via oral e Ibuprofeno 600mg via oral. 

 

4.4.7 Verificação dos sinais vitais 

 

Os sinais vitais do paciente (pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória) 

foram avaliados antes da cirurgia por meio do estetoscópio com esfignomanômetro e 

do oxímetro digital. Caso os sinais estivessem fora dos padrões de normalidade, o 

procedimento seria adiado.  
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4.4.8 Randomização e alocação dos pacientes  

 

A randomização foi realizada através de sorteio. Foram confeccionados 25 

cartões, medindo 4 cm x 10 cm, com a palavra “teste” e outros 25 cartões com a 

palavra “controle”. Os cartões foram inseridos em envelopes opacos, de mesma cor, 

devidamente lacrados e misturados. A alocação dos pacientes em cada um dos 

grupos permaneceu em sigilo até o momento da instalação dos implantes (T1), 

quando um envelope foi escolhido aleatoriamente e aberto por uma pessoa não 

participante do estudo. Antes da colocação dos implantes (T1), o grupo ao qual o 

paciente foi alocado era então revelado tanto para o paciente quanto para o operador. 

Os pacientes foram alocados em dois grupos experimentais, de acordo com o número 

de implantes, que serão responsáveis por reter uma futura prótese. 

 

Grupo controle: Dois implantes convencionais (≥8-mm) na região anterior (regiões do 

33 e 43) apenas (Figura 8). 

 

 

Figura 8. Posicionamento dos implantes em pacientes do grupo controle – momento da instalação 
dos implantes. Fonte: Projeto de Pesquisa ITI – UFSC. 
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Grupo teste: Dois implantes convencionais (≥8-mm) na região anterior (regiões do 33 

e 43), e dois implantes extracurtos (4-mm) na região posterior (regiões 36 e 46), acima 

do canal mandibular (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Posicionamento dos implantes em pacientes do grupo teste com os cicatrizadores – 21 dias 
após a cirurgia. Fonte: Projeto de Pesquisa ITI – UFSC 

 

4.5. Etapa Cirúrgica 

 

4.5.1 Procedimento cirúrgico de instalação dos implantes 

 

Os pacientes foram alocados randomicamente em dois grupos, de acordo com 

o número de implantes suportando a prótese. As cirurgias de instalação dos implantes 

foram realizadas na Clínica de Pós-Graduação do Departamento de Odontologia da 

UFSC. O procedimento cirúrgico teve início com assepsia local do ambiente, com a 

utilização de materiais estéreis e descartáveis, e do paciente com solução antisséptica 

de digluconato de clorexidina a 2% externamente e 0,12% na forma de bochecho. 

Após essa assepsia, foi realizada anestesia por bloqueio do nervo alveolar inferior 

bilateralmente e complementação com infiltração de solução anestésica localmente 

para hemostasia regional. A solução anestésica utilizada foi articaína a 4% com 

vasoconstritor norepinefrina 1:100.000, sendo este o anestésico local padrão, 

amplamente utilizado na literatura e considerado padrão ouro. A seguir, iniciou-se a 

incisão seguindo a crista do rebordo alveolar e o descolamento do retalho 
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mucoperiostal total, sem a necessidade de incisão relaxante, para assim haver a 

exposição do leito ósseo. Quando necessário, a regularização da crista óssea foi 

realizada com peça reta cirúrgica e broca de tungstênio Maxicut. Na sequência, foi 

realizado o preparo do leito ósseo por meio da perfuração orientada com auxílio do 

guia cirúrgico, sob irrigação intensa com soro fisiológico estéril, utilizando-se brocas 

helicoidais de titânio de diâmetro progressivo e crescente até que fosse compatível 

com o diâmetro (plataforma regular, ø4.1-mm) e comprimento do implante (4-mm ou 

≥ 8-mm) planejado para o local. Atingido o diâmetro desejado, a instalação dos 

implantes (Tissue Level Standard Plus, Roxolid SLActive®, Straumann® Dental Implant 

System, Suíça) foi realizada.  

 

Figura 10. Posicionamento da guia cirúrgica durante instalação dos implantes e verificação do 
paralelismo. Fonte: Projeto de Pesquisa ITI – UFSC. 

 

4.5.2 Análise da estabilidade primária do implante – E1 

 

Após a instalação dos implantes, iniciou-se a avaliação da estabilidade primária 

(E1) utilizando três diferentes métodos: torque de inserção, capacidade de 

amortecimento e quociente de estabilidade do implante. 

 



36 
 

4.5.2.1. Torque de Inserção 

 

Com o montador do implante em posição, o torque de inserção foi avaliado com 

a ajuda do torquímetro manual acoplado à catraca manual (Straumann® Dental 

Implant System, Suíça) (Figura 11 e 12), e dividido em 3 categorias: <15N.cm, entre 

15N.cm e 35N.cm, e >35 N.cm. As informações foram registradas por meio de 

formulário digital. 

  

. 

 

Figura 11. Avaliação da estabilidade primária utilizando o torquímetro manual no momento de 
instalação dos implantes (Straumann® Dental Implant System, Suíça). Fonte: Projeto de Pesquisa ITI 

– UFSC. 
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Figura 12. Utilização de torquímetro manual e registro de dados no momento da instalação dos 
implantes (Straumann® Dental Implant System, Suíça).  Fonte: Projeto de Pequisa ITI – UFSC. 

 

4.5.2.2. Capacidade de amortecimento 

 

A capacidade de amortecimento foi avaliada com o dispositivo Periotest® 

(Medizintechnik Gulden, Alemanha) (Figura 13). Na altura do montador do implante, 

o batente foi posicionado na face vestibular, formando 90º com o longo eixo do 

implante. Ao acionar o aparelho a uma distância de 2mm do montador, foram 

realizadas 3 medidas no sentido vestíbulo-lingual, para posteriormente obter-se a 

média. Após isso, posicionou-se o batente na face mesial do montador, acionou-se o 

aparelho e obtiveram-se 3 medidas no sentido mésio-distal. As informações foram 

registradas por meio de formulário digital, onde foi realizada a média aritmética dos 

valores obtidos no sentido vestíbulo-lingual com os valores do sentido mésio-distal.  
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Figura 13. Avaliação da estabilidade primária por medição da capacidade de amortecimento (valores 
PTV) utilizando o dispositivo Periotest® (Medizintechnik Gulden, Alemanha). Fonte: Projeto de 

Pesquisa ITI – UFSC. 
 

4.5.2.3. Quociente de estabilidade do implante 

 

O quociente de estabilidade do implante foi avaliado com o auxílio do 

dispositivo de análise de frequência de ressonância Osstell™ (Integration Diagnostics 

AB®, Suécia) (Figura 14) e do respectivo transdutor. O transdutor foi posicionado 

sobre o implante e recebeu torque com o auxílio da chave digital do aparelho. A sonda 

do aparelho foi posicionada na face vestibular do SmartPeg®, sem tocá-lo, obtendo 

assim uma medição vestíbulo-lingual. Após isso, a sonda foi posicionada na face 

mesial, obtendo assim a medição no sentido mésio-distal.  As informações foram 

registradas por meio de formulário digital, onde foi realizada a média aritmética dos 

valores obtidos no sentido vestíbulo-lingual, com os valores do sentido mésio-distal. 
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Figura 14. Avaliação da estabilidade primária por medição da frequência de ressonância utilizando o 
aparelho Osstell™ (Integration Diagnostics AB®, Suécia). Fonte: Projeto de Pesquisa ITI – UFSC. 

 

4.5.3 Finalização da etapa cirúrgica 

 

Concluída a análise da estabilidade primária dos implantes, os cicatrizadores 

foram instalados (estágio único, como recomendado pelo fabricante) e a cirurgia 

finalizada com a sutura da região operada com fio de sutura de nylon 5.0 e pontos 

simples isolados. Os pacientes receberam instruções pós-operatórias com relação à 

dieta e higiene oral, e também prescrição de Amoxicilina 500mg de 8 em 8 horas por 

7 dias, além de paracetamol 750mg de 6 em 6 horas por 2 dias, nimesulida 100mg de 

12 em 12 horas por 3 dias e bochechos com digluconato de clorexidine 0,12% de 12 

em 12 horas por 7 dias. 

  

4.6 Avaliação pós-operatória e remoção de sutura 

 

 Os pacientes foram avaliados clinicamente após aproximadamente 10 a 12 dias 

da realização da cirurgia, analisando possíveis desconfortos na região, dor, 

mobilidade dos implantes, parestesia temporária e hematomas. A sutura foi removida 

quando clinicamente a região mostrava-se cicatrizada. 
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4.7 Avaliação da Estabilidade Secundária (E2) – 21 dias após a cirurgia 

 

  Após 21 dias da colocação dos implantes, os cicatrizadores foram retirados, 

os montadores de implantes reposicionados, e foram aferidas as medições da 

capacidade de amortecimento com o Periotest® (Figura 15). A seguir, os montadores 

foram retirados, e o SmartPeg® foi adaptado, procedendo-se com o teste de 

frequência de ressonância (Osstell™). Os resultados obtidos foram transcritos para 

um formulário na plataforma Google Forms. 

 

 

Figura 15. Posicionamento do montador para medição da capacidade de amortecimento (PTV) - 
estabilidade secundária 21 dias. Fonte: Projeto de Pesquisa ITI – UFSC. 

 

4.8 Instalação da Overdenture 

 

Após aproximadamente 3 meses da cirurgia de instalação dos implantes, foi 

realizada a confecção da prótese definitiva sobre implantes do tipo overdenture com 

encaixe tipo barra clipe (Figuras 16 e 17). Foram realizados a instalação da prótese, 

instalação da barra metálica fundida sobre implantes, e os ajustes da prótese. Após a 

adaptação do paciente à nova prótese total mucossuportada (até algumas semanas), 

era realizada a captura do clipe.



 

 

Figura 17. Prótese do tipo overdenture com clipe posicionado e fixado. 
Fonte: Projeto de Pesquisa ITI – UFSC. 

 
 
 

4.9 Avaliação da Estabilidade Secundária (E2) – Captura do Clipe  

 

No momento da instalação da prótese sobre implante (overdenture) e captura 

do clipe (aproximadamente 3 meses após a colocação dos implantes), os 

procedimentos de aferição de estabilidade secundária, com o Periotest® e com o 

dispositivo Osstell™, foram repetidos tal qual na avaliação de 21 dias. 

 
 
 

Figura 16. Instalação da barra metálica para captura do clipe. 
Fonte: Projeto de Pesquisa ITI - UFSC. 
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4.10 Análise estatística 

 

As análises foram realizadas com o software SPSS Statistics® v. 16 (IBM, EUA). 

Foi realizado o teste de normalidade Shapiro-Wilk para verificar a distribuição dos 

dados. Todo os resultados foram apresentados por frequência absoluta (n), médias e 

desvio-padrão. Os resultados mostraram que os dados não apresentaram distribuição 

normal (p< 0,05). Após isso, o teste de Wilcoxon foi utilizado para a comparação entre 

amostras pareadas (estabilidade primária e secundária). O teste U de Mann-Whitney 

foi realizado para comparações entre as medianas. As correlações entre as variáveis 

foram realizadas por meio do teste de correlação de Pearson. Para análise dos 

coeficientes de correlação (r) obtidos, utilizou-se o Quadro 2. Os sinais indicam a 

direção da correlação entre as variáveis comparadas, enquanto os números indicam 

a força da correlação. O Teste Qui-Quadrado foi utilizado para comparar as variáveis 

categóricas. 

 

Quadro 2 - Intervalo de valores para interpretação do coeficiente de correlação (r). 

 

Valor de r Direção e Força da Correlação 

-1,0 Perfeitamente negativa 

-0,8 Fortemente negativa 

-0,5 Moderadamente negativa 

-0,2 Fracamente negativa 

0,0 Não existe correlação 

+0,2 Fracamente positiva 

+0,5 Moderadamente positiva 

+0,8 Fortemente positiva 

+1,0 Perfeitamente positiva 

Fonte: Zou, Tuncali e Silverman (2013).  
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5. RESULTADOS 

 

Foram triados 138 (cento e trinta e oito) pacientes nas clínicas do Curso de 

Graduação em Odontologia da UFSC no período entre 2016-2019. Destes, 30 

pacientes foram incluídos na pesquisa, enquanto 108 pacientes foram excluídos por 

diferentes razões (Figura 18. Relação dos pacientes excluídos da pesquisa e 

motivos para exclusão.Figura 18).  

 

 

Figura 18. Relação dos pacientes excluídos da pesquisa e motivos para exclusão. 

 

Dos 30 pacientes incluídos na pesquisa, 25 foram selecionados para o presente 

estudo por terem concluído os estágios analisados enquanto 5 ainda estão em fase 

de realização das próteses totais convencionais.  

Vinte e cinco pacientes (17 mulheres; 61 ± 9,84 anos; 8 homens; 64 ± 10,62 

anos) foram submetidos à cirurgia de implantes, sendo alocados randomicamente nos 

grupos teste ou controle (Figura 19).  
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Figura 19. Relação de pacientes incluídos na pesquisa conforme alocação de grupo por sorteio. 

 

Assim, 74 (setenta e quatro) implantes foram instalados ao todo no estudo: 50 

(cinquenta) convencionais (comprimento entre 8 e 12 mm) e 24 (vinte e quatro) 

extracurtos (4-mm). Dois (2) implantes extracurtos foram perdidos antes da instalação 

da prótese e substituídos por novos implantes de mesmo comprimento, em uma 

posição mais mesial ou distal. Os pacientes tiveram seu tratamento continuado e 

permaneceram nos seus grupos experimentais. Desta forma, a taxa geral de 

sobrevivência dos implantes é 97,3% (taxa de sobrevivência dos implantes 

convencionais: 100%; taxa de sobrevivência dos implantes extracurtos: 91,7%). 

 

5.1. Estabilidade Primária (E1) 
 

A distribuição dos valores de torque de inserção, assim como os valores médios 

de capacidade de amortecimento e quociente de estabilidade do implante dos 

implantes convencionais e extracurtos, estão descritos na Tabela 1. A maior parte dos 

implantes convencionais e extracurtos obtiveram torque entre 15 e 35 N.cm (55,4%). 

Torques <15 N.cm ocorreram em 12,5% e 14% dos implantes extracurtos e 

convencionais, respectivamente. Não houve diferença na distribuição dos implantes 

de acordo com o torque de inserção e o comprimento do implante (p=0,954). Ao 

observar os valores do PTV, percebe-se que tanto a média dos implantes 

convencionais quanto dos extracurtos foram positivas, porém sem diferença 

estatisticamente significativa (p = 0,112). Com relação ao ISQ, a média dos implantes 
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convencionais foi estatisticamente maior do que a média dos implantes extracurtos (p 

= 0,004), conforme a Tabela 1. 

 
Tabela 1. Estabilidade primária dos implantes convencionais e extracurtos (média ± desvio-padrão). 

 

Implantes Torque de inserção (N.cm) PTV ISQ 

Convencionais 

<15: 14% (n = 7) 

Entre 15 e 35: 56% (n = 28) 

>35: 30% (n = 15) 

+6,1 ± 5,9 73,7 ± 4,9 

Extracurtos 

<15: 12,5% (n = 3) 

Entre 15 e 35: 54,2% (n = 13) 

>35: 33,3% (n = 8) 

+8,2 ± 6,0 70,2 ± 5,7 

Valor de p 0,954* 0,112** 0,004** 

Total 

<15: 13,5% (n = 10) 

Entre 15 e 35: 55,4% (n = 41) 

>35: 31,1% (n = 23) 

+6,8 ± 5,9 72,1 ± 5,6 

*Teste qui-quadrado. **Teste U de Mann-Whitney. 

 

 Houveram dois implantes extracurtos perdidos, ambos durante a fase de 

osseointegração, e apresentaram valores de estabilidade primária conforme a Tabela 

2. 

 

Tabela 2. Estabilidade primária dos dois implantes extracurtos perdidos. 
 

Implante 

Torque de 

Inserção 

(N.cm) 

PTV ISQ 

Qualidade 

Óssea 

Clínica 

Densidade 

Óssea* 

Implante 1 (região 46) Entre 15 e 35 +10,3 65 Tipo III 129 ± 80,6 

Implante 2 (região 36) <15 +4,9 77 Tipo II 498,5 ± 190,2 

 *Valor (Média ± Desvio Padrão) gerado pelo software CoDiagnostix™ 

 

5.2. Estabilidade Secundária – 21 dias (E221) 
 

 Os valores médios de PTV e ISQ, na análise de 21 dias, são descritos na 

Tabela 3Erro! Fonte de referência não encontrada.. Houve um aumento dos valores 

médios de PTV e uma diminuição dos valores de ISQ em ambos os grupos de 

implantes, no período entre E1 e E2²¹. 
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Tabela 3. Estabilidade secundária de 21 dias dos implantes convencionais e extracurtos (média ± 
desvio-padrão). 

 

Implantes PTV ISQ 

Convencionais +8,5 ± 4,3 72,3 ± 5,6 

Extracurtos +11,4 ± 10,2 67,8 ± 14,4 

Valor de p 0,615** 0,413** 

Total +9,0 ± 7,1 70,2 ± 9,6 

 **Teste U de Mann-Whitney. 

 

 

5.3. Estabilidade Secundária – Captura do Clipe (E2clipe) 
 

No momento da captura do clipe da prótese sobre implante, os valores médios 

de PTV diminuíram e de ISQ aumentaram em ambos os grupos de implantes, como 

descritos na Tabela 4.  

 

Tabela 4. Estabilidade secundária dos implantes convencionais e extracurtos, no momento da 
captura do clipe (média ± desvio-padrão). 

 

Implantes PTV ISQ 

Convencionais +5,8 ± 4,9 77,6 ± 6,0 

Extracurtos +10,0 ± 5,3 79,2 ± 5,6 

Valor de p 0,041** 0,490** 

Total +7,2 ± 5,4 78,2 ± 5,8 

 **Teste U de Mann-Whitney. 

 

5.4. Valores de Periotest® (PTV)
 

Quando comparadas as médias de PTV para os implantes convencionais e 

extracurtos, nos três tempos de acompanhamento, houve diferença significativa 
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apenas no momento E2clipe, da captura do clipe sobre a barra (Tabela 5). Ao analisar 

os valores médios de PTV dentro de cada um dos grupos experimentais 

(convencionais vs. extracurtos), para cada um dos tempos de acompanhamento, 

observa-se que não houve diferenças estatisticamente significativas (p> 0,05) (Tabela 

5). Isto significa que a ferramenta Periotest® mostrou consistência ao longo dos 

tempos de acompanhamento, independente do comprimento do implante. 

 

Tabela 5. Comparação entre os valores de PTV, nos três tempos de avaliação, de acordo com o 
comprimento do implante. 

 

**p-valor para o teste de Wilcoxon. 

 

5.5. Valores de Osstell® (ISQ)

 

Quando comparadas as médias de ISQ para os implantes convencionais e 

extracurtos, nos três tempos de acompanhamento, houve diferença significativa 

apenas no momento E1, da instalação do implante (Tabela 6). Ao analisar os valores 

médios de ISQ dentro de cada um dos grupos experimentais (convencionais vs. 

extracurtos), para cada um dos tempos de acompanhamento, observa-se que houve 

diferença estatisticamente significativa apenas na comparação entre E1 – E2clipe (p= 

0,022 e p= 0,005 para os grupos convencional e extracurtos, respectivamente) 

(Tabela 6). 

  

PTV Convencionais Extracurtos 

E1 – E221 p = 0,182** p = 0,388** 

E221 – E2clipe p = 0,180** p = 0,655** 

E1 – E2clipe p = 0,587** p = 0,367** 
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Tabela 6. Comparação entre os valores de ISQ, nos três tempos de avaliação, de acordo com o 
comprimento do implante. 

 

**p-valor para o teste de Wilcoxon. 

 

5.6. Correlação entre os Métodos de Aferição 
 

Realizou-se uma análise de correlação das ferramentas por meio do teste de 

Correlação de Pearson, como mostra a Tabela 7. Percebe-se uma correlação 

moderadamente negativa entre as variáveis PTV e ISQ (r= -0,5) para o grupo de 

implantes extracurtos e entre as variáveis PTV e Torque (r= -0,3) o grupo de implantes 

convencionais. Em contrapartida, observa-se uma correlação moderadamente 

positiva entre as variáveis ISQ e Torque (r= 0,3) para o grupo de implantes 

convencionais. 

 

Tabela 7. Correlação das medidas de diferentes ferramentas por meio do teste de Correlação de 
Pearson. 

 

Comprimento Correlação de Métodos 
Coeficiente de Correlação 

de Pearson – valor de r 

Extracurtos 

PTV x ISQ 
Moderada 

-0,5* 

PTV x Torque 
Fraca 

-0,1 

ISQ x Torque 
Nula 

0,0 

Convencionais 

PTV x ISQ 
Fraca 

-0,2 

PTV x Torque 
Moderada 

-0,3* 

ISQ Convencionais Extracurtos 

E1 – E221 p = 0,721** p = 0,919** 

E221 – E2clipe p = 0,180** p = 0,157** 

E1 – E2clipe p = 0,022** p = 0,005** 
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ISQ x Torque 
Moderada 

0,3* 

Correlação de Pearson (r): 0,1–0,3: fraca; 0,3–0,5: moderada; 0,5–1,0 forte; “-“ Inversa e “+” Direta; 
*Correlação é significante ao nível 0,05. 
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6. DISCUSSÃO 

 

No presente estudo, foram analisadas a estabilidade primária e a estabilidade 

secundária de implantes convencionais e extracurtos por diferentes métodos clínicos 

de análise – o torque de inserção, a capacidade de amortecimento e a análise de 

frequência de ressonância. Os resultados mostraram que não houve associação entre 

o torque de inserção e o comprimento do implante, ou seja, o torque de inserção do 

implante no momento de sua colocação não depende linearmente do seu 

comprimento. Este resultado foi corroborado pelo estudo de Calvo-Guirado et al. 

(2015), onde não houve diferença estatisticamente significativa para comparação de 

torque de inserção de implantes extracurtos (4mm) e implantes convencionais 

(10mm). 

Para as médias de PTV, houve diferença significativa apenas entre os valores 

dos implantes convencionais e extracurtos na estabilidade secundária, no momento 

da captura do clipe (E2clipe) (p= 0,041), sugerindo que a capacidade de amortecimento 

pode ser dependente do comprimento do implante ao longo do tempo. Vale ressaltar 

que existem fatores que interferem diretamente na medição com Periotest®, como a 

distância entre o montador e o aparelho, e a angulação de uso do aparelho 

(MEREDITH et al. 1998). Particularmente com o sistema Straumann® de implantes, o 

montador Loxim®, por ser apenas encaixado, e não aparafusado à conexão interna do 

implante, pode apresentar uma micromovimentação na conexão interna. Desta forma, 

as respostas deste montador às batidas do martelete do dispositivo devem ser 

interprestadas com cautela.  

Os valores médios de ISQ foram significativamente menores para os implantes 

extracurtos quando comparados aos convencionais, no momento da instalação (p= 

0,004), assim como os resultados obtidos no estudo de Calvo-Guirado et al. (2015), 

que analisou estabilidade primária de implantes extracurtos de 4-mm de comprimento 

em mandíbulas edêntulas. Entretanto, este resultado mostra-se clinicamente 

irrelevante. Analisando as médias de ISQ dos implantes convencionais e extracurtos, 

ambas revelaram valores de ISQ > 60 que, de acordo com a literatura, seria passível 

até mesmo de carregamento imediato (DEGIDI et al. 2012). Como no presente estudo 

decidiu-se por um protocolo de carregamento convencional (≥ 3 meses), o potencial 

dos implantes extracurtos de receber carregamento em intervalos de tempo menores 

necessita de maior investigação. 
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Ainda sobre ISQ, somente a comparação entre os valores de estabilidade 

primária (E1) e estabilidade secundária na captura do clipe (E2clipe) apresentaram 

diferença significativa para ambos os grupos de implantes. Esta diferença sugere que 

a estabilidade do implante ao longo do tempo é um processo dinâmico e tende a 

aumentar conforme os preceitos da osseointegração. No entanto, este estudo reforça 

a hipótese que uma diferença de ISQ não seria suficiente para contraindicar os 

implantes extracurtos, pois estes implantes também apresentam valores clinicamente 

aceitáveis para os diferentes protocolos restauradores (DEGIDI et al. 2012). 

Vale ressaltar que, apesar de no momento da cirurgia os valores de ISQ dos 

implantes extracurtos terem sido significativamente menores do que os de implantes 

convencionais (p= 0,004), eles alcançam osseointegração tão bem quanto os 

implantes de comprimento convencional, em 21 dias, dentro dos padrões de 

cicatrização propostos pelo fabricante (SCHÄTZLE et al. 2009). Da mesma forma, os 

implantes SLActive® apresentam tendência para o aumento dos valores de ISQ entre 

a terceira e a quarta semana pós instalação, como apresentado no momento da 

captura do clipe deste estudo e também no estudo de Schältze et al. (2009). 

Embora os valores de estabilidade aferidos por três diferentes métodos tenham 

sido preditivos de sucesso, vale destacar que eles não podem ser analisados 

isoladamente. Como relatado por Sakoh et al. (2006) e Alonso et al. (2008), deve-se 

avaliar os fatores relacionados ao implante, ao paciente e ao operador, que também 

podem interferir na estabilidade do implante: 

  

1) Fatores relacionados ao implante 

a. Comprimento do implante 

b. Diâmetro 

c. Tratamento de superfície 

d. Formato do implante 

e. Passo de rosca  

2) Fatores relacionados ao paciente 

a. Sistêmicos  

i. Alterações ósseas 

ii. Alterações metabólicas  

b. Locais  

i. Qualidade óssea na região do implante 
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ii. Anatomia do rebordo alveolar residual 

3) Fatores relacionados ao operador 

i. Experiência 

ii. Obediência a rigorosos protocolos cirúrgicos 

 

Em relação aos fatores relacionados ao implante, no presente estudo, somente 

dois aspectos foram diferentes entre os grupos: o comprimento do implante e o passo 

de rosca. Os demais aspectos (diâmetro e formato do implante, e tratamento de 

superfície) foram uma constante. O comprimento do implante favorece as médias de 

estabilidade dos implantes convencionais por haver maior ancoragem intraóssea. O 

passo de rosca, pelo contrário, favorece o resultado dos implantes extracurtos, porque 

os implantes convencionais possuem uma macro topografia com distância entre 

roscas do implante de 1,25 mm. Por outro lado, os implantes extracurtos de 4-mm 

sofreram modificações, quando se diminuiu a distância entre roscas de implante para 

0,8 mm preservando a plataforma protética (Straumann®). Isso melhora a estabilidade 

por permitir um maior número de roscas por comprimento do implante. Assim, sugere-

se que os resultados entre os grupos poderiam ter mostrado diferenças ainda maiores 

caso o passo de rosca dos implantes extracurtos permanecesse igual ao dos 

convencionais.  

Este estudo procurou uma padronização nos aspectos de saúde geral e bucal 

dos pacientes. Os pacientes que apresentaram alterações sistêmicas importantes, 

que pudessem interferir na osseointegração, foram excluídos do estudo, como 

pacientes diabéticos e osteoporóticos. Além disso, pacientes com rebordos 

extremamente reabsorvidos, com altura óssea insuficiente para instalação de 

implantes de 4-mm, também foram excluídos da pesquisa. 

Esta pesquisa clínica garantiu que o cirurgião fosse o mesmo em todos os 

procedimentos cirúrgicos realizados. Isto gerou a padronização na obtenção dos 

dados de estabilidade primária com qualquer um dos métodos empregados. Neste 

mesmo viés, as aferições de estabilidade secundária (E221 e E2clipe) foram 

padronizadas e feita por uma equipe calibrada quanto ao manuseio dos equipamentos 

(Periotest® e Osstell™). É valido lembrar também que, no presente trabalho, a 

sequência de fresagem dos implantes foi rigorosamente obedecida para os implantes 

de ambos os grupos, como recomenda o fabricante. 



53 
 

 Apenas dois implantes extracurtos tiveram falha na osseointegração - ambos 

apresentaram valores de estabilidade primária clinicamente aceitáveis e compatíveis 

com a grande maioria dos demais implantes deste estudo. Assim, estas falhas podem 

ser atribuídas a outros fatores biológicos, como qualidade óssea (Tipo III), e 

mecânicos, não excluindo a possibilidade de erro no momento da instalação. Os 

implantes em questão foram substituídos por outros de mesmas características, 

porém em uma região mais mesial ou distal, com melhor qualidade óssea e obtendo 

valores de estabilidades primárias ótimos. Calvo-Guirado et al. (2015) também tiveram 

em seu trabalho a perda de um implante extracurto de 4-mm, após dois meses da 

cirurgia. A solução adotada foi a substituição por outro implante de mesmo 

comprimento, decisão semelhante à adotada no presente estudo. 

Quando correlacionados os métodos de aferição, a comparação de torque de 

inserção e as médias de ISQ apresentou correlação moderadamente positiva (r= 0,3), 

o que mostra que o aumento de uma medida está correlacionado com o aumento da 

outra. Esse mesmo resultado foi obtido no estudo de Rossi et al. (2010), que utilizou 

implantes curtos de 6-mm. Ao comparar as médias de PTV e ISQ e e PTV e torque, 

houveram correlações moderadamente negativas (r= -0,5 e -0,3, respectivamente), o 

que mostra uma proporção inversa de valores, isto é, à medida que uma variável 

aumenta de valor, a outra diminui quase que na mesma proporção. 

 O presente estudo alcançou, portanto, resultados clinicamente relevantes para 

implantes extracurtos, os quais mostraram-se como uma opção de tratamento válida 

para edêntulos totais. A taxa de sobrevivência destes implantes no presente estudo 

ficou em 97,3%. Isso vai ao encontro do estudo de Calvo-Guirado et al. (2015), que 

mostrou 97,5% de taxa de sobrevivência de implantes extracurtos (4-mm), 12 meses 

após a cirurgia de instalação dos implantes. Além disso, os implantes extracurtos 

evitam grandes procedimentos cirúrgicos de enxertos para reestabelecer altura óssea, 

sendo, portanto, um procedimento menos invasivo, de menor morbidade para o 

paciente e com custos e tempo de tratamento significativamente menores.  
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7. CONCLUSÃO 

 

A estabilidade primária de implantes extracurtos foi comparável com a 

estabilidade primária de implantes convencionais, quando medidas pelo torquímetro 

manual. Seguindo este mesmo conceito, o Periotest® se mostrou uma ferramenta 

clínica relevante para comparação da estabilidade primária e secundária dos 

implantes, apesar de apresentar limitações conforme seu manuseio. Quanto ao 

OsstellTM (ISQ), ambos os grupos alcançaram valores médios de ISQ clinicamente 

suficientes para, inclusive, receber carregamento imediato, justificando a utilização de 

implantes extracurtos com segurança e previsibilidade. 

Dentro das limitações deste estudo, é possível concluir que os métodos de 

aferição (Torquímetro Manual, Periotest® e OsstellTM) apresentaram correlações 

moderadas. Portanto, os resultados sugerem que implantes extracurtos e 

convencionais apresentam valores de estabilidade primária e secundária 

comparáveis. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – Ata de Apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso. 
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APÊNDICE 1 - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

UFSC (CEPSH-UFSC). 
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APÊNDICE 2. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
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