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Considerando o sucesso do uso dos implantes osseointegrados para prover suporte protético, o objetivo 

deste estudo foi de avaliar a sobrevivência de implantes osseointegrados do sistema Brånemark® e o 

grau de satisfação da prótese instalada em pacientes totalmente desdentados nas arcadas da maxila e 

mandíbula. Foram avaliados 298 implantes a partir de 42 pacientes, sendo 18 homens (42,85%) e 24 

mulheres (57,15%) com idade média de 53,3 anos no período de 1990 a 1997. Foram instalados 119 

implantes na maxila (39,93%) e 179 na mandíbula (60,07%). Os resultados evidenciaram uma taxa 

de sobrevivência de 99,33% para os implantes e de 100% de sobrevivência das próteses, com grau de 

satisfação geral de 94,9%, 74,3% de sucesso para o fator estético, 89,7% para a função e de 82,1% 

para a fonética. Os resultados sugerem que o tratamento com implantes osseointegrados e próteses 

fi xas implantossuportadas pode atingir as necessidades e expectativas dos pacientes, desde que os 

protocolos previamente estabelecidos sejam seguidos com rigor.

PALAVRAS-CHAVE: Implantes osseointegrados; Prótese dentária; Longevidade.

INTRODUÇÃO
A Odontologia, ao longo de sua história, sempre procurou oferecer aos pacientes desdentados totais 

próteses dentárias que restabelecessem a fi sionomia natural, função e estética, objetivando devolver a har-

monia facial. Dessa forma, as próteses podem restabelecer o funcionamento do sistema estomatognático, 

especialmente a estética, pois, ao lado da dor, constituiu-se a razão principal da procura pelos pacientes aos 

tratamentos odontológicos.

Atualmente, com o aumento da expectativa de vida, então, esta condição se agravou, já que o suporte 

ósseo utilizado nestas próteses é o rebordo alveolar residual, que sofre alterações pela reabsorção natural, que 

ocorre fi siologicamente, ao longo do tempo.

As próteses convencionais foram o tratamento de eleição, no entanto, demonstraram ser inefi cientes para 
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sanar satisfatoriamente às exigências estéticas e 

funcionais dos pacientes, uma vez que o grau de 

insatisfação sempre se constituiu num fator pre-

ponderante.

Dentre as diversas soluções existentes, os 

implantes osseointegrados surgiram como sendo a 

mais satisfatória na atualidade, preenchendo esta 

lacuna, já que a técnica ofereceu qualidade e durabi-

lidade (Taylor, Agar, 2002). Apesar de ser uma área 

da Odontologia praticada desde o século passado, 

a implantodontia foi vista com uma certa restrição 

e até mesmo dúvidas pela população e um certo 

descrédito por parte dos profi ssionais. Com o desen-

volvimento da tecnologia e avanço das pesquisas, o 

surgimento dos implantes osseointegrados, princi-

palmente estudados por Brånemark®, os implantes 

voltaram à sua popularidade, não só satisfazendo 

as exigências estéticas dos pacientes, como, princi-

palmente, pela necessidade de mais uma opção de 

tratamento oferecida pelos profi ssionais.

Foram várias a técnicas e materiais utilizados, 

sendo que Brånemark® et al. (1985), defi niu a osseoin-

tegração como sendo a “conexão estrutural direta e 

funcional entre osso vivo e ordenado, e a superfície 

de um implante submetido à carga funcional”.

Os implantes foram constituídos de parafusos 

que darão suporte à estrutura metálica que poste-

riormente receberão as próteses, cujos dentes arti-

fi ciais podem ser de resina acrílica ou porcelana.

Numerosos estudos em longo prazo demons-

traram o sucesso dos implantes e as próteses por 

eles suportadas. Comparações foram feitas entre 

gênero, localização, idade; presença de hábitos 

(tabagismo), tamanho e largura de implantes, quan-

tidade e qualidade óssea, sobrevivência e sucesso 

dos implantes e das próteses, Adell et al. (1981), 

Haas et al. (1996). Os resultados referiram-se aos 

estudos realizados em Universidades ou Centros de 

Estudos, nos quais foram aplicadas metodologias de 

controle em longo prazo.

Frente aos poucos trabalhos encontrados na 

literatura referentes a procedimentos realizados em 

clínicas privadas e em nosso país, tornou-se neces-

sário avaliar, por meio de um estudo, a sobrevivência 

dos implantes e das próteses sobre implantes em 

arcadas totalmente desdentadas.

REVISÃO DA LITERATURA
Brånemark® et al. (1969) publicaram os resulta-

dos de um estudo experimental relatando a ancora-

gem intra-óssea das próteses dentárias. Concluíram 

que as condições mínimas para ocorrer uma boa inte-

gridade da ancoragem os implantes e sua manutenção 

foram: a- preparação cirúrgica atraumática dos tecidos 

moles e duros, e implantes mecânica e quimicamente 

limpos; b- fechamento primário do retalho mucope-

rióstico, para isolar o local do implante da cavidade 

oral, fazendo uma barreira biológica; c- higiene oral 

para prevenção das infl amações. Respeitando essas 

precauções, foi possível oferecer ao paciente uma 

prótese dental, conectada aos implantes, sem limi-

tar a carga mastigatória. Com essas precauções, os 

implantes mostraram-se resultados favoráveis, sem 

sinais de alterações tecidos ou outras indicações de 

rejeição.

Adell et al. (1981) relataram os resultados de 

15 anos (1965 a 1980) do emprego de implantes 

osseointegrados em pacientes com arcadas total-

mente desdentadas. Após descrição detalhada das 

etapas cirúrgica e protética, os resultados das 2768 

fi xações em 371 pacientes evidenciaram uma taxa 

de sucesso de 91% para as fi xações mandibulares 

e 81% para as maxilares.

Albrektsson et al. (1986) revisaram e sugeriram 

critérios de sucesso para os implantes osseointegra-

dos: a) quando avaliados individualmente devem 

estar imóveis clinicamente; b) radiografi camente, 

nenhuma evidência de radiolucidez peri-implante; 

c) a perda óssea deve ser menor que 0,2mm no 

primeiro ano, seguinte à colocação da carga masti-

gatória; d) o perfi l do implante deve caracterizar-se 

pela ausência de sinas de infecções, sintomas de dor, 

neuropatias, parestesias, ou penetração no canal 

mandibular; e) taxa de sucesso de 85% ao fi nal de 

05 anos, e de 80% após 10 anos.

Barrachina, Martinez (1989) revisaram 489 im-

plantes do Sistema Brånemark® instalados no período 

de 36 meses (1985-1988) em uma clínica privada por 

dois Cirurgiões-Dentistas, e analisaram as causas de 

seus fracassos. Desses, 306 já estavam com próteses 

em função, 46 em confecção e 128 estavam no período 

de cicatrização. Nove implantes haviam fracassado, 

resultando num índice de 3% de insucesso.
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Jemt et al. (1989) avaliaram as taxas de su-

cessos obtidas em tratamentos de 244 pacientes 

desdentados parciais. Ao fi nal da avaliação, do total 

de 712 implantes instalados suportando as suas 

respectivas próteses, apenas 24 fracassaram, com 

índice de sucesso de 98,7%.

Adell et al. (1990) avaliaram as taxas de sobre-

vivência das fi xações e próteses envolvendo desden-

tados totais por 25 anos, em próteses e implantes de 

759 arcadas em 700 pacientes, num total de 4636 

implantes. A verifi cação foi realizada por meio de 

exames anuais padronizados, clínicos e radiográfi -

cos, na qual observou-se que 95% das próteses na 

maxila continuaram estáveis de 5 a 10 anos, e 92% 

até 15 anos; e na mandíbula continuaram estáveis 

99% em todos os intervalos de tempo. Para fi xações, 

na maxila a taxa de sobrevivência variou entre 84% 

a 92%, em 5 anos; 81% e 82% para 10 anos; 78% 

para 15 anos; na mandíbula, os índices encontrados 

foram de 91% a 99% para 5 anos; 89% e 98% para 

10 anos; 86% para 15 anos.

Ahlqvist et al. (1990) avaliaram a taxa de 

sobrevivência, estabilidade protética e perda óssea 

marginal do implante em um estudo prospectivo em 

pacientes tratados com implantes osseointegrados 

em 50 arcadas totalmente desdentadas com 269 

fi xações, com controles de dois anos. Os resultados 

evidenciaram uma taxa de sobrevivência de 89% 

para maxila e 97% para mandíbula. A perda óssea 

marginal média foi de 1,7mm na maxila e 1,1mm 

na a mandíbula, verifi cando a maior taxa de perda 

no primeiro ano.

Em 1992, Jaffi n, Berman analisaram as perdas 

de fi xações com mais de 05 anos de controle em prá-

tica privada as correlacionaram com taxas de falhas 

e sucessos dos implantes em osso tipo IV. Dos 1054 

implantes realizados, 952 foram em osso tipo I, II e 

III, com pequenas perdas: 3,6% (14/392) na ma-

xila; 1,2% (5/413) na mandíbula anterior; e 6,8% 

(10/147) na mandíbula posterior; com uma taxa 

total de insucesso de 3% (29/952). Das 102 fi xações 

em osso tipo IV, as perdas foram de 44% (23/52) 

na maxila; 37% (11/30) na mandíbula posterior; e 

10% (2/20) na mandíbula anterior, perfazendo-se 

a média de 35% (36/102) de insucesso.

Babbush, Shimura (1993) realizaram análises 

estatísticas e observações clínicas de fi xações de 

dois estágios. Os resultados mostraram taxa de so-

brevivência de 95% no total, sendo que na maxila a 

taxa foi de 92% e na mandíbula de 99%. Os fatores 

que infl uenciaram positivamente na sobrevivência 

em longo prazo foram relacionados aos implantes 

mais longos e com diâmetros maiores.

Bain, Moy (1993) avaliaram os resultados de 

2194 implantes do sistema Brånemark® instalados 

em 540 pacientes em desdentados totais entre 

1994 a 1990, correlacionando pacientes fumantes 

e não fumantes. O índice de 5,92% de implantes 

perdidos foi semelhante a outros estudos. No en-

tanto, quando esses pacientes foram subdivididos 

em fumantes e não fumantes, encontrou-se um 

percentual signifi cativamente maior de falhas para 

os fumantes (11,28%) enquanto que para os não 

fumantes foi de 4,76%.

Walton, MacEntee (1994) avaliaram as ne-

cessidades de reparo e ajuste de próteses sobre 

implantes, assim como a satisfação dos pacientes. 

Os reparos e ajustes foram realizados nas pró-

teses de 156 pacientes a partir de 781 fi xações 

colocadas. Os ajustes foram relacionados com: 

a) contorno correto para conforto, estética ou 

função; b) oclusão adequada; c) componentes 

protéticos e d) outras causas. Os ajustes tiveram 

uma proporção de 0,8 para as próteses implantos-

suportadas, comparados com 2,1 das implanto su-

portadas removíveis. As fi xas apresentaram 14% 

de reparos e as removíveis 34%. Para ambos os 

tipos de próteses, os reparos, na maioria, (75%) 

foram necessários no primeiro ano de uso. Todos 

os reparos das próteses fi xas foram relativos às 

fraturas de alguns componentes, como fraturas de 

parafuso de ouro 27%, dentes de resina acrílica 

18%, e rebordos de acrílico das próteses 14,4%. 

Nas removíveis, os reparos se concentraram em 

perdas, folgas ou fraturas dos clipes de retenção 

em 39%. Em relação à satisfação dos pacientes 

com as próteses, de ambos os tipos, resultou-se 

em alto índice de satisfação (80%), apesar do 

grande número de ajustes e reparos realizados. 

A maior difi culdade encontrada pelos pacientes 

foi em relação à higienização das próteses (51% 

para fi xas e 68% para removíveis).
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Jemt (1994) relatou os tipos de falhas ocor-

ridas nos implantes e próteses, após 05 anos de 

avaliação. Foram colocadas 449 fi xações padrão, 

com taxa de sucesso cumulativo de 92,1%. As falhas 

mais freqüentes no primeiro ano de foram: fonéticas 

(23), fratura de dentes de resina (11), e hiperplasia 

e ou infecção (10). No segundo ano foram: fratura 

do dente de resina (20), hiperplasia e ou infecção (7) 

e fonética (4). As fraturas de parafusos de ouro das 

fi xações apresentaram-se em número muito baixo 

(4), principalmente se comparados com trabalhos de 

próteses parciais, pelo fato das totais formarem um 

arco em curva de lado a lado, o que provavelmente 

favoreceu a distribuição das forças. A perda óssea 

marginal média iniciou-se em 0,6mm na colocação 

das próteses, e no quinto ano chegou a 1,2mm.

Brånemark et al. (1995) realizaram análise 

retrospectiva em 156 pacientes (579 fi xações) to-

talmente desdentados a partir de 01 ou 02 arcadas, 

reabilitadas com 04 ou 06 implantes em dois está-

gios cirúrgicos, após período de mais de 10 anos. 

Relataram que todas as próteses mandibulares, 

independentes do número de implantes colocados, 

após 10 anos, apresentaram-se estáveis. Na maxila, 

nas 14 próteses suportadas por 04 implantes uma 

fracassou, e das 70 suportadas com 06 implantes, 

06 falharam. A taxa de sobrevivência para os im-

plantes individualmente na mandíbula foi de 88,4%, 

e 93,2% para as próteses (4 ou 6). Na maxila de 

80,3% e 78,3% respectivamente.

Haas et al. (1996) apresentaram o resultado de 

um estudo retrospectivo de longo prazo com 2354 

implantes, em 714 pacientes de março de 1984 e 

dezembro de 1993, utilizando implantes osseoin-

tegrados. A taxa de sobrevivência dos implantes 

foi de 89,9% após 60 meses, e 83,2% após 100 

meses, sendo colocados 25,2% de implantes na 

maxila, relatando uma sobrevivência de 71,6% após 

60 meses e 37,9% após 100 meses, e 31,8% para 

incisivos, caninos e pré-molares após 100 meses. 

Na mandíbula uma taxa de 93,9% após 60 meses 

e 90,4% após 100 meses. As diferenças das taxas 

de sobrevivência entre maxila e mandíbula foram 

estatisticamente signifi cativas, provavelmente pela 

constituição óssea da maxila, sendo um osso mais 

poroso em relação à mandíbula.

Lundquist et al. (1996) estabeleceram um 

estudo prospectivo de longo prazo, no qual estu-

daram 273 implantes osseointegrados do sistema 

Brånemark com controle de 12 a 15 anos em man-

díbulas totalmente desdentadas. A taxa de sucesso 

cumulativo foi de 98,9%, com perda de apenas 03 

implantes. A higiene oral incorreta e o uso do fumo 

mostraram ter infl uência na perda marginal óssea, 

e quando associados, mostrou ser o fator mais ne-

gativo para a perda óssea, no entanto, em fumantes 

com boa higiene oral, a perda óssea foi mínima.

Lazzara et al. (1996) relataram que durante 

um período de 05 anos, entre 1989 a 1994, 653 

pacientes foram reabilitados com implantes num 

total de 1871 implantes, sendo 1277 tipo rosquea-

dos e 594 cilíndricos com plasma “spray” de titânio, 

avaliado no período de 6 a 60 meses. A taxa média 

de sucesso para ambos tipos de implantes foi de 

95% (93/1871). Houve pequena diferença entre 

rosqueados (95,6%) e cilíndricos (94%). Na maxila 

o sucesso foi de 93,8% e 97% para mandíbula.

Bryant, Zarb (1998) analisaram a correlação 

de taxa de sucesso entre pacientes jovens e idosos. 

Os resultados mostraram que a taxa cumulativa 

de sucesso ao fi nal de 16 anos de controle para o 

grupo adulto jovens foi de 86,5%, e 92% para o 

grupo adulto, não havendo, com estes resultados, 

diferenças estatisticamente signifi cativas entre os 

dois grupos.

Kaptein et al. (1998) analisaram a satisfação 

do paciente portadores de implantes, que foram 

submetidos a intervenções no seio maxilar para 

enxertos e posteriormente colocação dos implan-

tes e confecção das próteses. A satisfação fi nal 

do tratamento foi avaliado através de pontuação 

de 1 a 5, no qual perguntas foram mencionados 

cinco itens: Muito bom (5), bom (4), moderado 

(3), ruim (2) e muito ruim (1). O resultado fi nal 

mostrou média de 4,1 ± 0,9. Em relação ao des-

conforto pós-operatório a média foi de 2,6 ± 1,2 e 

o desconforto durante toda a fase de cicatrização 

foi de 3,1 ± 1,2. Demonstraram, ainda, que es-

ses pacientes submetidos à cirurgia de enxertos 

extensos, no seio maxilar e alguns, utilizando 

área doadora da crista do ilíaco, 90% deles res-

ponderam que fariam o tratamento novamente, 
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ou recomendariam, se necessário.

Taylor, Agar (2002) discorreram sobre os 20 

anos de avanços ocorridos na área de prótese so-

bre implantes e concluíram que as pesquisas estão 

voltadas à obtenção do estado da arte em relação 

aos cuidados oferecidos aos pacientes. Relataram 

ainda pequenas, mas signifi cativas, mudanças nos 

protocolos de planejamento e atendimento dos 

pacientes.

PROPOSIÇÃO
O propósito deste estudo foi de analisar a so-

brevivência de 298 implantes osseointegrados do 

sistema Brånemark® e suas próteses corresponden-

tes, instalados em arcadas totalmente desdentadas, 

assim como a satisfação do paciente em relação ao 

trabalho executado.

MATERIAL E MÉTODOS
Foram selecionados 42 pacientes que rece-

beram 298 implantes osseointegrados do sistema 

Brånemark® em 43 arcadas totalmente desdenta-

das no período de fevereiro de 1990 a dezembro 

de 1997, tendo seguido um rigoroso protocolo de 

planejamento e execução dos casos já descritos 

na literatura (Adell et al., 1981; Brånemark et 

al., 1985).

Na seleção dos pacientes para o estudo, o único 

critério foi a ausência total de dentes em uma das 

arcadas, ou em ambas, com implantes osseointe-

grados em uma delas, utilizando uma prótese total 

fi xa implanto suportada (PTFIS) com 18 meses ou 

mais de carga mastigatória.

Os pacientes foram submetidos aos controles 

estabelecidos, tendo sido realizados exames radio-

gráfi cos (radiografi as periapicais e panorâmicas), 

com a primeira sendo executada pela técnica do 

paralelismo (cone longo) para visualizar as espiras 

das roscas na região cervical o mais nitidamen-

te possível e as panorâmicas foram tomadas de 

forma rotineira.

Após os exames radiográfi cos, os pacien-

tes foram examinados clinicamente quanto aos 

seguintes itens: a) mobilidade individual dos 

implantes, e das condições gerais, fazendo-se a 

desmontagem das próteses; b) presença de dor, 

processos infecciosos ou parestesias; c) presença 

de danos estéticos da prótese, como, por exemplo, 

fraturas de dentes de resina acrílica ou fratura de 

porcelana, trincas, tipo de antagonistas, etc; d) 

Presença de danos na infra-estrutura metálica, 

como nos “cantilevers”, fraturas de parafusos, tipo 

de pilares protéticos, ou outros; e) as extensões 

dos “cantilevers”, auxiliados pela panorâmica, e 

localização dos implantes. Todos esses itens foram 

anotados em fi cha específi ca e foi elaborado um 

questionário de resposta rápida, no qual o paciente 

respondia a 04 quesitos sobre satisfação geral com 

o trabalho, estética, função e fonética (atribuindo 

grau ótimo, muito bom, bom, regular ou ruim) sem 

a presença do profi ssional, para que não sofresse 

algum tipo de infl uência.

Em adição, outros dados como idade, gênero 

e presença de hábito de tabagismo ou não, também 

foram anotados.

Os dados coletados foram analisados em pro-

grama de computador “SPSS” (“Statistical Packed 

for Social Science”), sendo inseridos em função do 

tempo de colocação e do momento das perdas. Os 

resultados obtidos foram transportados para confec-

ção da curva de sobrevivência, formando o gráfi co 

de “Kaplan-Meyer”.

RESULTADOS
A Tabela 1 mostra a distribuição dos implan-

tes em relação ao número de arcadas (43 arcadas) 

e gênero dos pacientes. Foram 16 maxilas (37,2%) 

e 27 mandíbulas (62,8%). A Tabela 2 e o Gráfi co 

1 mostram a taxa de sobrevivência cumulativa de 

292 implantes colocados em carga mastigatória. A 

Tabela 3 mostra a relação percentual dos fuman-

tes em relação ao gênero e número de implantes 

instalados. Observou-se que 10 dos 42 pacientes 

fumavam na época da cirurgia, ou seja, 23,8%. 

Dos 02 implantes perdidos, um paciente fumava 

e o outro não.

A tabela 04 mostra os resultados do questioná-

rio do grau de satisfação respondidos pelos pacien-

tes. Evidenciou-se que 85,24% das respostas foram 

para os graus ótimo e muito bom. O pior índice foi 

para função e fonética, com 10,3% das respostas 

para nível regular.
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Nº. Total de implantes Nº de implantes em 

função

Removidos TSC

298 292 02 99,33%

 TABELA 2: Taxa de sobrevivência cumulativa (TSC).

Sexo Maxila Mandíbula

Masculino 03 16

Feminino 13 11

Total 16 27

TABELA 1: Número de arcadas de acordo com o 
gênero dos pacientes, número de implantes instalados 
e perdidos.

GRÁFICO 1: 
“Kaplan-Meyer” 
da taxa de 
sobrevivência 
cumulativa 
(TSC).

Fumantes Nº. Implantes

Masculino 05 (11,9%) 36

Feminino 05 (11,9%) 35

Total 10 (23,8%) 71

TABELA 3: Número de fumantes em relação ao 
sexo e a quantidade implantes.

Satisfação 

Geral

Estética Função Fonética

Ótimo 27 (69,2%) 24 (61,5%) 26 (66,7%) 26 (66,7%)

Muito Bom 10 (25,7%) 05 (12,8%) 09 (23%) 06 (15,4%)

Bom 0 (5,1%) 08 (20,6%) 04 (10,3%) 03 (7,6%)

Regular - 02 (5,1%) - 04 (10,3%)

Ruim - - - -

TABELA 4: Resultado do questionário relacionado com a satisfação 
geral, estética, função e fonética, descritos em número de respostas e 
percentagem.
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DISCUSSÃO
Os implantes osseointegrados revolucionaram 

o tratamento para pacientes com perdas dentá-

rias. Inicialmente foram empregados apenas para 

situações de perdas totais dos dentes, sendo que 

atualmente esta técnica está sendo utilizada com 

igual sucesso para desdentados parciais com alta 

previsibilidade (Lazzara et al., 1996).

Os tratamentos avaliados neste trabalho refl e-

tiram igualmente este pensamento, cujos resultados 

encontrados em longo prazo, quando comparados 

a outros, mostraram existir a possibilidade de pre-

visibilidade total do tratamento (Adell et al., 1981; 

Brånemark® et al., 1995; Lindquist et al., 1996).

Com relação ao fator gênero, foi encontrada 

uma relação homens/mulheres de 42,85 e 57,15%, 

respectivamente neste estudo, observando-se se-

melhança de resultados com os estudos de Adell et 

al. (1981) com 38 a 62%, Brånemark® et al. (1995) 

com 35,89 e 64,1%, Lindquist et al. (1996) com 

29,78 e 70,21%, respectivamente.

Os resultados da distribuição dos implantes 

colocados na maxila e mandíbula foram de 39,93% 

(119) na maxila e 60,07% (179) na mandíbula, 

com dezesseis próteses na maxila e vinte e sete na 

mandíbula. Considerando que as duas perdas ocor-

reram na maxila, então, o índice percentual simples 

para maxila fi cou em 98,31% (2/119) e 100% para 

mandíbula. O índice menor para a maxila em relação 

à mandíbula é muito nítido, entre eles, Adell et al. 

(1981) com 81% na maxila e 91% na mandíbula de 

sucesso, Babbush, Shimura (1993) com 92% para 

maxila e 99% para mandíbula, Barrachina, Martinez 

(1989) apresentando em diversas indicações 96,7% 

na maxila e 99,3% na mandíbula, em clínica privada. 

Já outros trabalhos mostraram sucesso para maxila 

bem abaixo do citado, entre eles, Haas et al. (1996) 

verifi cou que na maxila o sucesso foi de apenas 

71,6% com controle de sessenta meses e 37,9% 

para controle de cem meses. Quando analisados 

em relação à qualidade do osso, trabalhos como de 

Jaffi n, Berman (1991) mostraram diferença muito 

considerável, com sucessos para maxila de apenas 

38%. Na mandíbula posterior, também em osso 

Tipo IV, o sucesso foi de 48%, e 71% para região 

anterior de mandíbula.

A faixa etária foi outro dado avaliado, sendo 

que o maior percentual concentrou-se em pacientes 

entre 41 a 60 anos, com 72,81% dos implantes 

colocados. A idade média foi de 53,3 anos, e o pa-

ciente mais novo tinha trinta anos e o mais velho 

70 anos no momento da cirurgia. Em relação à 

idade, Bryant, Zarb (1998) analisaram os implantes 

osseointegrados, separando-os em paciente jovens 

(26 a 49 anos) e pacientes idosos (60 a 74 anos). 

Os resultados não mostraram diferenças estatisti-

camente signifi cativas para os dois grupos. Com o 

controle de longo prazo (14 a 16 anos) no grupo 

jovem, obteve-se 86,5% e 92% para o grupo idoso 

de taxa de sucesso cumulativa, que também foi 

observado neste.

O fracasso dos implantes relacionado à con-

dição do paciente fumante não foi detectado neste 

trabalho, pois o índice de fumantes foi de 23,8% 

no total, com 5 mulheres e 5 homens, envolvendo 

71 implantes (23,82%) e um dos implantes perdi-

dos foi em uma paciente fumante. No entanto, os 

trabalhos de Bain, Moy (1993) mostraram que os 

resultados de 2194 implantes em 540 pacientes, a 

taxa de insucesso dos implantes fi cou em 5,92%. 

Porém, ao comparar os grupo em fumantes e não 

fumantes, a taxa de insucesso aumentou nos fuman-

tes para 11,28%, e diminuiu para os não fumantes, 

em relação à média geral, para 4,76%, sendo esta-

tisticamente signifi cativa esta diferença. Com isto, 

recomendou ao paciente um protocolo de interrup-

ção do uso de cigarro (uma semana antes e até dois 

meses após a colocação dos implantes), tentando, 

talvez, amenizar os males que ele causaria. Reve-

laram também não estar claro qual o mecanismo 

exato da interferência do fumo na cicatrização da 

osseointegração.

A localização dos implantes também foi outro 

fator que contribuiu para o sucesso dos implantes, 

assim, para a colocação dos implantes na mandí-

bula, baseou-se na disponibilidade de quantidade 

e qualidade do osso remanescente. O protocolo de 

solução para mandíbulas totalmente desdentadas foi 

estabelecido por Adell et al. (1981) e Brånemark et 

al. (1985). A colocação de quatro a seis implantes 

entre as emergências dos forames mentonianos, 

confeccionando-se uma prótese fi xa com 12 dentes, 
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apresentando dois “cantlevers” de cada lado para 

posterior. Nos casos utilizados neste estudo, ob-

servou-se que 48,15% (13 arcadas mandibulares) 

obedeceram este protocolo, sendo também sidos 

colocados implantes posteriores aos forames men-

tonianos. Em 40,75% (11 arcadas) houve implantes 

pós-forames bilateralmente, e um 11,1% (3 arca-

das) apresentou implantes pós-forames somente 

de um dos lados. Esta modifi cação de protocolo 

visou a otimizar os resultados de sucesso, podendo 

supor que, em algumas situações, o aumento do 

número de implantes levou a garantir o sucesso 

até o momento e em longo prazo. As indicações 

de implantes posteriores aos forames mentonianos 

levaram em considerações diversos fatores, como, 

por exemplo, o tipo de antagonista, biótipo do pa-

ciente (tamanho da arcada), atos parafuncionais 

(Haas et al., 1996).

A parestesia pode ocorrer sob algumas situ-

ações, sendo que em 27 mandíbulas, 22 arcadas 

não ocorreram danos na transmissão de estímulos 

sensoriais na região gengival vestibular, mucosa 

alveolar e face externa. A ocorrência de parestesia 

foi de 5 em 27 arcadas (18,51%), sendo 3 arcadas 

com implantes posicionados somente na região in-

ter-mentoniana. Talvez a parestesia ocorreu devido 

à lesão ao forame mentoniano, ou prolongamentos 

deles e nos outros dois casos, a parestesia pode ter 

sido causada pela lesão ao nervo alveolar inferior.

Os resultados do questionário de satisfação 

do paciente foram semelhantes aos encontrados 

por Kaptein et al. (1998), que resultou em índice 

de 4,1 em uma escala de 1 a 5. Neste estudo, ob-

servou-se que 94,9% dos pacientes responderam 

ótimo e muito bom na avaliação de satisfação geral. 

O menor índice separadamente encontrado foi em 

relação à satisfação da estética, com 61,5% para 

ótimo e 12,8% para muito bom. A satisfação em 

relação à função obteve-se 66,7% para ótimo e 

23% para muito bom.

A análise estatística principal do estudo foi 

verifi car a taxa de sobrevivência cumulativa, em que 

se utilizou a análise da tabela de durabilidade, “life 

table analysis”. Este método leva em consideração 

o tempo de permanência cumulativa dos implantes 

em função e o momento da perda do implante no 

período. Nesse estudo, por apresentar o resultado 

com índice de perdas muito reduzido, não houve 

diferença signifi cativa, pois a perda foi de dois im-

plantes, representando 99,31%.

Portanto, diante do exposto e tendo em vis-

ta os resultados encontrados através da taxa de 

sobrevivência cumulativa, talvez necessitasse de 

uma análise do índice de sucesso cumulativo, que 

levaria em consideração não só a estabilidade do 

implante no momento atual, mas de outros fatores 

para serem analisados, como, por exemplo, perdas 

ósseas anuais padronizadas, índice de infl amação, 

índice de sangramento etc., levando-se, talvez, a 

resultados adversos aos encontrados.

CONCLUSÃO
De acordo com os resultados deste estudo, 

pode-se concluir que:

1) Houve prevalência de implantes instalados 

em paciente do sexo feminino (57,15%), localizados 

na mandíbula (60,07%), com taxa de sobrevivência 

cumulativa de 99,33%.

2) O resultado de sobrevivência das PTFIS foi 

de 100%.

3) Quanto aos graus de satisfação, verifi cou-se 

94,9% de satisfação geral, 74,3% para a estética, 

89,7% para a função e 82,1% para a fonética, con-

siderando as respostas ótimo e muito bom.

Ribeiro Filho AS, Melo M de, Zavanelli RA. Implant survival rate and satisfaction degree in edentulous patients rehabilitated with fi xed total prosthesis implant 
supported. Rev Bras Implantodont Prótese Implant 2005; 12(47/48):197-205.

Considering the success of osseointegrated implants to provide prosthetic support, the aim of this 

study was to evaluate the survival of Brånemark® osseointegrated implant system and the satisfaction 

degree of the prosthesis inserted in totally edentulous patient in the maxilla and mandible. It was 

evaluated 298 implants from 42 patients, 18 male (42,85%) and 24 female (57,15%) with mean age 

of 53.3 years during 1990 to 1997. 119 implants (39,93%) were installed in the maxilla and 179 in 
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mandible (60,07%). The results showed a survival rate of 99,33% of success to implants and 100% 

to the prosthesis, the general satisfaction degree was 94,9%, 74,3% of success to aesthetics, 89,7% 

to function and 82,1% to the phonetic. The results suggest that the treatment with osseointegrated 

implants and the fi xed implant supported prostheses could achieve the necessities and expectations 

of patients, since the previous established protocols were followed with extreme criteria.

KEYWORDS: Osseointegrated implants; Dental prosthesis; Longevity.
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