Curso de Mestrado em Ciências Odontológicas

LUCIANO FAGUNDES DE QUEIROS

INFLUÊNCIA DO POSICIONAMENTO APICOCORONÁRIO DE IMPLANTES NO
REMODELAMENTO DA CRISTA ÓSSEA PERIMPLANTAR:
REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

BARRETOS
2012

Curso de Mestrado em Ciências Odontológicas

LUCIANO FAGUNDES DE QUEIROS

INFLUÊNCIA DO POSICIONAMENTO APICOCORONÁRIO DE IMPLANTES NO
REMODELAMENTO DA CRISTA ÓSSEA PERIMPLANTAR:
REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado
em

Ciências

Odontológicas

do

Centro

Universitário da Fundação Educacional de
Barretos, como requisito para obtenção do
título de mestre em Implantodontia.
Orientadora: Profa. Dra. Ana Emília Farias Pontes
Coorientadora: Profa. Dra. Elizangela Partata Zuza

BARRETOS
2012

DADOS CURRICULARES

Luciano Fagundes de Queiros

Nascimento

19 de junho de 1968 - Brasília / DF

Filiação

Walter de Queiros Monteiro
Jacira Fagundes de Queiros

1987/1991

Graduação em Odontologia na UNB – Universidade de Brasília

1999/2000

Especialização em Periodontia na FOPLAC – Faculdade de
Odontologia do Planalto Central

2010/2012

Curso de Mestrado em Ciências Odontológicas do Centro
Universitário da Fundação Educacional de Barretos.

AGRADECIMENTOS

Ao Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos
(UNIFEB), na pessoa de seu Reitor Prof. Dr. Reginaldo da Silva, e sua PróReitora de Pós-Graduação e Pesquisa, Profa. Dra. Fernanda Scarmato de Rosa por
terem permitido o desenvolvimento deste estudo em suas instalações.
Ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Odontológicas do
UNIFEB, na pessoa de seu Coordenador Prof. Titular Benedicto Egbert Correa de
Toledo e de sua Vice-Coordenadora Profa. Dra. Ana Emília Farias Pontes, pela
minha aceitação no quadro de alunos, e pelo apoio à realização deste estudo.

SUMÁRIO

RESUMO ............................................................................................................... 6
PALAVRAS-CHAVE ............................................................................................... 7
1 INTRODUÇÃO .................................................................................................. 8
2 PROPOSIÇÃO ................................................................................................... 9
3 METODOLOGIA ............................................................................................ 10
CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO DOS ESTUDOS ANALISADOS .................. 10
4 RESULTADOS................................................................................................. 12
5 DISCUSSÃO ..................................................................................................... 15
6 CONCLUSÕES ................................................................................................ 20

6

RESUMO

Queiros LF. Influência do posicionamento apicocoronário de implantes no remodelamento da
crista óssea perimplantar: revisão sistemática da literatura. Barretos: Curso de Mestrado em
Ciências Odontológicas da UNIFEB; 2012.

Estudos laboratoriais, desenvolvidos em animais, e em humanos apontam que o
posicionamento apicocoronário do implante pode interferir na magnitude da perda óssea
perimplantar. O objetivo do presente foi realizar uma revisão sistemática da literatura focando
a influência do posicionamento apicocoronário de implantes dentários sobre o remodelamento
da crista óssea. Para isto, um busca por estudos clínicos randomizados controlados com pelo
menos 12 meses de acompanhamento em humanos foi realizada no sítio do PubMed, em
setembro de 2012, usando os termos “apicocoronal”, “crestal bone”, “dental implants”,
“implants”, “subcrestal”, “equicrestal” e “supracrestal”, e foi complementada por uma busca
manual. O desfecho primário foi a perda óssea vertical. Dois revisores avaliaram
independentemente se os estudos se enquadravam ou não nos critérios de inclusão. Dos 1168
resumos identificados, três artigos foram selecionados. Nestes, considerando o uso de
componente protético com diâmetro convencional, a perda óssea vertical dos implantes
supracrestais (variou de 0,17mm a 1,0 mm) foi menor que a dos crestais (variou de 1,2 mm a
1,82 mm) e subcrestais (variou de 0,8 mm a 1,3 mm). Em um dos estudos foi usado
componente com diâmetro reduzido, e neste, a perda óssea dos implantes subcrestais (0,2
mm) foi menor que a dos supracrestais (0,6 mm) e crestais (1,1 mm). Com base nas
evidências avaliadas, sugere-se que o posicionamento do implante possa interferir na
reabsorção da crista óssea, porém, a realização de mais estudos clínicos randomizados
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controlados com período de acompanhamento de pelo menos 12 meses é necessária para
reafirmar esta tendência.

Palavras-Chave
Implantes dentários; espaço biológico; crista alveolar; literatura de revisão como assunto.

8

1 INTRODUÇÃO

Após a instalação de um implante de peça única, ou da reabertura de um implante de
duas peças, um novo espaço biológico é formado (Berglundh et al., 2007). Durante este
processo, a crista óssea sofre reabsorção, e a altura dos tecidos moles pode migrar
apicalmente, comprometendo a estética final do caso (Cochran et al., 1997).
Dentre os fatores que influenciam a extensão deste remodelamento, está o
posicionamento em que o implante foi instalado, considerando as direções mesiodistal,
apicocoronário e vestibulolingual (Spray, 2000; Tarnow et al., 2000; Pontes et al., 2008).
Focando especificamente o posicionamento apicocoronário ideal para instalação de
implantes, há publicações de estudos laboratoriais (Chu et al., 2011; Huang et al., 2011),
realizados em animais (Todescan et al., 2002; Pontes et al., 2008a; Pontes et al. 2008b), ou
baseados em relatos de casos com orientação de conduta clínica (Palacci et al., 1995;
Berglundh & Lindhe, 1996; Saadoun et al., 1999). Deve-se salienta que pesquisas
desenvolvidas laboratorialmente e em animais são ferramentas úteis, que permitem a
avaliação do tipo de resposta biológica frente a determinadas situações, além de
possibilitarem um maior controle sobre variáveis que clinicamente poderiam interferir nos
resultado; todavia, os valores numéricos obtidos não necessariamente se aplicam a humanos;
e o nível de evidência de relatos de casos é baixo.
Por sua vez, as revisões de literatura com metanálise e os trabalhos clínicos
randomizados controlados fornecem a mais alta evidência científica sobre um assunto, estes
devem ser os tipos de estudos escolhidos para embasar as escolhas de conduta clínica
direcionadas aos pacientes (Newman et al., 2003). Contudo, este tipo de análise ainda falta na
literatura corrente.
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2 PROPOSIÇÃO

O presente estudo foi desenvolvido com o objetivo realizar uma revisão sistemática
da literatura focando a influência do posicionamento apicocoronário de implantes dentários
sobre o remodelamento longitudinal crista óssea perimplantar.
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3 METODOLOGIA

No presente trabalho foi realizada busca por estudos de revisão sistemática com
metanálise e estudos clínicos randomizados controlados em humanos sobre os temas
“remodelamento da crista óssea” e “posicionamento apicocoronário de implantes”, que
comparassem implantes de mesmo design instalados em diferentes níveis apicoronários. Para
tanto, empregou-se fonte de catalogação bibliográfica por meio de acesso digital via internet
identificados eletronicamente como MEDLINE/PubMed, acessadas por meio do portal da
base de dados no endereço www.nci.nlm.nih.gov/pubmed, no mês de setembro de 2012.
Na busca não foram atribuídos limites de idioma, tipo de referência bibliográfica ou
estudo científico, idade e gênero dos sujeitos de pesquisa. Os temos “dental implants” e
“implants” foram cruzados com as palavras-chave “apicocoronal”, “crestal bone”,
“subcrestal”, “equicrestal” e “supracrestal”. A busca foi ampliada manualmente. O desfecho
primário foi a perda óssea vertical.

Critérios de Inclusão e Exclusão dos Estudos Analisados
Após serem caracterizados quanto ao tipo de estudo, os textos selecionados foram
então submetidos a uma revisão criteriosa por dois revisores, que avaliaram os resumos de
maneira independente, de modo a identificar aqueles que seriam incluídos na revisão
sistemática mediante os critérios de inclusão e exclusão listados nas Tabelas 1 e 2. Os casos
duvidosos foram resolvidos em discussões.
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Tabela 1. Critérios de inclusão dos estudos.
1 Estudos in vivo
2 Desenvolvidos em seres humanos
3 Estudos prospectivos
4 Idioma inglês ou português
5 Ensaios clínicos randomizados controlados
6 Acompanhamento mínimo por 12 meses
7 Revisões sistemáticas da literatura

Tabela 2. Critérios de exclusão dos estudos.
1 Estudos in vitro
2 Desenvolvidos em animais
3 Estudos retrospectivos
4 Estudos em idiomas não pertencentes ao inglês ou português
5 Dados inadequados ou assuntos adversos ao pesquisado
6 Estudos com enfoque diferente do pesquisado
7 Relatos de Caso
8 Relatos Técnicos
9 Revisões de Literatura
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4 RESULTADOS

No total, 1168 resumos foram identificados, e 25 foram pré-selecionados por
compararem implantes de mesmo design inseridos em diferentes níveis apicocoronários.
Destes, dois foram eliminados por serem laboratoriais (Chu et al., 2011; Huang et al., 2011);
14 foram excluídos por terem sido desenvolvidos em animais (Barros et al., 2010; Cochran et
al., 2009; Huang et al., 2012; Jung et al, 2008; Negri et al., 2012a; Negri et al, 2012b; Pontes
et al., 2008a; Pontes et al., 2008b; Piattelli et al, 2003; Todescan et al., 2002; Weng et al.
2008; Weng et al., 2010, e Weng et al. 2011); um apresentou dados inadequados, pelo período
de acompanhamento da altura óssea ter sido de apenas quatro meses (Koh et al., 2011); um
apresentou enfoque diferente do pesquisado (Gastaldo et al., 2004); um era baseado em
relatos de casos (Degidi et al., 2011b); e outros três (Davarpanah et al., 2000; Palacci et al.,
1995; Saadoun et al., 1999). Os três estudos remanescentes foram selecionados durante a fase
de julgamento dos critérios de inclusão e exclusão (Linkevicius et al., 2009; Veis et al., 2010;
Vidal et al., 2010).
Segue o detalhamento dos trabalhos selecionados. Linkevicius et al. (2009)
desenvolveram um estudo para avaliar a influência da espessura da mucosa perimplantar na
perda óssea. Para isto, foram selecionados 19 pacientes, nos quais foram instalados 46
implantes (23 do grupo teste e 23 do grupo controle) com hexágono interno (Prodigy;
BioHorizons, Birmingham, AL, EUA), instalados em estágio único, e sustentando próteses
unitárias (23,1%), com dois (46,2%) ou três (30,7%) elementos, com componente protético de
diâmetro convencional. Imagens de radiografias digitais foram obtidas após instalação dos
implantes e 12 meses depois. Pares de implantes foram instalados nos pacientes (2 mm
supracrestal versus crestal), e o biotipo da mucosa foi avaliado. Mucosa com espessura menor
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que 2,5 mm foi considerada fina, e maior ou igual a 2,5 mm foi considerada espessa. A perda
óssea do grupo supracrestal (0,17 mm) foi superior à do grupo crestal (1,83 mm), porém a
análise estatística não comparou estes dados. Nos casos de mucosa fina, a perda óssea variou
entre 1,28 mm a 1,61 mm, e nos casos de mucosa espessa, variou entre 0,09 mm e 0,26 mm.
Os autores afirmam que o posicionamento do implante 2 mm coronal à crista óssea não evitou
a perda óssea nos casos em que a mucosa era fina.
Veis et al. (2010) avaliaram a perda óssea perimplantar relacionada ao uso de
conectores do tipo “abutment” com diâmetro reduzido (n = 89), conhecido pelo termo inglês
“platform switching”, ou do mesmo diâmetro do implante (n = 193) instalados de acordo com
protocolo de dois estágios. Foram incluídos 282 implantes de hexágono externo (Osseotite
implants, Biomet 3i, Palm Beach Gardens, FL, EUA), inseridos em diferentes posições
iniciais: 1 a 2 mm supracrestal, ao nível da crista, ou 1 a 2 mm subcrestal. Ao final de dois
anos de acompanhamento após a instalação da prótese, a perda óssea dos implantes inseridos
ao nível da crista (1,2 mm e 1,1 mm) foi maior que a dos implantes supracrestais (0,5 mm e
0,6 mm) e subcrestais (0,8 mm e 0,2 mm), tanto para componentes com o mesmo diâmetro do
implante, quanto com diâmetro reduzido. Adicionalmente, os autores afirmaram que os
benefícios da plataforma reduzida foram observados apenas quando os implantes foram
instalados subcrestalmente.
O estudo de Vidal et al. (2010) teve como objetivo avaliar a perda óssea e sucesso de
implantes um ano após a implantação e restauração imediata de implantes, realizadas por
operadores novatos (residente de Periodontia). Cinquenta e um pacientes foram incluídos na
amostra, nos quais 62 implantes com colares de 2,8 mm (modelo “Standard”) e 1,8 mm
(modelo “Standard plus”) foram instalados (Straumann USA LLC, Andover, EUA). Não
houve diferenças significante com relação ao comprimento do colar do implante. Porém,
quanto à perda óssea dos implantes instalados supracrestalmente, ao nível da crista, e
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subcrestalmente (1,0 mm, 1,5 mm e 1,3 mm, respectivamente), os autores concluíram que o
grupo supracrestal teve perda óssea significantemente menor que os grupos crestal ou
subcrestal. Os autores concluíram que operadores novatos tiveram alta taxa de sucesso
(100%) após doze meses de acompanhamento.
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5 DISCUSSÃO

Este estudo foi desenvolvido para buscar evidências científicas a respeito da
influência do posicionamento apicocoronário na reabsorção da crista óssea perimplantar em
humanos. A realização deste tipo de estudo é relevante para confirmar os dados
disponibilizados em avaliações em modelo de elemento finito, estudos em animais e relatos
de caso disponíveis na literatura corrente.
No presente estudo, a variação do nível ósseo, calculado pela variação dos valores
inicias e finais, foram calculados nos três artigos selecionados, e em todos os casos, a menor
perda óssea longitudinal foi observada nos implantes instalados supracrestalmente. Na
comparação entre os implantes com componente convencional, supracrestais versus crestais,
os estudos de Linkevicius et al. (2009), Veis et al. (2010) e Vidal et al. (2010) relataram
respectivamente os seguintes valores de perda óssea: 0,17 a 1,45 mm versus 1,83 mm; 0,60
mm versus 1,23 mm; e 1,0 mm versus 1,5 mm. Esta constatação pode ser justificada pelo
maior distanciamento entre o osso e a junção implante-componente protético, que é onde a
contaminação bacteriana e as tensões decorrentes da micromovimentação do conjunto
implante-componente protético se concentram (Piattelli et al., 2003). Em uma publicação de
“nota técnica”, e trazendo esta realidade para a clínica, Davarpanah et al. (2000) apontam que
implantes instalados supracrestalmente são melhor indicados para a região posterior, por ser
uma área sem comprometimento estético, em que a eventual exposição do implante não
causaria transtornos; por simplificar o procedimento de cirúrgico, pelo fato do tapa-implante
ficar aparente; além de facilitar a restauração protética, pois a troca do tapa-implante por um
componente protético é feita diretamente. Adicionalmente, a instalação de implantes de duas
peças em área estética, deslocando a junção implante-conector protético apicalmente permite
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o uso de cicatrizadores com perfil de emergência, contribui para a manutenção da textura e
tonalidade da mucosa, e o restabelecimento da arquitetura dos tecidos marginais (Garber et
al., 2001; Louise & Borghetti, 2002).
A instalação de implantes imediatamente após a extração e o carregamento imediato
foram realizados no estudo de Vidal et al. (2010). Desta forma, a perda óssea vertical de
implantes supracrestais (1,0 mm) foi significantemente menor que nos crestais (1,5 mm) e
subcrestais (1,3 mm), sem diferenças estatísticas entre estes dois últimos grupos. Da mesma
forma, ao utilizar implantação imediata, o estudo clínico randomizado controlado com quatro
meses de acompanhamento de Koh et al. (2011) detectou uma tendência a maior perda óssea
no grupo crestal que no subcrestal (1 mm apical à crista). Assim, os autores perceberam uma
tendência a maior exposição de roscas na face vestibular de implantes do grupo crestal que no
grupo subcrestal, e a análise estatística detectou menor ganho de espessura de tecido
queratinizado nos implantes crestais que nos subcrestais. Este achado foi explicado pela
própria inserção mais apical do implante que permitiu o crescimento de uma maior
quantidade de tecido mole. Por fim, os autores sugerem que implantes com colar microtexturizados sejam instalados subcrestalmente para minimizar a exposição de roscas. A
implantação imediata após extração foi também avaliada em cães por Negri et al. (2012a) e
Negri et al. (2012b), que realizaram cortes histológicos no sentido vestíbulo-lingual. Assim os
autores confirmaram estatisticamente que na face lingual houve as maiores perdas ósseas nos
implantes crestais (2,04 mm) em comparação com implantes 2 mm supracrestais (1,28 mm).
Abordando especificamente o carregamento imediato, foi demonstrados histologicamente
(Pontes et al. (2008b) e radiograficamente (Pontes et al., 2008a) em cães que a restauração
imediata de implantes é benéfica na redução da perda óssea lateral em implantes inseridos em
diferentes níveis apicocoronários (crestal, 1 mm subcrestal e 2 mm subcrestal).
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O uso de componente protético com diâmetro reduzido foi avaliado por Veis et al.
(2010), que observaram maior perda nos implantes crestais (1,1 mm) na comparação com os
supracrestais (0,5 mm) e subcrestais (0,2 mm). Weng et al. (2010) inseriram implantes 1,5
mm subcrestalmente ou crestalmente, sendo estes com componente de diâmetro reduzido
(sistema cone morse) ou convencional (sistema hexágono externo), e apenas nos implantes
com cone morse inseridos subcrestalmente, o primeiro contato osso-implante se manteve
localizado coronal à plataforma do implante e as perdas ósseas foram estreitas com formato
de funil, enquanto que nos implantes com hexágono externo os defeitos eram mais largas com
formato de pires. O que corroborou com os achados do mesmo grupo (Weng et al., 2008;
Weng et al., 2011), avaliando implantes submersos, ou seja, previamente ao carregamento.
Por sua vez, no estudo de Huang et al. (2012), usando implantes dois tipos de sistema cone
morse (com ou sem parafuso interno), instalados ao nível da crista ou subcrestalmente (1,5
mm), chegou-se à conclusão que a perda óssea foi maior nos implantes crestais (1,27 mm e
1,36 mm, respectivamente) que nos subcrestais (0,46 mm e 0,78 mm, respectivamente).
Em uma relevante publicação de série de casos com avaliação histológica em
humanos, Degidi et al. (2011b) observaram que implantes inseridos subcrestalmente (1 a 3
mm apicais à crista) resultaram na formação de osso coronal à plataforma do implante,
enquanto que nos implantes instalados ao nível da crista houve uma reabsorção óssea
variando de 0,5 a 1,5 mm. Estes resultados foram baseados na análise de nove implantes
divididos entre quatro subcrestais, e cinco inseridos ao nível da crista, todos removidos após
um período de quatro a oito semanas após a instalação; sendo sete carregados imediatamente
e dois mantidos submersos. Esta combinação de cone morse com o componente instalado
imediatamente também foi apontado por Donovan et al. (2010) e Degidi et al. (2011a) como
uma combinação adequada para garantir a melhor manutenção de osso na cervical de
implantes.
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Esta tendência foi também observada radiograficamente por Jung et al. (2008) e
Novaes Jr et al. (2009), e histometricamente por Cochran et al., (2009) e Barros et al. (2010).
Especificamente no estudo de Barros et al. (2010) foram avaliados histologicamente em cães,
implantes com componente protético de diâmetro reduzido instalados 1,5 mm
subcrestalmente ou ao nível da crista, e carregados imediatamente. Os autores esclarecem que
a análise estatística não confirmou este evento, porém complementam que a crista óssea
manteve um formato de pico que se estendia coronalmente à plataforma do implante no caso
dos implantes instalados subcrestalmente, e adquiriu aparência achatada nos implantes
crestais, afetando assim a altura da papila. Estes achado podem ser explicados não somente
pelo uso de componente de diâmetro reduzido, que distancia o infiltrado inflamatório da crista
óssea (Lazzara & Porter, 2006), mas também pelo uso de implantes do tipo cone morse, que
formam uma união mais justa e estável com o componente protético, minimizando as
passagem de bactérias e a ocorrência de micromovimentações, que podem provocar
reabsorção óssea (Merz et al., 2000). Outro fator a ser considerado é a concentração de tensão
na crista óssea, que conforme Huang et al. (2011) demonstraram em modelo de elemento
finito, em implantes cone morse com componente de diâmetro reduzido, é maior ao redor dos
1 mm supracrestais, em comparação com os 0,5 mm supracrestais e crestais. Os autores
concluem ainda que o posicionamento apicocoronário dos implantes têm um papel
significante na distribuição da tensão no osso alveolar. Complementando estes achados, Chu
et al. (2011) compararam implantes crestais com implantes subcrestais (0,6 a 1,2 mm apical à
crista), em modelo elemento finito e identificaram maior tensão concentrada adjacente aos
implantes crestais que aos subcrestais.
Por fim, as principais limitações deste estudo foram a limitada quantidade de artigos
disponíveis na literatura com alta evidência científica, que impossibilitou a realização de uma
metanálise, e a falta de padronização da metodologia dos estudos disponíveis, o que
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comprometeu a comparação entre os resultados. Sugere-se que parâmetros adicionais como a
mensuração da perda óssea horizontal no sentido vestíbulolingual e mesiodistal sejam
realizados como rotina nas pesquisas de posicionamento apicocoronário, por influenciarem o
remodelamento de forma tridimensional (Gastaldo et al., 2002). E, recomenda-se que novos
estudos randomizados prospectivos controlados, em variados centros de pesquisa, e com
maior número de casos clínicos sejam realizados, para que as evidências científicas sejam
fortes e possam guiar decisões clínicas.
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6 CONCLUSÕES

Inicialmente, observou-se que são escassos os estudos com alta evidência científica
sobre este assunto, e com base nestes sugere-se que o posicionamento do implante possa
interferir na reabsorção da crista óssea, sendo a altura óssea melhor mantida com o
posicionamento supracrestal; e que especificamente no caso de conexão do tipo cone morse,
seria benéfica a implantação subcrestal associada à instalação imediata do componente
protético ou da prótese. Porém, a realização de mais estudos clínicos randomizados
controlados com período de acompanhamento de pelo menos 12 meses é necessária para
reafirmar estas tendências.
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