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Neste estudo retrospectivo, foi avaliada a osseointegração primária de 396 implantes do sistema 

Neodent instalados por um único operador. Para isso, foram levantados dados de fichas de 159 

pacientes, que receberam os implantes ósseointegrados entre 2000 e 2004, na clínica particular 

Carmo Odontologia localizada na cidade de Curitiba. Foram comparadas as taxas de osseointegração 

primária referente ao gênero (sexo) e das diferentes regiões da cavidade oral em que os implantes 

foram instalados (maxila anterior e maxila posterior, mandíbula anterior e mandíbula posterior). 

Para estabelecer se existe associação entre as variáveis consideradas e as taxas de fracasso, foi 

aplicado o teste de χ2(qui-quadrado). Os resultados mostraram que apesar de um agrupamento 

de perdas na região de mandíbula anterior, os índices de osseointegração primária dos arcos 

encontraram-se de acordo com a literatura. Também se comprovou que o gênero não está associado 

às falhas. O trabalho mostrou também a influência da curva de aprendizado na diminuição das 

perdas primárias. O índice de osseointegração primária total encontrada neste estudo foi de 98%; 

a mandíbula apresentou 97,7% e a maxila 98,3% de sucesso.
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INTRODUÇÃO
Em meados da década de 60, com a apresentação do Sistema de implantes Brånemark à comunidade 

científi ca, a odontologia moderna possibilitou aos pacientes uma nova alternativa para as reabilitações do sis-

tema estomatogmático, que melhoraram signifi cativamente a saúde e a qualidade de vida destes pacientes, 

restabelecendo a função, fonética e estética perdida.

Os implantes osseointegráveis foram introduzidos no Brasil no fi nal da década de 80, inicio dos anos 90 

e com o passar dos anos os implantes osseointegráveis tornaram-se cada vez mais acessíveis aos pacientes. 
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Esta acessibilidade tornou-se signifi cativa após a 

nacionalização dos produtos relacionados com a 

implantodontia, desde a fabricação dos implantes e 

componentes, até a fabricação de acessórios como, 

por exemplo, motores e fresas cirúrgicas.

Nos primeiros anos, a utilização de produtos 

nacionais era reservada a centros de pesquisa, 

visto que não haviam estudos a médio e longo 

prazo demonstrando os resultados dos mesmos. 

Dessa forma, as indústrias do ramo começaram 

a investir signifi cativamente no campo científi co. 

Porém, ainda hoje faltam na literatura trabalhos 

unicêntricos, multicêntricos, retrospectivos e 

prospectivos que comprovem estatisticamente as 

taxas de osseointegração primária e de sucesso 

dentro de critérios rigorosos.

O objetivo deste trabalho foi de realizar uma 

análise de osseointegração primária dos implantes 

da empresa Neodent, baseado na casuística clínica 

de cinco anos, realizada por um único operador, 

em clínica particular, utilizando os protocolos cirúr-

gicos propostos pela empresa e de acordo com as 

diretrizes biológicas de osseointegração propostas 

por Brånemark et al. (1969). 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Existem várias definições na literatura de 

osseointegração, incluindo descrições de resul-

tados clínicos, avaliações da capacidade me-

cânica interfacial e a aparência morfológica da 

interface implante-tecido ósseo (Brånemark et 

al., 1995). 

Albrektsson et al. (1981) defi ne osseoin-

tegração como “uma conexão direta, funcional 

e estrutural entre o osso vivo e a superfície do 

implante”. 

Natiela et al. (1974) descrevem osseointe-

gração como “um processo no qual há uma fi xação 

assintomática e rígida do material aloplástico, 

obtida e mantida sobre o osso durante as cargas 

funcionais”.

Portanto não se aceita como osseointegração 

a presença de tecido conjuntivo fibroso entre a 

superfície do implante e osso adjacente, o que 

acarretaria a mobilidade clínica do implante. 

As razões para o aparecimento deste tecido na 

interface osso-implante, descritas por Ericksson 

e Albrektsson (1983) são: técnica cirúrgica trau-

mática; implantes expostos a cargas funcionais 

ou não, após a sua implantação; utilização de 

materiais de implante não adequado e planeja-

mento inadequado que induz o aparecimento de 

concentrações de tensão excessivas ou desfavo-

ráveis ao osso circundante.

Espósito et al. (1998a) define a osseointe-

gração primária como uma conexão direta entre 

osso e material aloplástico, o qual não apresenta 

radiolucência periimplantar e nem mobilidade clí-

nica no momento da reabertura ou na instalação 

da restauração protética. Neste trabalho o autor 

estabelece como êxitosos os implantes que obti-

veram êxito em quesitos como função (capacida-

de de mastigação), fisiologia tecidual (presença e 

manutenção de osseointegração, ausência de dor 

e/ou de outro processo patológico) e satisfação 

do paciente (em termos estéticos e sem causar 

desconforto ao mesmo). Portanto, cada implante 

tem de ser testado individualmente e preencher 

todos os critérios de sucesso propostos, caso 

contrário ele deve ser considerado apenas como 

sobrevivente. Esse termo aplica-se naqueles im-

plantes que estão em função, porém, não foram 

analisados através dos parâmetros de critérios de 

sucesso. Conseqüentemente os insucessos e/ou 

falhas são definidos incluindo muitos fatores de 

situações clínicas. Estes podem estar relaciona-

dos á falhas biológicas que são definidas como a 

inadequação do tecido hospedeiro em estabelecer 

ou manter a osseointegração. As falhas podem ser 

divididas, de acordo com critérios cronológicos, 

em precoces (falha em estabelecer a osseointe-

gração) e tardias (falha em manter a osseointe-

gração estabelecida). As precoces são aquelas 

que ocorrem antes da instalação da prótese ou 

antes do tempo apropriado de cicatrização; já as 

tardias são aquelas que ocorrem após a instalação 

e função da prótese.

O critério de “sucesso” em implantodontia 

ainda não está bem sedimentado, pois apenas 

a presença de um implante em posição não é 

aceitável como único fator determinante, haven-

do a necessidade de se considerar a patologia 
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periimplantar crítica como critério (Spiekerman 

et al., 2000). 

Em 1980 o National Institutes of Health-Har-

vard apresentou algumas condições necessárias 

para o estabelecimento do sucesso dos implantes 

dentários, como: mobilidade menor que 1mm em 

todas as direções; perda óssea vertical menor que 

um terço da longitude do implante; infl amação 

gengival como resposta ao tratamento; nenhum 

sintoma de infecção; ausência de parestesia ou 

lesão nervosa; ausência de perfuração do seio 

maxilar ou cavidade nasal e taxa mínima de êxito 

de 75% em 5 anos.

Albrektsson et al. (1986), Smith e Zarb 

(1989) colocaram também como critérios de su-

cesso para os implantes osseointegráveis os se-

guintes pontos: o implante unitário não ferulizado 

não deve apresentar mobilidade clínica quando 

testado individualmente; ao exame radiográfi co 

não deve haver demonstração de qualquer evi-

dência de radiolusência periimplantar; perda óssea 

anual média após o primeiro ano pós-operatório 

<0,2mm; ausência de sinais e sintomas persisten-

tes e/ou irreversíveis, como dor, infecção, neuro-

patia, parestesia ou danos ao canal mandibular; 

reabilitação protética esteticamente favorável e 

taxa mínima de êxito de 85% em 5 anos e 80% 

em 10 anos.

Spiekerman et al. (2000) levou em consi-

deração como critério de sucesso os seguintes 

pontos: implante unitário e desconectado não deve 

apresentar mobilidade clínica, ou seja, não deve 

ser > 0 e deve apresentar leitura no Periotest de 

-8 a +10; não deve apresentar radiolucência pe-

riimplantar em radiografi as; perda óssea vertical < 

4mm nos controles sucessivos; ausência de danos 

a estruturas anatômicas nobres; profundidade da 

bolsa periimplantar inferior a 5mm nos controles 

sucessivos e taxa de êxito mínima de 85% em 5 

anos e 80% em 10 anos.

Misch (2000) propõe em seu livro, ao invés 

de critérios de “sucesso”, uma escala de qualidade 

dos implantes osseointegráveis, onde é relaciona-

do o estado de saúde dos implantes; esta relaciona 

as condições clinicas do implante com o tipo de 

controle a ser realizado. Essa classifi cação é sub-

dividida a partir da saúde ótima do implantes, até 

a remoção ou esfoliação do implante (insucesso 

absoluto). Como critério de sucesso ou de saúde 

ótima ele propõe que o mesmo apresente: au-

sência de dor durante a palpação, percussão ou 

função; fi xação rígida, não havendo mobilidade 

horizontal ou vertical sob cargas inferiores a 500g; 

menos de 1,5mm de perda óssea marginal no se-

gundo estágio e menos de 1mm de perda óssea 

antecedente há 3 anos; após 1 ano, sondagem 

estável e inferior  a 4mm; ausência de histórico 

de exudato; ausência de radiolucidez e índice de 

sangramento de 0 a 1.

Misch (2000) cita em seu livro, que em uma 

revisão de 35 artigos publicados entre 1977 à 

1989, o critério clínico mais utilizado foi o índi-

ce de sobrevida ou se o implante estava ou não 

presente.

Esposito et al. (1998a, 1998b) em uma 

revisão de 73 artigos usando uma abordagem 

metanalítica, divide as falhas dos implantes 

dentários em dois grupos, de perdas precoces e 

perdas tardias. 

Ainda neste estudo,  foram analisados 73 

artigos, 29 deles que analisavam o índice de falhas 

precoces e tardias com implantes dentários do 

sistema Brånemark publicados em língua inglesa, 

conforme dados da tabela 1.

Zortéa Junior (2002) obteve, em estudo 

unicêntrico retrospectivo de 7 anos, onde foram 

analisados  401 implantes do sistema Steri-oss, 

um percentual de osseointegração primária de 

97,5% e de perda precoce de 2,5%.

Esposito et al. (1998a, 1998b) conclui que os 

parâmetros de perda precoce são bem defi nidos, 

mas os de perdas tardias ainda são controversos, 

em conseqüência de uma falta de padronização 

nos critérios utilizados para as análises das taxas 

de sucesso. Portanto propõem em seu trabalho 

que é defi nitivamente recomendado concentrar 

as atenções nas taxas e causas de fracasso pre-

coce, pois além de facilitar as comparações entre 

diferentes sistemas de implante, trariam critérios 

mais específi cos para a indicação de determinados 

tipos de implantes, e para o diagnóstico prévio 

das falhas destes. 
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Autores (ref. No.) Implantes inseridos 

/fracassados*

Localização do 

implante

maxila/

mandíbula

Fracassos precoces/

tardios**

Tempo de Carga 

(amplitude)

Próteses fi xas

Adell et al., (1981) (60) 230/37 (9,1) 100/130 21 (13 ;8)/16 (9;7) 1-9 anos

Lindquist et al., (1987) (198) 42/2 (4,8) Maxila 2/0 3 anos

Ahlqvist et al., 1990 (199) 269/9 (1,9) 82/187 5(5;0)/4(4;0) 2 anos

Johansson & Palmqvist, 1990 (200) 286/25 (5,2) 112/174 15 (11;4)/10(8;2) 3-9 anos

Adell et al., 1990 (201) 869/18 (1) Mandíbula 9/9 1-10 anos

Triplett et al., 1991 (202) 45/2 (0) Mand. Atrofi ada 0/2 15-72 meses

Jemt, 1991 (202) 125/4 (3,2) Maxila 4/0 3 anos

Krump & Barnett, 1991 (204) 154/3 (2) Mandíbula 3/0 16-71 meses

Quirynen et al., 1991 (66) 589/30 (2,5) 269/320 15(11;4)/15(8;7) 5-83 meses

Tolman & Laney, 1992 (205) 1230/64 (2,2) 292/938 27(16 ;11)/37 (29;8) 1-75 meses

Ericsson et al.,  1994 (78) 63/2 (3,2) Mandíbula 2***/0 18 meses

Jemt, 1994 (77) 449/31 (3,3) Maxila 15/16 5 anos

Olsson et al., 1995 (206) 563/27 (0,5) 200/363 3(3 ;0)/24(23;1) 3 anos

Jemt & Lekholm, 1995 (80) 655/64 (3,5) Maxila 23/41 5 anos

Henry et al., (207) 837/0 (0) Mandíbula 0/0 10 anos

Lindquist et al., 1996 (87) 272/3 (0,7) Mandíbula 2/1 12-15 anos

Zarb & Schmitt, 1996 (208) 259/32 (8,1) 26/233 21(0;21)/11(0;11) 11-15 anos

Balshi et al., 1997 (209)**** 425/31 (0,9) 370/55 4(4;0)/27(25;2) 3 anos

Subtotal de próteses fi xas 6609/384 (2,6) 2722/3887 171(107;64)/213(163;50) 1 mês-15 anos

(%) 100/5,8 41/59 45(63;37)/55(77;23)

* Entre parênteses, a porcentagem dos fracassos precoces.
** A primeira fi gura entre parênteses refere-se ao maxilar e a Segunda refere-se às perdas de mandíbula. 
*** Ambas as fi xações fracassadas estavam no primeiro passo do grupo de procedimento.
****A maioria dos implantes foram inseridos em pacientes completamente edêntulos.
¤46; ¤¤177 and ¤¤¤22  fi xações foram originalmente mantidas dormentes quando da colocação inicial da sobredentadura. Os fracassos 
que ocorreram nestes grupos foram calculados.

Sobredentaduras

Engquist et al., 1998 (174) 339/67 (13,6) 191/148 46(38;8)/21(20;1) 3 meses –4 anos

Triplett et al., 1991 (202) 85/6 (1,2) Mand. Atrofi ada 1/5 15-72 meses

Smedberg et al., 1993 (75) 86/12 (8,1) Maxila 7/5 18-32 meses

Jemt, 1993 (175) 211/70 (7,1) Maxila 15/55 3 anos

Hemmings et al., 1994 (210) 68/6 (5,9) Mandíbula 4/2 3-9 anos

Palmqvist et al., 1994 (176) 89/27 (21,3) Maxila 19/8 1-5 anos

Jemt & Lekholm, 1995 (80) 127/36 (9,4) Maxila 12/24 5 anos

Wright et al., 1995 (211) 98¤/3 (2) Mandíbula 2/1 3 anos

Jemt et al., 1996 (81) 510¤¤/44 (3.1) 117/393 16(9;7)/28(21;7) 5 anos

Zarb & Schmitt, 1996 (212) 132/5 (2,3) 17/115 3(?)/2(?) 3-13 anos

Hooghe et al., 1997 (213) 561¤¤¤/13 (2) 40/521 11(3;8)/8(5;3) 3-108 meses

Subtotal sobredentaduras 2306/295 (5,9) 878/1428 136(103;30)/159(138;19) 3 meses – 13 anos

(%) 100/12,8 38/62 46(76;22)/54(87;12)

Total de edentulismo total 8915/679 (3,4) 3600/5313 307(211;96)/372(301;69)

(%) 100/7.6 40/60 45(68;31)/55(81;19)

Fonte: Esposito et al. (1998b, p.537). 

TABELA 1: Estudos relatando taxas de fracassos para implantes Branemark em pacientes totalmente edêntulos que usam 
próteses fixas e sobredentaduras:
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 MATERIAIS E MÉTODOS
• Foram instalados 396 implantes em 159 pa-

cientes (110 mulheres e 49 homens), em um período 

de 5 anos, com idade variando de 17 à 84 anos;

• Todas as cirurgias foram realizadas por um 

mesmo operador, dentro das especifi cações técnicas 

propostas pelo sistema de implantes:

• Todos os implantes eram cilíndricos ou cô-

nicos rosqueáveis, de superfície tratada ou não, do 

sistema Neodent;

• A avaliação pré-cirúrgica consistiu de exa-

mes laboratoriais de rotina (hemograma completo, 

coagulograma, glicemia, urina tipo I, creatinina, 

metabolismo cálcio - fósforo), radiografi as periapi-

cais, panorâmicas, modelos de estudo (enceramento 

diagnóstico e confecção de guia cirúrgico) e tomo-

grafi as computadorizadas quando necessárias, além 

do exame clínico e histórico médico-odontologico do 

paciente. As alterações sistêmicas diagnosticadas fo-

ram encaminhadas para o médico responsável, para 

que os mesmos fossem liberados para o ato cirúrgico 

proposto;

• O preparo pré-cirúrgico eliminou focos de 

contaminação dentários ou periodontais e estabili-

zação oclusal do aparelho estomatogmático;

• O protocolo medicamentoso proposto foi 

antibióticoterapia profi lática pré e pós-operatória 

(amoxicilina 1g pré-cirúrgica e dose manutenção de 

500mg de 8/8 hrs durante 6 dias), antiinfl amatório 

hormonal pré-cirúrgico em dose única (celestone® 

2mg), antiinfl amatório não-hormonal pós-operatório 

(arcoxia® 120mg), enxaguatório bucal a base de clo-

rexidina a 0,12% (3 vezes ao dia até a remoção da 

sutura ) e analgésico pós-operatório (tylex® 7,5mg), 

se necessário. Em alguns casos foi utilizado ansiolí-

tico (lorax® 2mg). Os pacientes que apresentavam 

sensibilidade a qualquer um dos medicamentos uti-

lizados foi utilizado um outro protocolo modifi cado 

especifi co para cada caso;

• O tempo para a obtenção da osseointegra-

ção utilizado foi o preconizado por Brånemark et 

al. (1969, 1985), de 3 meses para mandíbula e 6 

meses para maxila;

• Implantes imediatos ou com carga precoce e/

ou imediata, também foram incluídos nesta análise;

• Os implantes analisados na pesquisa pode-

riam ou não estar associados com enxertos autó-

genos aposicionais ou enxertia do seio maxilar;

• Consideraram-se êxitosos os implantes que 

não apresentaram nenhum tipo de sinais e sintomas 

clínicos de não osseointegração, do momento da 

reabertura até o ato de instalação da prótese.

• Foi utilizado o teste estatístico do qui-quadra-

do para avaliar a dependência entre as variáveis;

RESULTADOS
Dos 396 implantes instalados, 221 foram em 

mandíbula e 175 em maxila. Deste total não os-

seointegraram 8 implantes, sendo 5 na mandíbula 

e 3 na maxila; o total de implantes com osseointe-

gração primária foi de 388 (tabela 2). O índice de 

osseointegração primária foi de 98% e de insucessos 

2% (gráfi co 1). Análise pelo teste estatístico qui-

quadrado1 (χ2 = 0,148; p = 0,700) não comprovou2  

a existência de dependência entre as variáveis, não 

demonstrando que a mandíbula ou a maxila seja 

mais susceptível ao sucesso ou insucesso na os-

seointegração primária, mesmo com o percentual de 

insucessos na mandíbula (2,26%) tendo sido quase 

32% maior que na maxila (1,71%).

A tabela 2 apresenta os 221 implantes insta-

lados em mandíbula, onde foram instalados 57 em 

mandíbula anterior e 164 em mandíbula posterior. 

Desta amostra foram perdidos 5 implantes, sendo o 

segmento anterior responsável por 4 e o posterior 1, 

obtendo-se um percentual total de osseointegração 

primaria para o arco de 97.7% (tabela 3). Análise 

pelo teste estatistico qui-quadrado (χ2 = 7,85; p 

= 0,005) comprovou a existência de dependência 

entre as variáveis, demonstrando que há indícios 

1 O teste qui-quadrado é um teste estatístico de aderência. Ele compara a proporção real de indivíduos em cada classe com a 
proporção esperada caso não houvesse dependência entre as variáveis. Valores de p menores que 5% (0,05) são considerados 
signifi cativos, evidenciando que as variáveis provavelmente sejam dependentes, ou seja, que uma varie com a variação da outra.
2 Duas coisas podem afetar o teste estatístico qui-quadrado para que ele não apresente signifi cância estatística. Ou as variáveis 
são independentes, ou seja, uma não afeta o resultado da outra, ou o tamanho da amostra não foi sufi cientemente grande para 
comprovar uma possível pequena diferença percentual na variável dependente (sucesso no implante).
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estatísticos de que a mandíbula anterior seja mais 

susceptível a insucesso (7,02%) nos implantes den-

tários que a mandíbula posterior (0,61%).

Na maxila foram instalados 175 implantes, 

não ocorrendo osseointegração em 3 implantes e 

havendo osseointegração primária em 172 implan-

tes. Deste total de implantes, 86 foram no segmento 

anterior e 89 no posterior. O índice total de osseoin-

tegração primaria para o arco foi de 98,3%(tabela 

4).  Análise pelo teste estatístico qui-quadrado (χ2 

= 0,305; p = 0,580) não comprovou a existência de 

dependência entre as variáveis, signifi cando que não 

há indícios estatísticos de que a maxila anterior seja 

mais susceptível a insucesso nos implantes dentários 

que a posterior, mesmo o percentual de insucessos 

na maxila posterior (2,25%) tendo sido mais de 90% 

maior que na maxila anterior (1,16%).

Através da análise variável gênero (sexo dos 

pacientes), observamos que a população feminina 

recebeu 240 implantes em ambos os arcos, com 6 insu-

cessos. Já na população masculina foram instalados 156 

implantes também nos dois arcos, com 2 insucessos. 

Os percentuais encontrados referentes a esses valo-

res foram de 97,5% de osseointegração primaria no 

sexo feminino e de 98,75% no sexo masculino(tabela 

5). Análise pelo teste estatístico do qui-quadrado (χ2 

= 0,708; p = 0,399) não comprovou a existência de 

dependência entre as variáveis, demonstrando que não 

há indícios estatísticos de que o sucesso ou  insucesso 

nos implantes dentários dependa do gênero (sexo) do 

indivíduo receptor do implante.

Na análise da curva de aprendizado pode-se 

observar que, em relação aos insucessos, os mes-

mos ocorreram da seguinte forma: 7,5% dos im-

plantes no ano de 2000; 2,6% em 2001, 1,2% em 

2002, 0% em 2003 e 1% em 2004 (gráfi co 2). O 

índice de osseointegração primária variou de 92,5% 

à 100% (tabela 6). 

IMPLANTES 

INSTALADOS

ÍNDICE DE 

OSSEOINTEGRAÇÃO PRIMÁRIA

INSUCESSOS

MANDIBULA 

ANTERIOR
57 53 (7%) 4 (93%)

MANDIBULA 

POSTERIOR
164 163 (0,6%) 1 (99,4%)

TABELA 3: Número de Implantes Instalados com Osseointegração Primaria e Insucessos em Mandíbula Anterior e Posterior.

TABELA 4: Número de Implantes Instalados com Osseointegração Primária e Insucessos em Maxila Anterior e Posterior.

IMPLANTES

INSTALADOS

ÍNDICE DE

OSSEOINTEGRAÇÃO 

PRIMARIA

INSUCESSOS

MAXILA ANTERIOR 86 85 (98,84%) 1 (1,16%)

MAXILA POSTERIOR 89 87 (97,76%) 2 (2,24%)

IMPLANTES

INSTALADOS

ÍNDICE DE 

OSSEOINTEGRAÇÃO

PRIMÁRIA

INSUCESSOS

MANDIBULA 221 216 (97,7%) 5 (2,3%)

MAXILA 175 172 (98.3%) 3 (1,7%)

TABELA 2: Total de Implantes Instalados no, Número de Implantes com Osseointegração 
Primária e insucessos em Mandíbula e Maxila.
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IMPLANTES

INSTALADOS

ÍNDICE DE

OSSEOINTEGRAÇÃO 

PRIMÁRIA

INSUCESSOS

MULHERES 240 234 (97,5%) 6 (2,5%)

HOMENS 156 154 (98,75%) 2 (1,25%)

TABELA 5: Número de Implantes Instalados com Osseointegração Primária e Insucessos por Sexo.

ANO IMPLANTES

INSTALADOS

ÍNDICE DE

OSSEOINTEGRAÇÃO

PRIMÁRIA

% 

INSUCESSOS

% DE

OSSEOINTEGRAÇÃO 

PRIMÁRIA

2000 54 50 7,50% 92,50%

2001 79 77 2,60% 97,40%

2002 83 82 1,20% 98,80%

2003 74 74 0% 100%

2004 106 105 1% 99,00%

TOTAL 396 388 2% 98%

TABELA 6: Implantes Instalados X osseointegração primária de 2000-2004.

GRÁFICO 1: Índice 
de Osseointegração 
Primária dos 396 
implantes.

GRAFICO 2: 
Curva de 
Aprendizado.
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DISCUSSÃO 
A taxa de osseointegração primaria encontrada 

nesse estudo (98%) é semelhante a os de trabalhos 

encontrados na literatura, como o de Zortéa Junior 

(2002) em que se obteve um índice de 97,5% e 

os analisados por Esposito et al. (1998a) em que 

o índice médio entre eles foi de 97% em situações 

clínicas variadas (gráfi co 1).

Analisando o segmento inferior é interessante 

salientar a existência de agrupamento de perdas 

em um só paciente onde ele foi responsável por 4 

implantes perdidos. Este fato ocorrido na mandíbula, 

mais especifi camente na região anterior, foi respon-

sável por uma dependência entre as variáveis do 

segmento, signifi cando que há indícios estatísticos 

de que a área seria mais susceptível a insucesso. 

Esse indício não está de acordo com a literatura, 

pois esta apresenta índices de osseointegração 

primária maior para a região anterior (Esposito et 

al., 1998a). 

 Porém este fato não foi determinante para 

uma diferença signifi cativa no índice de osseoin-

tegração primaria total do arco, pois a região 

anterior de mandíbula apresentou uma menor re-

presentatividade do total de implantes instalados 

no arco, com somente 26% contra 74% da man-

díbula posterior. Assim a mandíbula apresentou 

resultados de osseointegração primaria na ordem 

de 97,7% estando dentro dos padrões encontra-

dos na literatura (Hemmings et al., 1994; Adell et 

al., 1990; Krump, Barnett, 1991; Ericsson et al., 

1994; Lindquist et al., 1996; Wright et al., 1995 

apud Esposito et al., 1998a )

Na comparação dos índices de osseointegração 

primária obtida na maxila (98,3%), os resultados 

são semelhantes aos encontrados na literatura (Lin-

dquist et al., 1987; Jemt, 1991; Jemt, 1994; Jemt, 

Lekholm, 1995; Smedberg et al., 1993; Palmqvist 

et al., 1994 apud Esposito et al., 1998a ).

Analisando as regiões anterior e posterior não 

se comprova a existência de dependência entre elas, 

signifi cando que não há indícios estatísticos de que 

a maxila posterior seja mais susceptível a insucesso 

nos implantes dentários que a anterior. Esse fato se 

contrapõe com os relatos da literatura, onde esses 

demonstram uma maior chance de insucesso em 

maxila posterior em conseqüência da menor qua-

lidade óssea e menor comprimento dos implantes 

(Esposito et al., 1998a). 

A análise dos índices de osseointegração pri-

mária não comprova a existência de dependência 

entre os sexos, signifi cando que não há indícios 

estatísticos de que o sucesso ou insucesso nos 

implantes dentários dependa do gênero (sexo) do 

indivíduo receptor do implante. Então não se pôde 

associar risco de fracasso do implante ao sexo. 

Com relação às causas das perdas, pressupõe-

se que 4 delas ocorreram em conseqüência de carga 

parafuncional e prematura de próteses móveis, 2 em 

pacientes fumantes inveterados, 1 em paciente que 

apresentou uma alteração em seu nível de glicose 

durante o período de espera da osseointegração, 

desenvolvendo diabetes e 1 em como conseqüência 

de falha no planejamento cirúrgico do operador. 

Como não se objetiva neste trabalho, analisar as 

causas das perdas de implantes, deixamos para um 

próximo estudo a discussão dos fatores envolvidos 

nessas falhas.

Outro parâmetro utilizado para analisar os 

percentuais de osseointegração primaria, foi a 

quantidade de falhas ocorridas em comparação 

com o número de implantes instalados a cada ano 

em que foi realizado o estudo (gráfi co 2). A coleta 

de dados para esse estudo iniciou-se no primeiro 

ano da vivência clínica do operador com os im-

plantes dentários; as perdas de implantes foram 

diminuindo à medida que o operador adquiria mais 

experiência. Neste estudo foi clara a observação 

de que a experiência e o treinamento cirúrgico 

são de grande relevância quando se trabalha com 

índices de sobrevivência (Wedgwod et al., 1992). 

Essa observação é comprovada quando analisamos 

que a maior perda (7,5% do total de implantes de 

um ano) ocorreu no inicio da pesquisa e que esse 

percentual foi diminuindo no decorrer dos anos. 

CONCLUSÃO
A taxa de osseointegração primária total foi de 

98%, estando de acordo com os dados encontrados 

na literatura científi ca. 

O índice de osseointegração primária para 

mandíbula foi de 97,7%, estando de acordo com os 
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resultados encontrados na literatura.

A maxila apresentou índice de osseointegra-

ção primária de 98,3%, dentro do esperado para 

a região.

O gênero (sexo) não foi determinante para um 

maior sucesso na osseointegração primária.

A experiência do operador foi fator determinan-

te nos resultados encontrados na osseointegração 

primária. Houve diminuição das falhas, à medida 

que o operador aumentou sua casuística.

Carmo Filho LC do,  Zortéa Jr. AJ, Coura G dos S, Franzon Filho PR. Primary osseointegration analisys in 396 osseointegrated implants of neodent system. 
Rev Bras Implantodont Prótese Implant 2005; 12(47/48): 206-14.

In this retrospective study, it was evaluated a primary osseointegration of 396 implants built by 

Neodent System which was installed by one operator. For this procedure it was collected data from 

159 pacients who have received the  osseointegrated implants between years 2000 a 2004, at Carmo 

Odontologia a particular located in Curitiba. It was compared rates from primary osseointegration by 

gender and different oral cavity regions where these implants were installed (posterior and aterior, 

jaw and mandible).  To establish an existence of association between considered  varieties and failure 

rates, it was applied the χ2 (qui-squared)  tests. Although the results presented a grouping of losses at 

previous mandible, the arcs of primary osseointegration levels where found according to the literature. 

And it was proved that the gender is not associated to the failures. The research also showed the 

infl uency of the decreasing knowledge curve at primary losses. The primary osseointegration total 

rates in this study were 98%; success of 97,7% in mandibles and 98,3% in jaws.

KEYWORDS: Dental implant; Osseointegration; Neodent system; Dental implantology.

 

REFERÊNCIAS
Albrektsson T, et al. The long-term effi cacy of currently used dental 
implants: a review and proposed criteria for sucess. Int J Oral Maxill 
Impl. 1986; 1:11-25. 
Albrektsson T, et al. Osseointegrated titanium implants. 
Requirements for ensurring a long-lasting, direct bone-to-implant 
anchorage in man. Acta Orthop Scand. 1981; 52:155-70.
Brånemark PI, et al. Intra-osseus anchorage of dental 
prostheses. Experimental studies. Scand J Plast Reconstr Surg. 
1969; 3:81-100.
Brånemark PI. Introduction to Osseointegration. In: Brånemark 
PI, et al. Tissue integrated prostheses, osseointegration in clinical 
Dentistry. Chicago: Quitessence boocks; 1985. p. 11-76.
Brånemark PI, et al. Anatomy of osseointegration and transfer 
of load. In: Fonseca RJ, Davies WH, editors. Reconstructive 
preprosthectic oral and maxillofacial surgery. Philadelphia: WB 
Saunders Co; 1995. p. 165-224.
Eriksson AR, Albrektsson T. Temperature threshold level for heat-
induced bone tissue injury: A vital-microscopic study in the rabbit. 
J Prosthet Dent. 1983; 50:272-5.
Esposito M, et al. Biological factors contributing to faliures of 
osseointegrated oral implants. (I) Success criteria and epidemiology. 
Eur J Oral Sci. 1998a; 106:527-51.
Esposito M, et al. Biological factors contributing to faliures of 

osseointegrated oral implants. (II) Etiopathogenesis. Eur J Oral 
Sci. 1998b; 106:721-64.
Misch CE, et al. Implantes dentários contemporâneos. São Paulo: 
ed Santos; 2000. p. 21-32.
Natiella JR, et al. Tissue response to dental implants protruding 
through mucous membrane. Oral Sci Rev. 1974; 5:85-105. 
National Institutes of Health-Harvard. Dental implants: benefi t and 
risks. Consensus Development Conference Statement, 1980; 
81:1531.
Smith DE, Zarb GA Criteria for success of osseointegrated 
endosseus implants. J Prosthet Dent. 1989; 62:567-72.
Spiekermann H, et al. Atlas de implantodontia. Porto alegre: Artes 
Médicas Sul; 2000. p.353-5.
Wedgwood D, et al. Experience with ITI osseointegrated 
implants at fi ve centers in the UK. Br J Oral Maxillofac Surg. 
1992; 30:377-81
Zortea Junior, A J. Variáveis associadas ao fracasso de implantes 
osseointegradosorais. Campinas: 2002.

Recebido para publicação em: 19/09/05
Enviado para análise em: 28/10/05
Aceito para publicação em: 05/01/06


