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  Resumo 

 

MADRUGA, Marina de Matos. Desempenho clinico de coroas monolíticas de dissilicato de 

lítio reforçado por zircônia suportadas por implantes com conexão hexagonal e cônica: 1 

ano de acompanhamento 2018. 84f Tese (Doutorado em Dentística) - Programa de Pós-

graduação em Odontologia, Faculdade de Odontologia, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 

2018. 

Objetivo: Este estudo clínico prospectivo randomizado de boca dividida objetivou avaliar a 

influência do tipo de conexão do implante na perda óssea marginal (POM), saúde peri-implantar 

(SPI) e sucesso de coroas unitárias de dissilicato de lítio reforçadas com zircônia monolítica. Ainda, 

avaliou-se o impacto desta reabilitação na qualidade de vida relacionada à saúde oral (QVRSO) e 

na satisfação dos participantes. Metodologia: Quatorze pacientes parcialmente edêntulos, classe I 

de Kennedy, foram reabilitados com 48 coroas suportadas por implantes com conexão do tipo cone 

morse (CM) e hexágono externo (HE). O tipo de conexão foi randomizado para cada lado da 

mandíbula edêntula e após a instalação dos implantes  aguardou-se o período de osseointegração 

de 3 meses para reabilitação com coroas unitárias aparafusadas confeccionadas por meio de uma 

técnica híbrida . SPI e o sucesso das coroas foram avaliados no dia da instalação e 1 ano após. 

POM foi avaliada imediatamente após a cirurgia, no dia de instalação das coroas e após 1 ano.  

Remodelação óssea (RO) foi determinada pela diferença entre os tempos da POM. O desepenho 

clínico das coroas monolíticas unitárias foi avaliado pelos critérios adotados pelo Serviço de Saúde 

Publica dos Estados Unidos (USPHS) para a determinação do sucesso. QVRSO foi avaliada pelo 

questionário DIDL antes e após 1 ano de reabilitação. Para análise utilizou-se os testes T e teste T 

pareado, Mann-Whitney, Wilcoxon pareado. Curvas de Kaplan-Meier e testes de log-rank foram 

utilizados para as análises de sucesso de acordo com o tipo de conexão do implante e região 

reabilitada. SPI, POM e RO não foram influenciadas pelo tipo de conexão. Resultados e 

Conclusão: O sucesso foi influenciado pelo tipo de conexão, sendo que HE apresentou um número 

maior de coroas com rugosidade da cerâmica. A taxa de sucesso das coroas para conexão 

CM=95,8% e HE=79,2%. QVRSO e a satisfação melhoraram significativamente após a 

reabilitação. A SPI, POM e RO independem do tipo de conexão do implante, sendo bastante 

dependentes do cuidado do paciente. A reabilitação com implantes impacta positivamente na 

QVRSO e satisfação de pacientes parcialmente edêntulos. As coroas unitárias implanto-retidas de 

dissilicato de lítio reforçadas com zircônia monolítica fabricadas pela técnica hibrida apresentam 

bom desempenho para a reabilitação de região posterior de mandíbula independentemente do tipo 

de conexão protética.  

Palavras-chave: implantes dentários, perda óssea periimplantar, CAD/CAM; dissilicato de 

lítio reforçadas com zircônia   



Abstract 

 

MADRUGA, Marina de Matos. Monolithic zirconia-reinforced lithium-disilicate single crowns 

supported by external hexagon and morse taper implant connections: one-year results of a 

prospective cohort study 2018. 84f Thesis (PhD in Dentistry). Graduate Program in Dentistry. 

Federal University of Pelotas, Pelotas, 2018.  

Goal: This prospective randomized split-mouth study evaluated the influences of the implant 

connection types on marginal bone loss (MBL) peri-implant health (PIH) and the success of 

monolithic zirconia-reinforced lithium-disilicate (ZLD) single crowns. The impact of this rehabilitation 

on oral health-related quality of life (OHRQOL) and satisfaction was also evaluated. Methodology: 

Fourteen partially edentulous patients, Kennedy class I, were rehabilitated with 48 crowns 

supported by morse taper (MT) and external hexagon (EH) implant connections. The connection 

type was randomized for each side of the edentulous jaw and the implants were placed, after the 

osseointegration period passed, the prosthetic procedures were initiated. PIH and the single 

crowns’ performance was assessed on the installment day and after year. Evaluations were 

performed using modified United States Public Health Service (USPHS) criteria. ZLC crowns within 

Alpha and Bravo ratings were registered as success. MBL was assessed immediately after surgery, 

on the placement day and a year after. The bone remodeling (BR) was determined by the difference 

between MBL time intervals. OHRQOL was assessed by the DIDL questionnaire before 

rehabilitation and one year later. T-tests and paired t-test, Mann-Whitney U test, and paired 

Wilcoxon test were used in the analysis process. Kaplan–Meier plots and log-rank tests were used 

for the success analyses according to implant connection type and rehabilitated region.PIH, MBL 

and BH were not influenced by the type of connection. Results: The success was influenced by the 

type of connection, and the EH presented a larger number of surface roughness of crowns. The 

success rate for connections MT=95,8% and EH=79,2%. OHRQOL and overall satisfaction 

improved significantly after rehabilitation. PIH, MBL and BR are not influenced by type of implant 

connection type but by the patient’s care. The rehabilitation process with implants has a positive 

impact on the OHRQOL and on the partially edentulous patients’ satisfaction. Conclusion: The 

monolithic ZLD implant-retained single crowns fabricated by the hybrid techinique can successfully 

rehabilitate the posterior mandibular region, irrespective of the implant connection type.   

 

Keywords: dental implants, peri-implant bone loss, CAD/CAM; zirconia-

reinforced lithium-disilicate 
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                                                                                                                                            INTRODUÇÃO GERAL  

 

 



 O tratamento reabilitador com implantes dentários tem se tornado uma solução 

previsível e bem-sucedida para a reabilitações unitárias e arcos parcialmente ou totalmente 

desdentados. Observa-se em 30 anos de evidencias científicas, excelentes resultados a longo 

prazo e taxas de sucesso superiores a 90%1–4. O sistema de implantes de hexágono externo 

proposto por Brånemark, cuja a ligação entre o implante e o intermediário se faz por um parafuso e 

um dispositivo anti-rotacional em forma de hexágono, localizado acima do implante, ainda é a 

conexão protética mais utilizada na pratica clinica e com maior número de evidências disponíveis. 

Entretanto,todo sistema que utiliza um parafuso para unir o intermediário ao implante, resulta ao 

longo do tempo na formação de  gap na região de conexão das mesmas que pode resultar em 

problemas de ordem mecânica ou biológica de diversas complexidades 1,3,4,6. Os problemas 

mecânicos relacionam-se com a micromovimentação do intermediário e possíveis fraturas dos 

parafusos. Do ponto de vista  biológico, a penetração de bactérias por esse espaço resulta na 

colonização das partes internas do implante, formando um reservatório bacteriano nessa região 5,6. 

O tamanho desse gap pode variar entre 40 e 100 µm, enquanto que o tamanho de uma bactéria é 

de aproximadamente 0,5 µm6.  

 Após a consagração da osseointegração, outros sistemas foram propostos na tentativa 

de "corrigir" alguns aspectos falhos da conexão protética do tipo  hexágono externo. Dentre esses, 

os sistemas de conexão interna cônica foram introduzidos ao mercado na tentativa de proporcionar 

melhor estabilidade mecânica ao conjunto implante-pilar-protése. Atualmente, a junção cone morse 

tem se mostrado mais estável biomecanicamente  e parece ser mais eficiente em termos de 

selamento bacteriano, devido à configuração da sua conexão7. Entretanto, mesmo com a constante 

evolução nos sistemas de implantes, as falhas ainda são clinicamente relatadas  resultando na 

perda de implantes que podem ocorrer, tanto nas fases iniciais (período de cicatrização) como 

tardias (após o período de ósseointegração e instalação da prótese)8. O insucesso precoce ou 

tardio dos implantes também pode estar relacionado a falhas durante o procedimento cirúrgico 

como trauma, superaquecimento ósseo e contaminação; ou com a confecção da prótese devido ao 

excesso de carga oclusal ou por fatores inerentes ao indivíduo como hábitos parafuncionais, má 

higienizaçãoo, além de problemas sistêmicos9.  

 Neste sentido, as características geométricas dos implantes são um dos elementos 

fundamentais com efeito significativo não apenas na estabilidade primária, como também na 

habilidade do implante em sustentar as forças da mastigação durante a osseointegração10. O 

desenho do implante pode ser dividido em duas principais categorias: macro e microgeometria. A 

macrogeometria refere-se a presença ou ausência de roscas, formato do corpo, desenho da rosca 

(geometria da rosca, ângulo de face, passo de rosca, profundidade da rosca [altura], espessura da 

rosca [largura] ângulo de hélice da rosca) e ao tipo de conexão protética5,10. A microgeometria é 

composta pelo material do implante, morfologia e tratamento da superfície. A macrogeometria do 

implante é idealizada para conduzir as forças mastigatórias incidentes no conjunto prótese-implante 



e transferi-las aos tecidos adjacentes de suporte, de modo a dissipar e distribui-las para o tecido 

ósseo8. Portanto, a funcionalidade e longevidade dos sistemas de implantes estão intimamente 

relacionadas à integridade mecânica da prótese e do implante, estabilidade interfacial e à 

capacidade das estruturas de suporte resistir e adaptar-se positivamente à aplicação das forças 

mastigatórias5,8,10. Um fator-chave para o sucesso ou falha do implante é a maneira pela qual as 

tensões são transferidas ao tecido ósseo peri-implantar4,10. Assim, conhecer o tipo de desenho de 

colar, conexão protética, formato de roscas e do corpo do implante que melhorem a dissipação de 

tensões em uma interface osso-implante comprometida pela densidade e qualidade, pode 

contribuir para a diminuição da remodelação óssea peri-implantar e perda óssea peri-implantar 11,12. 

 Outro importante aspecto relacionado à macrogeometria dos implantes é o formato do 

corpo. O formato cônico foi idealizado para otimizar a estabilidade primária, por permitir expansão 

óssea de forma gradual e produzir menores tensões na interface osso-implante13. Entretanto, 

alguns estudos de elementos finitos apontam menor concentração de tensão/deformação em osso 

de maior densidade para o formato cilíndrico quando comparado ao cônico, cuja diminuição de 

tensão/deformação seria mais adequada para manter a osseointegração14. Para aumentar o 

sucesso clínico é necessário entender como a concentração de tensão/deformação no implante e 

no tecido ósseo peri-implantar é afetada pela micro e macrogeometria implantar13. O uso de 

métodos de elementos finitos na análise da biomecânica peri-implantar oferece muitas vantagens 

sobre outros métodos em simular a complexidade de situações clínicas. No entanto estudos 

clínicos se fazem necessários para reforçar estes achados2.  

 Atualmente, são utilizados critérios clínicos e radiográficos para avaliar diferentes 

sistemas de implantes quando em função (seja por seu tipo ou sua macro e microgeometria) 11. 

Clinicamente, um implante é considerado com sucesso quando não se observa sangramento, 

mobilidade, dor ou desconforto, e os tecidos peri-implantares apresentam aparência saudável5. Em 

adição,  o exame radiográfico permite avaliar a relação osso/implante, possibilitando acompanhar a 

evolução da perda óssea marginal ao longo do tempo. No entanto, esses critérios de avaliação não 

permitem acompanhar alterações no sítio peri-implantar15. Uma vez que os processos inflamatórios 

peri-implantares evoluem mais rápido que os periodontais, o diagnóstico precoce dessas 

alterações é essencial para o tratamento da doença e manutenção dos implantes11,16. Assim,  a 

obtenção do sucesso de um implante deve ser  avaliado a partir de duas perspectivas: resposta 

tecidual biológica e fatores biomecânicos 5,6. Ambas dependem do grau e integridade de tecido 

ósseo formado ao redor do implante, que influenciará o grau de estabilidade do mesmo . Inúmeros 

fatores podem influenciar a interface de ligação entre osso-implante e seu efeito sobre a 

osseointegração, dentre eles destacam-se: técnica cirúrgica, densidade/qualidade óssea do sítio 

hospedeiro, condições de carregamento, superfície dos implantes e macrogeometria do 

implante1,11,12. 

 



 Uma das principais falhas estudadas em implantodontia é a perda de osso marginal 

aceitável ao redor dos implantes chamada de saucerização. A saucerização ocorre em 

praticamente todos os implantes osseointegrados, independentemente do seu desenho, tipo de 

superfície, plataforma e conexão protética, bem como das condições do paciente. A velocidade 

deste processo pode variar, mas sua ocorrência parece fazer parte da integração dos implantes 

com o epitélio e tecido conjuntivo gengival. O conhecimento do seu mecanismo biológico é 

importante para compreendê-la e, se possível, reduzir ou controlar aperda óssea cervical peri-

implantar. A saucerização também pode ser referida como “remodelamento ósseo peri-implantar 

cervical, que tem como agente central o Fator de Crescimento Epitelial, também conhecido como 

Fator de Crescimento Epidérmico, ou simplesmente EGF, produzido pelo epitélio e também 

encontrado largamente na saliva. Do ponto de vista clinico, estudos prévios 17 sobre o sucesso e 

longevidade de implantes de hexágono externo, analisam a perda óssea próxima à base de 

assentamento deste tipo de implantes determinando como aceitáveis perda óssea de 1 mm no 

primeiro ano de função e 0,1 mm nos anos subsequentes.  

 Atualmente, essa perda óssea peri-implantar cervical inicial tem sido entendida como 

uma possível precursora da doença peri-implantar 18, e também tem sido associada à colonização 

bacteriana tanto da superfície externa, quanto dos espaços internos do implante,  entre a porção 

protética do sistema (intermediário protético) e a porção endóssea (implante). Tanto a colonização 

externa quanto a interna podem estar relacionadas com a doença peri-implantar. O simples fato 

dos implantes estarem posicionados submucosamente leva ao entendimento de que os tecidos 

moles exercem papel fundamental na proteção do osso marginal e tem sido mostrado que uma 

remoção inadequada de placa bacteriana pode levar à inflamação desses tecidos, com 

consequente perda óssea 5,6. Dessa forma, o monitoramento dos níveis de mediadores 

inflamatórios previamente e após carregamento protético em conjunto com outros parâmetros 

clínicos parece ser de fundamental importância para o diagnóstico precoce da doença peri-

implantar e sucesso do tratamento reabilitador 6,19. 

Com o advento de novas macrogeometrias associadas a conexões protéticas e com a 

evolução dos sistemas cerâmicos principalmente em relação a resistência e processamento 

CAD/CAM, diversos componentes como dissilicato de lítio reforçado por zircônia foram sendo 

incorporados as fórmulas cerâmicas. A literatura mostra que aumentando o conteúdo cristalino na 

composição das cerâmicas, diminui-se a fase vítrea e aumenta-se os valores de resistência à 

fratura, limitando-se a propagação de trincas, e consequentemente aumenta-se o módulo de 

elasticidade 20. As cerâmicas híbridas,   contém 86% de cerâmica e 14% de polímero, em massa. 

Segundo o fabricante, sua obtenção acontece a partir de uma cerâmica felsdpática porosa onde o 

polímero é injetado sob pressão e aquecimento formando o bloco CAD/CAM com duas estruturas 

interligadas com uma rede dual 21. 



A Vita Suprinity é uma vitrocerâmica de silicato de lítio reforçado por zircônia lançada no 

final do ano 2013. . Segundo o fabricante trata-se de umacerâmica vítrea com dióxido de zircônio 

(aproximadamente 10% de zircônia em massa), sua microestrutura é composta de  grãos finos e 

homogêneos que garantem alta resistência à fratura e confiabilidade a longo prazo. Além deste 

material fornecer excelente estética, pela alta translucidez, fluorescência e opalescência, também 

promove melhor acurácia das bordas das restaurações. Assim aindicação deste tipo de cerâmica é  

ampla podendo ser utilizada também para coroas totais e próteses implantossuportadas,  

especialmente porque sua característica monolítica proporciona maior capacidade de resistir as 

forças mastigatórias quando comparadas a coroas confeccionadas com 2 camadas 22. Coroas 

monolíticas e dissilicato de lítio CAD/CAM  quando  comparadas com coroas metalo cerâmicas  

tem mostrado resultados superiores quando submetidas a  cargas de fratura e modos de falha 

após a fadiga23. Entretanto, como este tipo de material cerâmico foi desenvolvido para 

processamento exclusivo por sistemas CAD/CAM, para sua implementação na construção de 

coroas unitárias impanto retidas é necessário a adoção de uma técnica de fabricação hibrida 

quando da adoção de intermediários protéticos para prótese parafusadas. Esta técnica consiste na 

fresagem da coroa monolítica para posterior cimentação em cilindros de titânio. Sabe-se que esta  

etapa, pode ser realizada em laboratorio ou intra-oralmente, camadas espessas de cimento podem 

desencadear a aumentada dissolução de cimento, microinfiltração, acúmulo de estresse localizado 

e redução da resistência a fratura 24,25.  

Entretanto nenhum estudo ainda analisou a performance clínica deste sistema cerâmico, 

empregado de forma hibrida, para confecção de próteses unitárias implanto retidas em implantes 

com conexão protética hexagonal e cone morse. Assim nossa hipótese é de que a perda óssea 

peri-implantar pode ser influenciada também pela capacidade de absorção de estresse 

provenientes das cargas mastigatórias do sistema cerâmico restaurador. Neste sentido nossa 

hipótese nula é de que implantes com conexão protética de hexágono externo na região posterior 

de mandibula apresentarão a mesma performance clinica que implantes com conexão cone morse 

quando reabilitados como coroas unitárias de dissilicato de lítio reforçado por zircônia. Em adição 

intercorrências protéticas relacionadas a este novo sistema cerâmico confeccionada por uma 

técnica híbrida também foram investigadas. 

Dessa forma esta tese teve como objetivos específicos:  

1. Monitorar o processo saúde e doença dos tecidos peri-implantares de implantes com 

diferentes conexões (hexágono externo e cônica tipo cone morse) em região posterior de 

mandíbula, até 12 meses pós reabilitação protética através de indicadores clínicos e 

radiológicos; 



2. Avaliar a influência do tipo de conexão do implante na perda óssea marginal (POM) após 

reabilitação protética de implantes na região posterior da mandíbula; 

3. Avaliar o sucesso de coroas unitárias monolíticas de dissilicato de lítio reforçadas com 

zircônia para próteses implanto retidas  com diferentes conexões protéticas em região 

posterior de mandíbula. 

4. Avaliar a percepção do paciente em relação a reabilitação oral antes e após a instalação 

dos implantes por meio de questionário relacionado ao impacto na vida diária (DIDL).  
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Resumo 
 

FAOT, F. e cols. Macrogeometria de implantes e tipo de conexão protética: efeitos sobre a 
integridade dos tecidos peri-implantares um estudo clínico randomizado 2015. Programa 
de Pós-graduação em Odontologia, Faculdade de Odontologia, Universidade Federal de 
Pelotas, Pelotas, 2015. 

Tratamento reabilitador com implantes dentários é uma solução previsível e bem-sucedida para 

ausências dentárias. A macrogeometria do implante está intimamente relacionada ao desenho 

do colar, conexão protética, formato das roscas e do corpo do implante. Diferentes desenhos de 

implante podem gerar diferentes concentrações de tensão e deformação no osso. Informações 

clínicas sobre a influência desses parâmetros no comportamento do implante e do osso peri-

implantar ainda são escassas no que se refere a dinâmica de remodelação óssea pós 

carregamento oclusal. O objetivo desse estudo clínico randomizado, e de boca-dividida será 

avaliar clinicamente a resposta biológica, a estabilidade secundária e a perda óssea peri-

implantar de implantes com macrogeometrais e conexões protéticas diferentes na região 

posterior de mandíbula no primeiro ano de reabilitação protética. Adicionalmente o impacto na 

vida diária destes pacientes após a reabilitação serão avaliadas. Pacientes selecionados para 

fazerem parte deste estudo deverão ter pelo menos 2 ausências dentárias posteriores, em 

diferentes hemi-arcos mandibulares. Uma amostra representativa de 25 pacientes será 

necessária com cálculo amostral baseado em estudos clínicos longitudinais prévios com objetivo 

similar. Um hemi-arco posterior da mandíbula receberá implante cilíndrico conexão hexágono 

esterno e o outro implante cônico conexão tipo cone morse. Os implantes serão monitorados 

quanto a saúde peri-implantar durante o período de osseointegração. Todas as próteses serão 

aparafusadas e removidas para análise dos parâmetros ligados a saúde peri-implantar nos 

intervalos 3, 6, 9 e 12 meses. Os dados obtidos serão tabulados no programa estatístico Stata® 

(Versão 11.2, StataCorp LP, CollegeStation, Texas, EUA). O método estatístico será escolhido 

com base na aderência ao modelo de distribuição normal e igualdade de variância. Para todos 

os testes será considerado estatisticamente significativo o valor p<0,05. 

Palavras-chave: implantes dentários, perda óssea periimplantar, hexágono externo 

 

   

  



2. Projeto de pesquisa 

2.1 Introdução 

    O tratamento reabilitador com implantes dentários tem se tornado cada vez mais uma 

solução previsível e bem-sucedida para a reabilitações unitárias e arcos parcialmente ou 

totalmente desdentados. Observa-se na literatura em 30 anos de evidencias científicas, excelentes 

resultados a longo prazo (Schrotenboer et al., 2008) e taxas de sucesso superiores a 90% 

(Steigenga et al., 2003; Amid et al., 2010; Chowdhary et al., 2013; Fuh et al., 2013). O principal 

modelo e o mais conhecido, é o sistema de hexágono externo proposto por Brånemark, cuja a 

ligação entre o implante e o intermediário se faz por um parafuso e um dispositivo anti-rotacional 

em forma de hexágono, localizado acima do implante.  

Em todo sistema que utiliza um parafuso para unir o intermediário ao implante, o gap é 

observado entre essas duas partes, e este pode resultar em problemas de ordem mecânica ou 

biológica de diversas complexidades (Steigenga et al., 2003; Abuhussein et al., 2010; Chowdhary 

et al., 2013; Fuh et al., 2013). Os problemas mecânicos relacionam-se com a micromovimentação 

do intermediário e possíveis fraturas dos parafusos. Do ponto de vista  biológico, a penetração de 

bactérias por esse espaço resulta na colonização das partes internas do implante, formando um 

reservatório bacteriano nessa região (Hermann et al., 2007; Abuhussein et al., 2010). O tamanho 

desse gap pode variar entre 40 e 100 µm, enquanto que o tamanho de uma bactéria é de 

aproximadamente 0,5 µm (Sotto-Maior et al., 2012; Schwarz, 2000).  

 Após a consagração da osseointegração, outros sistemas foram propostos na tentativa 

de "corrigir" alguns aspectos falhos do hexágono externo. Dentre esses, os sistemas de conexão 

interna foram introduzidos ao mercado na tentativa de proporcionar melhor estabilidade mecânica. 

Diferentemente a junção cone morse, estável biomecanicamente parece ser mais eficiente em 

termos de selamento bacteriano, devido à configuração da sua conexão (Geng et al., 2004).      

 Mesmo com toda a evolução nos sistemas de implantes, as falhas estão presentes 

levando a perdas de implantes que podem ocorrer, tanto nas fases iniciais (período de cicatrização) 

como tardias (após o período de ósseo integração e instalação da prótese) (Kang et al., 2012). 

Estas podem estar relacionadas a falhas durante o procedimento cirúrgico com trauma, 

superaquecimento ósseo e contaminação; ou na confecção da prótese devido ao excesso de carga 

oclusal ou por fatores inerentes ao indivíduo como hábitos parafuncionais, má higienizaçãoo, além 

de problemas sistêmicos (Liskmann et al., 2004). 

 As características geométricas dos implantes também são um dos elementos 

fundamentais com efeito significativo não apenas na estabilidade primária, como também na 

habilidade do implante em sustentar as forças da mastigação e a osseointegração (Chang et al. 



2012). O desenho do implante pode ser dividido em duas principais categorias: macro e 

microgeometria. A macrogeometria refere-se a presença ou ausência de roscas, formato do corpo, 

desenho da rosca (geometria da rosca, ângulo de face, passo de rosca, profundidade da rosca 

[altura], espessura da rosca [largura] ângulo de hélice da rosca) e ao tipo de conexão protética 

(Abuhussein et al. 2010; Desai et al. 2012). A microgeometria é composta pelo material do 

implante, morfologia e tratamento da superfície. A macrogeometria do implante é idealizada para 

conduzir as forças mastigatórias incidentes no conjunto prótese-implante e transferi-las aos tecidos 

adjacentes de suporte, de modo a dissipar e distribui-las para o tecido ósseo (Desai et al., 2012; 

Orsini et al., 2012; Chowdhary et al., 2013). Portanto, a funcionalidade e longevidade dos sistemas 

de implantes estão intimamente relacionadas à integridade mecânica da prótese e do implante, 

estabilidade interfacial e à capacidade das estruturas de suporte resistir e adaptar-se positivamente 

à aplicação das forças mastigatórias (Eraslan and Inan, 2010; Aparna et al., 2012).  Um fator-chave 

para o sucesso ou falha do implante é a maneira pela qual as tensões são transferidas ao tecido 

ósseo peri-implantar (Chun et al. 2002; Fuh et al. 2013). Conhecer o tipo de desenho de colar, 

conexão protética, formato de roscas e do corpo do implante que melhorem a dissipação de 

tensões em uma interface osso-implante comprometida pela densidade e qualidade, poderia 

contribuir para a diminuição da remodelação óssea peri-implantar e perda óssea peri-implantar. 

 O colar do implante é também chamado de pescoço do implante ou módulo da crista. 

Ele representa a zona de transição entre o corpo do implante para a região transosteal na crista do 

rebordo e pode ser de desenho liso ou com microroscas. O conceito da incorporação de 

microroscas na porção coronal surgiu na tentativa de preservar os tecidos duros e moles peri-

implantares (Hansson and Werke, 2003; Aparna et al., 2012). Estudos experimentais e clínicos têm 

demonstrado que a adição das microroscas no colar do implante é fundamental para atingir 

resposta positiva quanto à estabilidade primária dos implantes por aumentar a área de contato 

entre osso-implante e reduzir reabsorção óssea e recessão tecidual (Abrahamsson and Berglundh, 

2006; Lee et al., 2007; Choi et al., 2009; Song et al., 2009). Dessa forma, a presença de elementos 

retentivos no colar do implante poderia auxiliar na dissipação de forças incidentes ao carregamento 

oclusal que por sua vez, auxiliam na manutenção da altura da crista óssea (Hansson, 1999; Aparna 

et al., 2012; Choi et al., 2012). 

 Outro importante aspecto relacionado à macrogeometria dos implantes é o formato do 

corpo. O formato cônico foi idealizado para otimizar a estabilidade primária, por permitir expansão 

óssea de forma gradual e produzir menores tensões na interface osso-implante (Wu et al. 2012). 

Entretanto, alguns estudos de elementos finitos apontam menor concentração de 

tensão/deformação em osso de maior densidade para o formato cilíndrico quando comparado ao 

cônico (Rismanchian et al., 2010; Atieh and Shahmiri, 2013), cuja diminuição de 

tensão/deformação seria mais adequada para manter a osseointegração. 



Para aumentar o sucesso clínico é necessário entender como a concentração de 

tensão/deformação no implante e no tecido ósseo peri-implantar é afetada pelamicro e 

macrogeometria implantar. O uso de métodos de elementos finitos na análise da biomecânica peri-

implantar oferece muitas vantagens sobre outros métodos em simular a complexidade de situações 

clínicas (Kong et al. 2008). No entanto estudos clínicos se fazem necessários para reforçar estes 

achados, como o proposto por Kadkhodazadeh et al. 2013, que em um estudo com 25 pacientes, 

avaliou a perda óssea marginal, através de análise radiográfica após 1 ano da reabilitação com 

implante osseointegrado com diferentes desenhos. Quando implantes com similar tratamento de 

superfície foram comparados, considerando diferentes desenhos, a quantidade de reabsorção 

óssea foi maior em torno do implante cônico quando comparado ao implante cilíndrico. 

 Atualmente, são utilizados critérios clínicos e radiográficos para avaliar diferentes 

sistemas de implantes em função (seja por seu tipo ou sua macro e microgeometria) (Lan et al 

2012). Clinicamente, um implante é considerado com sucesso se não for observado sangramento, 

mobilidade, dor ou desconforto e os tecidos peri-implantares apresentarem aparência saudável 

(Sevimay et al., 2013). O exame radiográfico permite avaliar a relação osso/implante, possibilitando 

acompanhar a evolução da perda óssea marginal ao longo do tempo. No entanto, esses critérios 

de avaliação não permitem acompanhar alterações no sítio peri-implantar (Orsini et al., 2012). Uma 

vez que os processos inflamatórios peri-implantares evoluem mais rápido que os periodontais, o 

diagnóstico precoce dessas alterações é essencial para o tratamento da doença e manutenção dos 

implantes (Geng et al., 2004; 2000; Misch, 2009). 

 Inflamações iniciais restritas aos tecidos moles que circundam os implantes são 

denominadas mucosites. Este processo pode evoluir rapidamente para uma inflamação severa, 

conhecida como peri-implantite, caracterizada pela destruição do osso de suporte e dos tecidos 

moles. Falhas precoces têm sido associadas a fatores inerentes ao indivíduo (tabagismo, doenças 

sistêmicas, disponibilidade óssea), ao procedimento cirúrgico (trauma e superaquecimento ósseo, 

contaminação) e ao tipo de implante (material, desenho e topografia de superfície) (Negri et al., 

2014).  As perdas tardias, por sua vez, estão relacionadas principalmente a falta de habilidade e 

motivação do paciente em controlar os fatores etiológicos responsáveis pela inflamação dos 

tecidos peri-implantares (Apama et al., 2012). Evidências sugerem um papel primário do biofilme 

bacteriano na etiologia destas inflamações, que pode estar associada à sobre carga oclusal 

adjacentes, levando a perda da estabilidade do implante (Apama et al., 2012; Liskmann et al., 

2004).  

 A obtenção do sucesso de um implante é avaliado a partir de duas perspectivas: 

resposta tecidual biológica e fatores biomecânicos (Hermann et al., 2007; Abuhussein et al., 2010). 

Ambas dependem do grau e integridade de tecido ósseo formado ao redor do implante, que 

influenciará o grau de estabilidade do implante. Inúmeros fatores têm sido apontados por 

influenciar a interface de ligação entre osso-implante e seu efeito sobre a osseointegração, dentre 



eles destacam-se: técnica cirúrgica, densidade/qualidade óssea do sítio hospedeiro, condições de 

carregamento, superfície dos implantes e macrogeometria do implante (Negri et al., 2014; Fuh et 

al., 2013; Steigenga et al. 2003). 

 Um dos grandes desafios dos pesquisadores tem sido minimizar essa perda óssea peri-

implantar, que ocorre em grande número após a instalação da maioria dos sistemas de implantes. 

Embora o envolvimento do fator oclusal também tenha sido discutido na doença peri-implantar, 

algumas características inerentes a histofisiologia do tecido peri-implantar, tais como ausência de 

ligamentos e a orientação dos feixes de fibras colágenas, paralelas aos implantes osseointegrados, 

poderiam levar a distribuição ou absorção das forças oclusais de maneira diferente quando 

comparadas ao periodonto. Com relação a interação de fatores na perda óssea peri-implantar já 

existem relatos que a microbiota presente em implantes falhos devido a peri-implantite, foi diferente 

daquela detectada em implantes perdidos devido sobre carga oclusal (Duarte; 2009). 

  Uma das principais falhas estudadas em implantodontia é a perda de osso marginal 

aceitável ao redor dos implantes chamada de saucerização. A saucerização ocorre em 

praticamente todos os implantes osseointegrados, independentemente do seu desenho, tipo de 

superfície, de sua plataforma e de sua conexão, da sua marca comercial e das condições do 

paciente. A sua velocidade deste processo pode variar, mas sua ocorrência parece fazer parte da 

integração dos implantes com o epitélio e tecido conjuntivo gengival. O conhecimento do seu 

mecanismo biológico é importante para compreendê-la e, se possível, reduzir ou controlar essa 

perda óssea cervical peri-implantar. A saucerização também pode ser referida como 

“remodelamento ósseo peri-implantar cervical, que tem como agente central o Fator de 

Crescimento Epitelial, também conhecido como Fator de Crescimento Epidérmico, ou 

simplesmente EGF, produzido pelo epitélio e também encontrado largamente na saliva. Do ponto 

de vista clínico, estudos prévios (Chun; 2002) sobre o sucesso e longevidade de implantes de 

hexágono externo, analisam a perda óssea próxima à base de assentamento deste tipo de 

implantes determinando como aceitáveis perda óssea de 1 mm no primeiro ano de função e 0,1 

mm nos anos subsequentes. Atualmente, contudo, têm-se discutido que essa perda óssea peri-

implantar cervical inicial pode ser uma possível precursora da doença peri-implantar (Hudieb et al., 

2011). 

Essa perda óssea também pode estar associada à colonização bacteriana das estruturas do 

implante que pode ser tanto da superfície externa, quanto dos espaços internos do implante. 

Internamente, a colonização bacteriana está relacionada com um espaço existente entre a porção 

protética do sistema (intermediário protético) e a porção endóssea (implante). Tanto a colonização 

externa quanto a interna podem estar relacionadas com a doença peri-implantar. O simples fato 

dos implantes estarem posicionados submucosamente leva ao entendimento de que os tecidos 

moles exercem papel fundamental na proteção do osso marginal e tem sido mostrado que uma 



remoção inadequada de placa bacteriana pode levar à inflamação desses tecidos, com 

consequente perda óssea (Hermann et al., 2007; Abuhussein et al., 2010). No que refere ao ato 

cirúrgico, sabe-se que o principal sinal de dano a integridade tecidual é o processo inflamatório e 

que neste microambiente é modulado principalmente por mediadores como as citocinas 

inflamatórias.  

As citocinas são proteínas ou peptídeos multifuncionais, podendo estar ligados a 

glicoproteínas, que atuam como fatores reguladores intercelulares em nível local e sistêmico. São 

importantes na modulação da resposta inflamatória tanto nos processos normais quanto nos 

patológicos dos tecidos periodontais e peri-implantares. Estas moléculas sinalizadoras da resposta 

tecidual são inicialmente secretadas por células imunocompetentes como os macrófagos (células 

primárias na modulação do processo inflamatório) e desempenham um importante papel no 

processo de reparo imediato pós-injúria. Assim a resposta celular mediata dos macrófagos ativados 

(M1) se dá através da produção de citocinas pró-inflamatórias tais como a interleucina IL-1β, IL-6, 

IL-12, IL-23, fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), receptor da IL-1 do tipo I (IL1RI), ligante de 

quimiocina (motif-CXC) (CXCL)-9, CXCL10 e CXCL11 (Cruse JM, et al., 2011). A peri-implantite é 

definida como um processo inflamatório contendo biomoléculas, como as supracitadas, presentes 

no fluido peri-implantar, que afetam os tecidos em torno de um implante osseointegrado em função 

acarretando a perda progressiva de suporte ósseo peri-implantar acompanhado de patologia 

inflamatória nos tecidos moles (Leonhardt et al., 2002; Schierano et al., 2008).   

Assim as citocinas desempenham diferentes papéis, sendo as IL-1, IL-6, IL-8 e IL-11, 

TNF-α consideradas citocinas pró-inflamatórias que contribuem para o crescimento e 

desenvolvimento dos osteoclastos no processo de reabsorção óssea (Roodman,1996; Schierano et 

al., 2003). Estudos mostram que nos tecidos periodontais e peri-implantares, citocinas como a IL-

1β, o TNF-α e fator de crescimento transformador (TGF)-β têm um papel importante na regulação e 

amplificação da resposta inflamatória. Além disso, há um aumento dos níveis de IL-12, TNF-α e do 

ligante receptor ativador do fator nuclear kapa B (RANKL) com a exacerbação do processo 

inflamatório, aumentando a velocidade de progressão da doença peri-implantar. Isso ocorre porque 

a IL-1β, TNF-α e RANKL são importantes moduladores do metabolismo ósseo e do tecido 

conjuntivo, desencadeando a ruptura do tecido periodontal e peri-implantar (Duarte et al., 2009). 

Dessa forma, o monitoramento dos níveis de mediadores inflamatórios em conjunto com outros 

parâmetros clínicos parece ser de fundamental importância para o diagnóstico precoce da doença 

peri-implantar. 

  

  



2.2 Caracterização do problema 

A observação da perda óssea peri-implantar em implantes do tipo hexágono externo e 

cone morse, sempre estes associados ao efeito de saucerização. Entretanto atualmente estudos 

pelo método de elementos finitos para a análise de distribuição de tensões no osso cortical e 

medular tem evidenciado que a micro e macrogeometria implantar relacionadas, em especial, a 

presença de micro roscas cervicais, tem influenciado no processo de perda óssea peri-implantar 

(Andrade et. al; 2014; Sotto-Maior et al., 2012). Tanto a presença de micro-roscas na porção 

cervical assim como o formato do corpo do implante podem influenciar a resposta inflamatória do 

tecido ósseo durante o processo de osseointegração porque norteiam os protocolos cirúrgicos de 

instalação dos implantes e podendo desta maneira propiciar uma resposta inflamatória de maior ou 

menor amplitude e interferindo diretamente na fase de cicatrização do leito ósseo. Para observar 

este fenômeno e comprovar o benefício biológico da presença damicro rosca na porção cervical do 

implante, de implantes de formatos distintos e ainda conexões protéticas diferentes, estudos 

clínicos longitudinais que englobem desde a fase de osseointegração até a reabilitação definitiva 

precisam ser executados. Estudos clínicos atuais (Choi et. al,; 2012) apesar de relatarem a perda 

óssea esperada e aceitável, apenas tem se baseado na contaminação bacteriana local para 

explicar os resultados obtidos, sem se coletar ou avaliar dados relacionados especificamente a 

macrogeometria  do implante.  

 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo Geral 

Avaliar clinicamente o comportamento biológico, a estabilidade secundária e a perda 

óssea peri-implantar de implantes de macrogeometrias diferentes (hexágono externo e cone 

morse) instalados na região posterior de mandíbula no primeiro ano de reabilitação protética.  

2.3.2 Objetivos Específicos 

- Monitorar o processo saúde e doença dos tecidos peri-implantares de implantes com diferentes 

macrogeometria (cilíndrica tipo hexágono externo e cônica tipo cone morse) em região posterior de 

mandíbula, até 12 meses pós reabilitação protética através de indicadores clínicos e radiológicos; 

- Acompanhar o processo de osseointegração por meio da avaliação da estabilidade dos implantes 

e da quantificação de citocinas pro-inflamatórias coletadas do fluído peri-implantar aos 7, 14, 21, 

42, 60 e 90 dias após a osseointegração; 

- Acompanhar a saúde dos tecidos peri-implantares através da quantificação de citocinas pro-

inflamatórias coletas do fluído peri-implantar, de exames radiográficos e   estabilidade secundária 

dos implantes aos 3, 6, 9, e 12 meses após a instalação de próteses; 



- Avaliar a relação entre perda óssea e força mastigatória pós reabilitação protética de implantes de 

macrogeometria cônica e cilíndrica na região posterior da mandíbula; 

- Avaliar a percepção do paciente em relação a reabilitação oral antes e após a instalação dos 

implantes por meio de questionário relacionado ao impacto na vida diária (DIDL).  

2.4 Metodologia 

A metodologia utilizada deverá seguir as normas para estudos clínicos da CONSORT 

Standard (Normas Consolidadas do ReportingTrials) (SCHULZ; ALTMAN; MOHER, 2011). 

 

2.4.1 Seleção de pacientes 

Os pacientes serão recrutados na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de 

Pelotas. O recrutamento dos pacientes englobará os pacientes que procurarem a Faculdade de 

Odontologia da Universidade Federal de Pelotas, com necessidade de reabilitação de ausências 

dentárias na região posterior do arco mandibular, independentemente da clínica em que forem 

alocados após a triagem. Estes pacientes serão esclarecidos sobre os objetivos do estudo, serão 

avaliados através de um exame clínico inicial para posterior planejamento de sua reabilitação 

baseada em imagens tomográficas que determinam a disponibilidade óssea. Os indivíduos 

avaliados que preencherem os requisitos descritos nos critérios de inclusão serão convidados a 

participar da pesquisa e a concordância da participação voluntária a pesquisa será implementada 

com a assinatura do TCLE. 

Após aceite para participar, as seguintes variáveis resposta antes e após a reabilitação 

protética serão quantificadas para se mapear problemas relacionados a perda óssea peri-implantar: 

estabilidade primária e secundaria dos implantes, saúde dos tecidos moles peri-implantares, perda 

óssea peri-implantar e liberação de citocinas no fluído peri-implantar e força de mordida. 

Uma amostra de 25 pacientes será recrutada de acordo com o cálculo amostral baseado 

em literatura pregressa e em estudos clínicos longitudinais prévios com objetivo similar de 

comparar a performance clínica destes 2 tipos de implantes com macrogeometrias diferentes por 

análise radiográfica da perda óssea peri-implantar e da estabilidade do implante por análise de 

frequência de ressonância (Lee et al., 2007; Amid et al.,2013) aceitando 20% de perdas. Tais 

pacientes deverão ser avaliados segundo critérios de inclusão e exclusão abaixo. Os voluntários 

serão informados da natureza do estudo ao qual serão submetidos, com devida autorização pelo 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Critérios para inclusão de pacientes 

a) Pacientes de ambos os sexos, em número balanceado sem critérios de idade 

b) Sem nenhum problema de saúde sistêmico auto-reportado. 



c) Que não estejam fazendo uso de nenhum medicamento nos últimos 3 meses. 

d) Que possuam pelo menos 2 ausências dentárias bilaterais mandibulares. 

f) Qualidade óssea sem necessidade de enxerto ósseo local. 

Critérios para exclusão de pacientes 

a) Pacientes com doenças periodontais ativas. 

b) Com uso constante ou com história médica marcada por uso crônico de analgésicos, 

antinflamatórios e drogas psicotrópicas. 

c) Que tenham osteoporose e façam uso de medicamentos a base de alendronato. 

d) Edêntulos totais; 

e) Com necessidade de enxerto ósseo no local do implante; 

f) Portadores de condições sistêmicas que impeçam procedimentos cirúrgicos. 

 

 

2.4.2 Coleta inicial dos dados dos pacientes 

Cada paciente será submetido a um questionário específico com o objetivo de se obter o 

máximo de informações sobre a história médica odontológica do paciente. Esse questionário 

avaliará o paciente como um todo, os dentes individualmente e as ausências dentárias. 

 

2.4.3 Divisão dos grupos reabilitados 

 

  Cada paciente deverá apresentar pelo menos ausência de 2 dentes de diferentes hemi-

arcos da mandíbula. Será utilizado um delineamento com boca-dividida, em que as ausências 

dentárias serão divididas aleatoriamente em dois grupos de intervenção. O sorteio do implante que 

será instalado por hemi-arco mandibular será feito em envelope opaco contendo dois números 

referentes a macrogeometria a serem utilizadas: 1) implante cônico tipo cone morse; 2) implante 

cilíndrico tipo hexágono externo. Ambos implantes serão instalados seguindo protocolo cirúrgico do 

fabricante. Durante o período de osseointegração os tecidos-peri-implantares serão monitorados 

quanto a estabilidade do implante e quantificação da resposta infamatória por meio da coleta de 

fluído peri-implantar para análise de citcinas pró-inflamatórias.  Posteriormente, após 3 meses se 

dará início a reabilitação protética. 

 

 

 

 



2.4.4 Reabilitação protética 

 Após aguardado o período de osseointegração os pacientes serão reabilitados 

proteticamente através de próteses do tipo aparafusadas. A desempenho clínico das próteses 

serão avaliadas nos intervalos previstos 3, 6, 9 e 12 meses, através das variáveis resposta 

previamente descritas em 4 tempos: imediatamente após a osseointegração (T0) e após instalação 

da prótese:  3 meses (T1), 6 meses (T2), 9 meses (T3) e 12 meses (T4).  

2.4.5 Avaliação de variáveis de resposta 

2.4.5.1 Condições clínicas peri-implantares 

 Serão realizados os exames clínicos de profundidade de sondagem peri-implantar, índice 

de placa, índice de sangramento a sondagem e do grau de inflamação peri-implantar. As 

mensurações serão realizadas nas quatro faces (mesial, distal, vestibular e lingual) do implante 

com o auxílio de uma sonda periodontal milimetrada (Vidyasagar et al., 2004; Quirinen et al.,2014). 

O índice de placa será classificado como: 0 (sem detecção de placa visível) e 1 (placa visível) . A 

presença de cálculo será classificada como 1 e a ausência como 0. O grau de inflamação peri-

implantar será classificado como: 0 (mucosa peri-implantar normal), 1 (inflamação leve, pouca 

mudança de cor e leve edema), 2 (inflamação moderada, vermelhidão, edema e brilho), 3 

(inflamação grave, vermelhidão marcada, edema e ulceração). O índice de sangramento será 

classificado como: 0 (sem sangramento a sondagem), 1 (sangramento presente). A profundidade 

de sondagem será caracterizada pela distância entre a borda marginal da mucosa e a porção mais 

apical sondável da bolsa periodontal (Mombelli, et al., 1987; Guljé et al., 2011). A perda de inserção 

peri-implantar será caracterizada como a distância da plataforma do implante até a porção mais 

apical sondável da bolsa periodontal. 

2.4.5.2 Coleta e quantificação das citocinas pro-inflamatórias presentes no fluído peri- 

implantar  

A coleta do fluído crevicular peri-implantar será realizada com tiras de papel absorvente 

estéril (Periopaper ®, OraflowIncorporated, Amityville, Nova Iorque, EUA). A tira de papel será 

inserida no sulco peri-implantar cerca de 1 mm na face mesio-vestibular e permanecerá por 60 

segundos. Após 90 segundos uma nova tira de papel será inserida na face disto-vestibular e 

permanecerá por 60 segundos. As tiras serão armazenadas em um criotubo contendo 100mL de 

PBS (tampão fosfato salino, Sigma ChemicalCo., St. Louis, MO, EUA), e congelado a -80 ° C até a 

análise laboratorial.  

Tanto os níveis de quimiocinas (CXCL 10, -9, CCL2, CCL5 e IL-8) quanto de  citocinas pró-

inflamatórias como IL-1β, -6, -8, -10, -12 e TNF-α serão quantificados por meio de citometria de 

fluxo utilizando Human Inflammatory Cytokine Kit (BD – CBA Cytometric Bead Array).  



 

2.4.5.3 Avaliação da estabilidade do implante por análise de frequência de ressonância 

A estabilidade dos implantes será mensurada por meio do coeficiente de estabilidade do 

implante (ISQ) obtido pelo aparelho Osstell® (IntegrationDiagnostics AB, Gothenburg, Suécia), e 

será realizada por um único operador, calibrado, seguindo as instruções fornecidas pelo aparelho. 

As mensurações serão realizadas em tomada única nas faces mesial, distal, vestibular e lingual de 

cada implante.  

 

2.3.5.4 Avaliação do nível ósseo peri-implantar 

Radiografias digitais do tipo interproximais, da região operada serão realizadas, sendo 

essas feitas pela técnica do paralelismo com o uso de posicionadores tipo RINN(Dentisply) 

segundo a técnica descrita por BRAGA et al., (2011). Cada paciente terá um posicionador de 

resina acrílica autopolimerizável individualizado para padronização da técnica, este será 

confeccionado usando os dentes antagonistas como ponto de referência seguindo a metodologia 

proposta por BRAGA et al. (2011). 

 

2.4.5.5 Questionário de Impacto na Vida Diária (DIDL)  

Este questionário é composto por 36 perguntas agrupadas em cinco dimensões: conforto, 

aparência, dor, “performance” mastigatória e restrição alimentar. Esta avaliação mede o impacto e 

a importância proporcional de cada dimensão (peso), para cada paciente que irá responder a cada 

pergunta selecionando uma das três respostas possíveis (concordar, discordar ou neutro) (Al-Omiri 

et al., 2012). Os escores para todas as perguntas serão registrados para cada paciente e o escore 

total poderá variar de -1 a +1 em todos os indivíduos da amostra (Questionário na íntegra no 

Apêndice A). 

2.4.5.6 Quantificação da força de mordida após a instalação das próteses 

 

A força máxima de mordida bilateral será mensurada utilizando-se um transdutor de força 

compressiva de arco cruzado (Sensotec 13/2445-02, Columbus, OH, Estados Unidos) colocado na 

região de primeiro molar (HATCH et al. 2001). A força máxima será medida em todos os intervalos 

de tempo (3, 6, 9 e 12 meses) pós-instalação das próteses implantosuportadas (Figura 2). O 

mordedor do equipamento será envolto com uma camada de borracha extradura para a proteção 

dos dentes e o conjunto será coberto por um filme plástico e um saco descartável para a 

biossegurança. As mensurações serão realizadas três vezes para cada lado com um intervalo de 

descanso de cinco minutos entre elas. O examinador solicitará ao paciente que morda o mais forte 

possível por um período de dois a três segundos. Posteriormente será realizada a média aritmética 



desses valores registrados em libras através do monitor digital do aparelho e posteriormente serão 

convertidos em newtons, multiplicando-se o valor obtido por 4,44822 (Hatch, 2000). 

 

2.4.5.5 Avaliação do sucesso e sobrevivência dos implantes 

A permanência do implante no local de instalação será avaliada caracterizando a 

sobrevivência em 1 ano. O sucesso será avaliado através dos seguintes critérios propostos por 

Buser et al. (1990): 1) ausência de queixas subjetivas persistentes tais como dor, sensação de 

corpo estranho e/ou disestesia; 2) ausência de infecção peri-implantar recorrente com supuração; 

3) ausência de mobilidade do implante; 4) ausência de radiolucência contínua ao redor do implante; 

5) possibilidade para restauração. Para avaliação do sucesso da prótese serão utilizados os 

seguintes critérios: 1) mobilidade do pilar; 2) medidas corretivas para a prótese; 3) reparos na 

prótese ou no pilar. 

Após o término do estudo de acompanhamento de 1 ano de sobrevivência dos implantes, 

os pacientes seguirão com acompanhamentos periódicos a cada 6 meses com consultas de 

retorno e revisão do trabalho reabilitador realizado. Este intervalo de tempo é consagrado na 

literatura como rotina de monitoramento do tratamento com próteses sobre implante. 

 

2.5 Análise Estatística 

Os dados obtidos serão tabulados no programa estatístico Stata® (Versão 11.2, StataCorp 

LP, CollegeStation, Texas, EUA). O método estatístico será escolhido com base na aderência ao 

modelo de distribuição normal e igualdade de variância. Para todos os testes será considerado 

estatisticamente significativo o valor p<0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.6 Cronograma do projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7  Orçamento  

Material Valor Unitário (R$) Quantidade Total (R$) 

Implante Integra 70,00 50 3.500,00 

Implante Duo 70,00 50 3.500,00 

BD™ Cytometric Bead Array (CBA) 

Name: Human Inflammatory Cytokine Kit 

Reagents for capture and detection of IL-8, IL-1β, IL-6, IL-10, 

TNF, and IL-12p70 

       2.250,00 2 4.500,00 

Tubos criogênicos (Pacote com 100 unidades) 80,50 4 322,00 

Pontas de papel absorvente Periopaper®  165,00 5 825,00 

Smartpegs 250,00 6 1.500,00 

Seringas 20 ml descartáveis com agulha (caixa) 150,00 1 150,00 

Soro fisiológico 250 ml (caixa) 200,00 1 200,00 

  Total 14.497,00 

 

 

→ Este projeto será parcialmente custeado com aporte financeiro da agência de fomento CNPq, 

verba do PROAP – PPGO-UFPel conferida aos pesquisadores envolvidos.  Os pacientes pagarão 

posteriormente somente o custo da reabilitação protética.  
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                                                                                                              RELATÓRIO DO TRABALHO DE CAMPO 

 

 



O estudo seguiu as normas para estudos clínicos randomizados da CONSORT Standard 

(Normas Consolidadas do Reporting Trials) (SCHULZ; ALTMAN; MOHER, 2011). O projeto de 

pesquisa foi submetido e aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa em 29 de março de 2016, 

parecer 1.328.187  (Anexo A). Após a aprovação, a empresa Signo Vinces foi contatada pelos 

pesquisadores e forneceu o implantes e componentes protéticos para esse estudo. Os demais 

custos foram financiados pelos pesquisadores.  

A partir de abril de 2016, iniciou-se a triagem de pacientes voluntários na Faculdade de 

Odontologia da Universidade Federal de Pelotas (Pelotas, RS, Brasil). Vinte e dois pacientes 

satisfizeram todos os critérios de inclusão.  

O Estudo clínico teve sua etapa cirúrgica para instalação dos implantes  iniciada em maio 

de 2016 e foi dividida em 3 etapas (maio, junho de 2016 e janeiro de 2017) após iniciou-se os 

acompanhamentos de estabilidade secundária dos implantes através de um instrumento portátil 

que utiliza a técnica de análise de frequência de ressonância em intervalos de 0, 7, 14, 21, 42 e 90 

dias; acompanhamento do processo de saucerização através da quantificação de citocinas pro-

inflamatórias coletas do fluído peri-implantar em intervalos de 7, 14, 21, 42, 90 dias e 

monitoramento do processo saúde e doença dos tecidos peri-implantares dos implantes com 

diferentes macrogeometria em intervalos de 14, 21, 42 e 90 dias. Durante este período foram 

perdidos 12 implantes e 1 paciente desistiu do estudo. 

Os resultados dos desfechos clínicos monitorados durante a fase de cicatrização dos 

implantes foram publicados no periódico Clinical Oral Investigations neste ano: do Carmo Filho LC, 

Faot F, de Matos Madruga M, Marcello-Machado RM, Bordin D, Del Bel Cury AA. Effect of implant 

macrogeometry on peri-implant healing outcomes: a randomized clinical trial. Clin Oral Investig. 

2018 May 3. doi: 10.1007/s00784-018-2463-5. [Epub ahead of print] 

Após 3 meses da fase cirúrgica iniciou-se as reabilitações protéticas. Entretanto, não foi 

possível seguir rigidamente o cronograma protético proposto pelo projeto devido a problemas 

logísticos relacionados ao laboratório de prótese, disponibilidade financeira dos pacientes, e 

alterações necessárias no planejamento das reabilitações protéticas, pois em alguns hemi-arcos 

posteriores exigiu-se a necessidade de confecção de próteses múltiplas, para as quais somente 

blocos cerâmicos CAD/CAM do sistema E-max estão disponíveis no mercado Assim, o artigo 

apresentado nesta tese reportou os resultados preliminares de 1 ano de acompanhamento de 14 

pacientes reabilitados com um total de 48 coroas unitárias utilizando os blocos  Suprinity Vita 

(vitrocerâmica de silicato de lítio reforçado por zircônia para fresagem  por sistema CAD/CAM). 

Todas as variáveis desfecho planejadas puderam ser avaliadas com exceção da 

estabilidade secundária a partir do carregamento oclusal. Esta limitação decorreu devido ao fato 

que a remoção dos componentes protéticos deste sistema de implantes resulta em riscos que 

fragilizam a conexão com o o implante especialmente nos casos de implantes com conxão cone 

morse. Além disso, observamos após algumas tentativas de monitoramento da estabilidade do 



implante que o torque e destorque de parafusos de fixação da coroa protética poderiam resultar em 

fadiga ou espanamento  do mesmo. 

As citocinas foram avaliadas somente durante o período de cicatrização e as coletas 

referentes o período de acompanhamento após a instalação das coroas unitárias não puderam ser 

realizadas por limitações de financiamento. Com relação ao registro de força de mordida, esta 

variável foi removida do estudo, uma vez que os diferentes tempos de reabilitação protética que 

variaram de acordo com a viabilidade financeira dos voluntários da pesquida, inviabilizaram o uso 

compartilhado do equipamento. Por fim, após pesquisa na literatura definiu-se para o 

acompanhamento da saucerização exames radiográficos em 2 momentos: imediatamente após 

carregamento protético, e  1 ano após o carregamento dos implantes.  

Assim, o presente trabalho está apresentado de acordo com o nível de descrição em 

artigos previsto no Manual de Normas para Teses, Dissertações e Trabalhos Acadêmicos da 

Universidade Federal de Pelotas aprovado pelo COCEPE (2013). O referido manual está 

disponível no seguinte endereço eletrônico:     

http://prg.ufpel.edu.br/sisbi/Manual_Normas_UFPel_trabalhos_acadêmicos.pdf.  
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ABSTRACT 

Goal: This prospective randomized split-mouth study evaluated the influences of the implant 

connection types on marginal bone loss (MBL) peri-implant health (PIH) and the success of 

monolithic zirconia-reinforced lithium-disilicate (ZLD) single crowns. The impact of this rehabilitation 

on oral health-related quality of life (OHRQOL) and satisfaction was also evaluated. Methodology: 

Fourteen partially edentulous patients, Kennedy class I, were rehabilitated with 48 crowns 

supported by morse taper (MT) and external hexagon (EH) implant connections. The connection 

type was randomized for each side of the edentulous jaw and the implants were placed, after the 

osseointegration period passed, the prosthetic procedures were initiated. PIH and the single 

crowns’ performance was assessed on the installment day and after year. Evaluations were 

performed using modified United States Public Health Service (USPHS) criteria. ZLC crowns within 

Alpha and Bravo ratings were registered as success. MBL was assessed immediately after surgery, 

on the placement day and a year after. The bone remodeling (BR) was determined by the difference 

between MBL time intervals. OHRQOL was assessed by the DIDL questionnaire before 

rehabilitation and one year later. T-tests and paired t-test, Mann-Whitney U test, and paired 

Wilcoxon test were used in the analysis process. Kaplan–Meier plots and log-rank tests were used 

for the success analyses according to implant connection type and rehabilitated region. Results: 

The success was influenced by the type of connection, and the EH presented a larger number of 

surface roughness of crowns. The success rate for connections MT=95,8% and EH=79,2%. 

OHRQOL and overall satisfaction improved significantly after rehabilitation. PIH, MBL and BR are 

not influenced by type of implant connection type but by the patient’s care.The rehabilitation process 

with implants has a positive impact on the OHRQOL and on the partially edentulous patients’ 

satisfaction. Conclusion: The monolithic ZLD implant-retained single crowns fabricated by the hybrid 

techinique can successfully rehabilitate the posterior mandibular region, irrespective of the implant 

connection type.   

Keywords: dental implants, peri-implant bone loss, CAD/CAM; zirconia-reinforced lithium-

disilicate 

 

 

  



1. INTRODUCTION  

                 The dental implants rehabilitation treatment has become over the years a more a 

plausible and successful solution for rehabilitating the posterior mandibular region 1–4. The most 

commonly used system has been the external hexagon implant system, whose connection between 

the abutment and the implant is made possible by a screw and a hexagonal shaped antirotational 

mechanism. In most cases, this link presents a 40 and 100 µm gap, while bacteria are around 0,5 

µm 5 long.   This gap might result in mechanical (micromotion) or biological (bacterial penetration 

and colonization of the interior implant) problems 1,3,4,6.  

 In an attempt to solve some of the faulty aspects observed in external hexagon platform 

implants, the internal connection systems (morse taper) were introduced to the market appearing to 

be more efficient when it comes to bacterial sealing, due to its connection configuration 7. The 

implant’s geometrical attributes are one of the main aspects with significant effects not only in 

primary stability but also in the implant’s ability to support chewing and osseointegration8. However, 

failures in implant systems are still described by both biological and biomechanical factors and can 

occur both in the early (healing period) and late (post-bone integration and prosthesis installation) 

phases9. 

Early failures have been associated with factors inherent to the individual (smoking, 

systemic diseases, bone availability), to the surgical procedure (trauma and bone overheating, 

contamination) and type of implant (material, design and surface topography) 10. Late losses, in 

turn, are mainly related to the patient's lack of ability and motivation to control the etiological factors 

responsible for inflammation of the peri-implant tissues 11, occlusal overload or mechanical 

characteristics of the restorative material. Evidence also suggests a primary role of bacterial biofilm 

in the etiology of these inflammations, which may be associated with adjacent occlusal overload, 

leading to the loss of the implant’s stability 11,12. 

With the advent of new macrogeometries associated with prosthetic connections and with 

the evolution of the ceramic systems mainly in relation to the resistance and CAD / CAM 

processing, several components such as zirconia-reinforced lithium-disilicate were being 

incorporated as ceramic formulas. The literature data shows that increasing the crystalline content 

in the ceramic composition decreases the glass phase and increases the fracture resistance values, 

limits cracks propagation, and increases elastic modulus 13. The hybrid ceramics as they are called 

contain 86% ceramic and 14% polymer, by mass. According to the manufacturer, it is obtained from 

a porous feldspathic porcelain where the polymer is inserted under pressure and heating forming 

the CAD/CAM block with two interconnected structures and a dual network.  



Vita Suprinity is a zirconia reinforced lithium silicate ceramic glass-ceramic released in late 

2013, all its information is then restricted to the manufacturer's data. Vita Zahnfabrik disclosed that it 

is glass ceramic with zirconium dioxide (approximately 10% mass zirconia), its microstructure is 

composed by fine and homogeneous grains that guarantee high resistance to fracture and reliability 

in the long term. Excellent aesthetics, high translucency, fluorescence and opalescence and better 

accuracy of the edges of the restorations. This ceramic’s type recommendation is wide, from inlays, 

on lays, full crowns and even implant-supported prothesis mainly for its monolithic aspect to provide 

a greater capacity to resist masticatory forces when compared to crowns made with 2 layers15. 

Monolithic and bi-layer CAD/CAM lithium-disilicate versus metal-ceramic fixed dental prostheses: 

Comparison of fracture loads and failure modes after fatigue 16. However, as this type of ceramic 

material was developed for exclusive processing by CAD/ CAM systems, for its implementation in 

the construction of unitary crowns it is necessary to adopt a hybrid manufacturing technique when 

adopting prosthetic intermediates for cemented prosthesis. This technique consists of milling the 

monolithic crown to be later cemented into titanium cylinders. It is known that at this stage, which 

can be performed in the laboratory or intraorally, thick cement layers can trigger increased cement 

dissolution, microleakage, localized stress accumulation and reduction of fracture resistance 17,18. 

However, no study has yet analyzed the clinical performance of this ceramic system, used in 

a hybrid way, for the manufacture of single prothesis retained in implants with hexagonal and morse 

taper implants. Thus, our hypothesis is that peri-implant bone loss can also be influenced by the 

capacity of stress absorption from the masticatory loads of the ceramic restorative system. In this 

sense our null hypothesis is that implants with prosthetic morse taper connections in the posterior 

mandibular region will show the same clinical performance as implants with external hexagon 

connections when rehabilitated as single zirconia-reinforced lithium-disilicate crowns. In addition, 

prosthetic intercurrences related to this new ceramic system made by a hybrid technique were also 

investigated.  



2. MATERIAL AND METHODS 

2.1 Clinical Study Design / Sample 

This was a prospective, randomized study with a split-mouth design. The participants  were  

patients undergoing treatment at the Dental School of the Federal University of Pelotas / RS between 

April 2015 and July 2016. The methodology used should follow the CONSORT Standard 

(Consolidated Standards of Reporting Trials) guidelines19 for clinical studies. The study was approved 

by the Institution's Ethics and Research Committee (Protocol #1,458,507). The volunteers were 

informed of the nature of the study and authorized their participation signing an informed consent 

form in accordance with the Declaration of Helsinki of 1994. 

The sample calculation was based on previous literature data and previous longitudinal 

clinical studies with a similar goal of comparing clinical performances of these two types of prosthetic 

connections through radiographic analysis of peri-implant bone loss and resonance frequency 

analysis2,20. 

The criteria for patients inclusion were: a) patients of both genders, in a balanced number without age 

criteria; b) with no self-reported systemic health problems; c) who have not been taking any 

medication for the last 3 months; d) who have at least two bilateral posterior mandibular dental 

absences; f) bone quality with no need for local bone grafting. 

Criteria for exclusion of patients: a) patients with active periodontal diseases; b) who use 

analgesics, anti-inflammatories and psychotropic drugs constantly or have a medical history marked 

by chronic use of them; c) who have osteoporosis and use alendronate-based drugs; d) completely 

edentulous; e) in need of bone grafting at the implant’s place; f) patients with systemic conditions 

that restrict surgical procedures. 

               The primary endpoint variables were the biological behavior and peri-implant bone loss of 

different macrogeometry implants installed in the posterior mandible in the first year of the prosthetic 

rehabilitation using a hybrid technique with monolithic zirconia-reinforced lithium-disilicate (ZLC). 

The evaluations were performed twice after rehabilitation: immediately after the implant placement 

(T1), after 3 months of osseointegration with the single crown placement (T2) and after 12 months 

(T3). Additionally, patients’ quality of life and satisfaction were evaluated before and after one year 

of prosthetic rehabilitation. 

 

2.2 Initial patient data collection 

Each patient was submitted to a specific questionnaire in order to obtain all the information 

about the dental medical history of the patient. This questionnaire assessed the patient as a whole, 

the individual teeth and the dental absences. These data were collected after the initial screening 

with information regarding diet, routine and standard of oral hygiene. 



2.3 Rehabilitated groups division 

Each patient had to be missing at least two teeth from different mandibular 

hemiarches. A split-mouth design was used based on the prosthetic interface type, in which dental 

absences were randomly divided into two intervention groups: 1) morse taper connection 

implants; 2) external hexagon connection implants. The draw was made with opaque and sealed 

envelopes. All surgical implants were installed according to the manufacturer protocol (Signo 

Vinces, Brazil), and the implants length is 10mm for both types of implants with small diameter 

variations. After 3 months, standard periapical radiographies were performed, and the prosthetic 

rehabilitation process started. 

  

2.4 Prosthetic rehabilitation using hybrid technique with Monolithic zirconia-reinforced 

lithium-disilicate (ZLC) 

              After the osseointegration period, abutments (conical  pillar, Signo Vinces) were installed 

so that patients could be rehabilitated through single screwed prostheses and made in ZLC with the 

CAD/CAM system. For this study a hybrid technique which consists in the use of prefabricated 

titanium cylinders as base for the ZLC cemented crowns to be fixated, was adopted. 

              2.4.1 Clinical Sequence for Prosthetic Rehabilitation 

A schematic diagram illustrating the technical sequence is described in Figure 1. The 

clinical-laboratory steps were as follows: 

a) Selection of the conical pillar: single screwed prosthesis (Signo Vinces, Brazil); 

b) Periapical x-rays to verify the adjustment of the prosthetic abutments;  

c) Lower and upper arch impression  (Yller, Brazil);  

d) Cast models showing the implant abutment analogues; 

e) Ti cilinders connected to the prosthetic abutments; determining the correct occlusional height 

f) Contrast Spray (Sirona) application to opacify the metal; 

g) Scanning of cast models and bite registers (CEREC Omnican); 

h) CAD/CAM design of the crowns to be milled using blocks of monolithic zirconia-reinforced 

lithium-disilicate (VITA Suprinity) according to the manufacturer's instructions (VITA 

Zahnfabrik). The single crowns were designed in CAD (computer aided design - drawings or 

projects assisted by a computer) software and milled by CAM (computer aided manufacturing - of 

CEREC InLab system milling) machine tools. The standard internal relief  adopted was 



20 μm. Depending on the final implant position in the arch, some cases may still require a greater 

relief to allow the cylinder insertion axis. The software automatically detects the insertion axis needs 

to be corrected and suggests the required relief adjustments. 

i) Block milling 

j) Finishing, crystallization firing, stains /glaze firing, polishing, high glass polissing. Additionally, 

mechanical polishing of the glazed restoration can be carried out using using a goat hair brush and 

e.g. VITA KARAT diamond polishing paste (for extraoral use only).k) Cementation in the laboratory: 

the cylinder is blasted with a zinc oxide jet and the inner surface of the crown is pretreated with 5% 

hydrofluoric acid followed by salinization (Silane RelyX ceramic primer; 3M Espe) 

l ) Milled crown cementation on the cylinder using resin cement (RelyX Unicem Aplicap; 3M Espe). 

m ) Installment in the mouth. 

n ) Digital periapical x-ray immediately after the placement 

o ) Digital periapical x-ray after one year of prosthetic loading. 

 

2.5 Evaluation of response variables 

2.5.1 Peri-implant clinical conditions and evaluation of the peri-implant bone level 

              Peri-implant health (PIH) was monitored by the following peri-implant clinical parameters: 

visible plaque index (VPI), calculus presence (CC), peri-implant inflammation degree (PI), bleeding 

on probing (BOP) and probing depth (PD).  Measurements were performed on the four surfaces 

(mesial, distal, buccal and lingual) of the implant using a millimeter periodontal probe 21. 

The visible plaque index was rated as: 0 (no visible plaque detection) and 1 (visible 

plaque). The presence of calculus was rated as 1 and its absence as 0. The degree of peri-implant 

inflammation was rated as: 0 (normal peri-implant mucosa), 1 (mild inflammation, little color change 

and slight edema), 2 (mild inflammation, redness, edema and glow), 3 (severe inflammation, 

marked redness, edema and ulceration). The bleeding on probing index was rated as: 0 (no 

bleeding to probing), 1 (bleeding present). The probing depth was determined by the distance 

between the mucosa marginal border and the more apical portion of the periodontal pocket 22. Peri-

implant insertion loss was considered as the distance from the implant platform to the more apical 

portion of the peri-implant sulcus. 

The marginal bone level was assessed via digital radiographs that were performed using the 

parallelism technique through according to the methodology described in the study by Waechter, et 



al (2017) 23. After measuring the mesial and distal surfaces of the implants, marginal bone loss 

(MBL) and bone remodeling (BO) were calculated after a whole year. 

  

2.5.2 Crown Success and Survival Assessment 

ZLC single crowns were evaluated according to the USPHS 24 criteria. For this purpose, five 

evaluation parameters are proposed: material fracture, ceramic wear, occlusal roughness, marginal 

integrity and restoration contour. In general, crowns within a gamma range of excellence were 

labeled as "Alpha", while acceptable the clinical restorations that showed minor deviations from the 

ideal were labeled "Bravo". The clinically faulty crown that could be repaired by, for example, 

polishing was labeled "Charlie". In case of an absolute problem of clinical relevance, a crown was 

labeled "Delta". A crown was considered successful in the absence of any "Charlie" or 

"Delta" labeling, while the surviving crowns included "Charlie". With the incidence of any "Delta" 

classification, a crown was declared a failure. 

  

2.5.3 Dental Impact on Daily Living (DIDL) 

This questionnaire consists of 36 questions grouped into five dimensions: comfort, 

appearance, pain, "performance" and chewing restriction. This assessment determines the impact 

and proportional importance of each dimension (weight) for each patient when answering each 

question by selecting one of the three possible answers (agree, disagree or neutral) 25. Scores for 

all questions were registered for each patient and the total score could range from -1 to +1 in all 

individuals in the sample. This questionnaire was applied before the implant placement surgery and 

then after one year of rehabilitation. 

  

2.5.5 Statistical analysis 

The descriptive data was subjected to analysis to assess the distribution 

and asymmetry. The data which presented normal distribution (PIH and DIDL) were submitted to 

parametric test analysis and the data which presented a non-normal distribution (MBL and BR) were 

submitted to non-parametric test analysis. The VPI, Calculus, GI and GBI data were dichotomized in 

presence and absence to perform the analysis. For the comparisons between groups at each time 

point, Fischer's exact test was used for the categorical variables and for the discrete variables the T-

test (PIH and DIDL) and the Mann-Whitney test (MBL and BR) were used. For the intragroup 

comparisons over the dichotomized variables time, the McNemar test was used, for the success 

criterion, MBL and BR, the paired Wilcoxon test was used, and the paired T-test was used for IPS 



and DIDL. The verification of possible correlations between MBL and BR was performed through a 

Spearman's rank-order correlation and those variables that presented significance underwent a 

linear regression analysis. For the linear regression analysis non-parametric data was transformed 

by log. The Kaplan-Meier estimator was used to evaluate crown success curves, and for this matter 

some data was successfully dichotomized (A and B classification) some was unsuccessful (C and D 

classification). The significance level was set at 5%. Additionally, the effect size was calculated as 

the difference in the average scores between the DIDL questionnaire time points, divided by the 

standard deviation of the previous time point. Based on the final score, the effect size can be 

classified as follows: small (ES≤0.2); moderate (ES> 0.2 and ≤0.7); and large (ES≥0.8)26 . All 

analysis was performed using the SPSS 22 software (IBM SPSS Statistics 22). 

 

4. RESULTS 

The sample consisted of 14 patients (10 women and 4 men) who were the average age of 

52.3 (±10.4) years old. A total of 24 implants from each prosthetic interface were placed, and for 

the morse taper group, 2 were installed in the premolar region and 22 in the molar (M) region, and 

for the group with external hexagon connection 3 in the premolar (PM) region and 21 in the molar 

region. A total of 48 supported implant crowns were made. 

The presence percentages of VPI, CCL, GI and GBI and the SD/average of the PIH 

according to each type of connection and region rehabilitated, in each time evaluated, and the 

comparisons between the groups and between the time points are described in Tables 1 and 2 

respectively. From these clinical data it was observed that neither types connection nor 

the rehabilitated region influenced the peri-implant health outcome. 

The crowns classification regarding success and survival in each assessed time point are 

presented in Table 3, which are divided according to the type of connection and in Table 4 they are 

divided according to the rehabilitated region. According to the type of connection, it was possible to 

observe that in T1 the connection EH connection (EH=5; MT=0) presented a higher number of 

crowns classified as survival "C" (p = 0.05) in relation to ceramic roughness. According to the 

rehabilitated region it was observed that the marginal integrity (p = 0.018) and the contour (p = 

0.039) showed significant differences. For marginal integrities PM = 3 and M = 4 presented crowns 

classified as "C" and contour PM = 0 and M = 6 crowns classified as "C". On T2 there was no 

difference between the groups, for connection types and rehabilitated region. As the crowns that 

were classified as "C" were repaired and those classified as D were replaced. On T2 they were all 

classified as successful, significantly improving (P>0.05) on the ceramic roughness criteria, and 

marginal integrity of the EH connection contour and M region. The MT connection type was 95.8% 



successful and the EH type was 79.2 % (Figure 2a). The crown’s success rate regarding the 

rehabilitated region was 60% for PM and 95.3% for M (Figure 2b). 

In relation to MBL and BR (Figure 3), it was possible to observe that the connection type 

(table 5) did not have a significant influence, however when comparing T1 0.2 (-1.7; 0.9) and T2 -

0.4 (-1.7; 0.2) for the EH connection a significant increase (p = 0.033) was detected. The BR of the 

EH connection type increased significantly when compared: T3-T2xT2-T1 [0.0(-1.3;1.0) x -0.4(-

1.5;0.9); p=0.035], and T3-T2 x T3-T1 [0.0(-1.3;1.0) x -0.3(-2.1;1.1); p=0.033]. When 

observed, MBL and BR in relation to the rehabilitated region (Table 6) presents differences between 

PM and M for MBL in T1 [PM = -1.1 (-1.5 ; - 0.5); M = -0.3 (-2.2; 0.9); p = 0.007) and for BR T3-T1 

[PM = 1.0 (0.5; 1.7); M = 0.0 (-2.1; 1.1); p = 0.010] and T3-T2 [PM = 1.1 (0.2; 3.1); M = 0.1 (-1.3; 

1.3); p = 0.035]. When performing the intra-group comparison there was a significant MBL increase 

in region M between T1 [-0.3 (-2.2; 0.9)] and T2 [-0.4 (-1.7; 0.3)] (p = 0.020). Regarding the BR of 

M, a significant increase was observed when comparing T3-T2 X T2-T1 [0.1 (-1.3; 1.3); -0.1 (-1.5; 

2.0); p = 0.016] and T3-T2 x T3-T1 [0.1 (-1.3; 1.3); 0.0 (-2.1; 1.1); p = 0.021]. The correlation and 

significant regression (p <0.05) between MBL and BR are accessible in Table 7. 

Through the evaluation of OHRQoL before and after rehabilitation it is clear that there was 

a significant improvement (p <0.05) in the appearance domains [T1 = 0.05 (0.84); T2 = 0.95 

(0.14); p = 0.003], oral comfort [T1 = 0.54 (0.34); T2 = 0.83 (0.18); p = 0.047], overall performance 

[T1 = 0.84 (0.16); T2 = 0.97 (0.06); p = 0.018] and diet/chewing [T1 = -0.1 (0.59); T2 = 1 

(0); p≤0.0001] by ES it is observed that appearance and diet/chewing domains show positive effect 

(Figure 4a). Through the evaluation of satisfaction before and after rehabilitation an increase in the 

level of patient satisfaction in relation to the treatment is observed, being the appearance (42.9%) 

and diet/chewing (50%) were the ones that presented the highest number of unsatisfied patients 

and after rehabilitation these two domains did not present any unhappy patients. After rehabilitation 

the domains overall performance and diet/chewing showed 100% satisfaction (Figure 4b).  

  

  

  

 

 

 

 

 



5. DISCUSSION 

The zirconia-reinforced lithium-silicate ceramics are currently available on the market as 

they are VITA Suprinity (VITA Zahnfabrik) and Celtra Duo (Dentsply) and both are sold in blocks for 

milling via CAD/CAM. Such ceramics have mechanical properties comparable to those of lithium-

disilicate based ceramics but with slightly higher flexural strength due to the addition of 10% zirconia 

oxide in weight. However, the of high resistance glass ceramics optical properties that are zirconia-

reinforced lithium silicate based are still limited because they have low translucency and 

fluorescence 27,28. Based on the definitions applied for survival and success, the monolithic zirconia-

reinforced lithium-disilicate (ZLC) prosthetic hybrid restoration technique adopted in this clinical 

study for the two dental implant systems revealed a high survival rate, after a 12-month observation 

period independently of the prosthetic implant connection. 

              Studies on supported implant prostheses prioritize in most cases the mechanical aspects, 

based on tensions distribution around the supporting structures. However, the long-term success of 

these rehabilitations also depends on other factors, such as the peri-implant tissues health. The 

percentages of VPI, CCL, GI and GBI and the SD/average of the IPS according to each connection 

type and rehabilitated region in each evaluated time, and the comparisons between the groups and 

between the time points which are described in Tables 1 and 2 respectively. From this clinical data, 

it was observed that neither the type of connection nor the rehabilitated region influenced peri-

implant health outcomes and all implants showed good periodontal health after one year fully 

functioning, with no significant differences between groups. These clinical findings are in agreement 

with the study by Pozzi et al., 2014 29 who co-operated clinically and radiographically for three years 

34 randomly rehabilitated bone beds with two implant designs of different morse taper (NobelActive) 

and external hexagon (NobelSpeedy Groovy) in the mandible’s posterior region. 

Although this clinical study, was also a split-mouth type study, it did not present significant 

change between the groups for peri-implant health, both horizontal and vertical marginal bone 

losses were statistically lower for morse taper implants. The NobelActive implants had an average 

vertical bone loss of around twice as less as (0.67 x 1.24mm) for the NobelSpeedy Groovy implants, 

and an average horizontal bone loss of around three times as less for conical connection implants 

(0.20x0.0, 60mm). Finally, this study showed a significantly lower bone loss around NobelActive 

implants with a reduction average of 0.25mm. The author reports that this positive bone resorption 

pattern currently is the result of a platform displacement design when establishing the biological 

width. Unlike our study where significant differences were not observed between prosthetic 

connections and the average marginal bone loss observed in the first year of function was 

0.35mm. As for bone remodeling, after one-year implants with an external hexagon connection 

(Table 5) or located in the premolar region (Table 6) showed a more active process since a 



significant difference was found between T1-T3 intervals and T2-T3. In this sense, it can be 

believed that the establishment of a biological width around the implant is still guided by a 

multifactorial concept in which the connection and loading biology merges with biomechanics, which 

affect the bone resorption pattern horizontally and vertically around the implant and is theoretically 

linked to bone remodeling 30. 

One of the greatest challenges still encountered in implant dentistry is undeniably the 

understanding of how bone resorption is performed around implants after placement or during its 

use. Literature reports an expected bone resorption of approximately 1.2 mm in height during the 

first year, with a further 0.1 mm resorption for each subsequent year 31,32. Identifying the resorption 

causes has become one of the major challenges of implant research. There are several 

assumptions, including bacterial colonization of the implant surface and the gap between the 

intermediate and the implant 33; and even the presence of microbubbles in the implants cervical 

region 34 the lack of mechanical stability of the intermediate prosthetic 35. Thus, most studies are still 

very divergent when it comes to causes and contributing factors for the development of marginal 

bone loss 36. In the present study there was no statistical difference observed in the different implant 

platforms used, both in the intervals before and after loading with the installation of single screwed 

crowns. These findings, therefore, disagree with authors such as Pozzi 29, and do not limit the theory 

of mechanical involvement nor the type of prosthetic platform in the bone resorption process, at 

least as an absolute cause. 

The chosen rehabilitation technique was the screwed prostheses, which has advantages 

such as easy reversibility and usability in short interocclusal space, which is very common in 

patients with posterior absences. The crowns were fabricated using a hybrid technique with 

monolithic zirconia-reinforced lithium-disilicate (ZLC). This technique was chosen because of the 

growing number of studies that have highlighted its passive adaptation in the manufacture of 

implant-supported prostheses. The accuracy of fitting of the components has been reported as an 

important aspect in the stability of the implant / intermediate / prosthetic cylinder connections 37,38. In 

order to achieve this, several methods such as the cemented cylinder technique have been 

presented to reduce the discrepancies in the setting of the prosthetic parts to the abutments, to 

obtain the maximum degree of contact between the parts of the system. 39 Clinically, there seems to 

be a relationship between adaptation and prosthetic loosening screws, however well - fitting 

dentures may also have loose screws which was the major flaw in this study. Of the 48 rehabilitated 

implants there were 8 loosening screws and they were replaced. Literature suggests that the 

irregular levels between 10 and 150 μm are clinically acceptable 40,41. However, it is very hard to 

clinically quantify these disarray measures, with screw replacement being the best option for the 

success of the treatment. The type of prosthesis adopted in this clinical study has, as an advantage 

over cemented ones, a lower need for manipulation of the soft tissues, since it does not require the 



removal of the subgingival excess at the time of installation. Excess cement within the peri-implant 

sulcus may compromise tissue health in the region due to increased plaque buildup, gingival 

inflammation, and bleeding on probing, since the junctional epithelium and the conjunctive insertion 

are less firm around the implant when compared to the natural tooth 42,43. Because of this, Misch 

2006 44 recommends whenever possible that the margin of the crown be supragingival located. 

A common screwed prosthesis complication is the screw’s components’ failure through 

exhaustion. The narrow diameter of the prosthesis screw reduces its long-term strength 45. The 

resistance exhaustion limit is approximately half the maximum strength of a material. The screw 

prosthesis receives high cyclic loads, in a case of parafunction. As a result, the cap screws are at 

risk of fracture or loosening. 46. The thread wear due to screw loosening can occur when the 

restoration is repeatedly removed and reinserted for several years. A screw with double the 

diameter is 16 times stronger. Since the occlusal screw diameter is smaller than any of the implant 

components, it is at a greater risk of fracture 47. 

For single crown cases, the fitting precision depends on factors such as the correct 

adjustment of contact points and occlusion, the non-utilization of calcinable components in the 

implant, and the absence of tissue on the abutment. In the cemented cylinder technique, the 

prefabricated cylinders provide a better marginal adjustment due to the precision of the edges and 

the base of the screws, since they are not subjected to laboratory procedures such as casting, 

which could cause dimensional alteration to these structures and generate undesirable forces on 

the set 48. The advantages of this technique include reversibility; ease of maintenance; reduction of 

the clinical time due to the absence of casting, cost reduction, which is a primordial factor in cases 

of immediate loading, besides presenting excellent marginal adaptation, a possible variation would 

be the cementation of the crown in the cylinder in the mouth. In the cemented cylinder technique, 

the marginal discrepancies are not eliminated, only migrated from cylinders/pillars abutment 

interface to ceramics/cylinders 48. The space corresponding to the cylinder in melted conventional 

prosthesis structure needs to be relieved to allow the cylinder to incorporate, with no 

interfering. These reliefs in the ceramic crown allow the cement film to vary in thicknesses, which 

leads to lack of uniformity and / or large thicknesses, which may increase the overall breakability 

and can cause failure under functional stresses. 

In this study the hybrid technique was performed with zirconia-reinforced lithium silicate 

blocks made with CAD/CAM systems that were cemented in pre-fabricated titanium cylinders. In 

order to create the required space for the cement, parameters for cementation relief for an area 

of 20 μm were adopted in the laboratory phase of the design. With this, all evaluated cases had 

uniform and standardized spaces. This technique provided a good result on the crowns 

survival. The cylinder surface was prepared with zinc oxide blasting and the internal surface of the 



crown surface was treated with hydrofluoric acid followed by salinization (Silane RelyX ceramic 

primer; 3M Espe). Studies have shown that this type of surface treatment with blasting along with 

the application of silane is the most common approach to establishing a reliable resin bonding with 

silicate ceramics 49,50. Strasser et al 2018 16 endorse this general consent even for new zirconia-

reinforced lithium silicate ceramics.  

On the success and survival rate of crowns according to the USPHS criteria 24; the biggest 

failures related to ceramic roughness, marginal integrity and contour. The connection that presented 

the greatest failure was of the EH type. The MT type was 95.8% successful and the EH type was 

79.2%. The success rate of crowns for the rehabilitated region was 60% for PM and 95.3% for M. 

All failures were detected and fixed in T1, not showing up in T2. It is known that in PM alveolar 

regions the contour may be responsible for areas of high tension concentration51. No crown was 

scored D and needed to be replaced resembling the findings of Spies et al. 2017 52, who conducted 

a similar study. The marginal integrity and over configuration changes may have occurred due to 

the limitations of the CAD/CAM system, but such a flaw is easily corrected with the use of diamond 

tips and polishers. Some problems that are inherent to the technique can also occur when dealing 

with monolithic crowns. The main problems are the lack of proximal contact point, the marginal 

inadaptation and the inadequate anatomical profile. Such problems may also be related to 

distortions arising from plaster models molding and confection techniques or the prosthetist’s lack of 

technical skill. 

Regardless of the material of choice, studies point to superior clinical 

results for monolithic restorations when compared to those stratified with mechanical 

properties. Amer et al. compared three ceramics Y-TZP, lithium disilicate and low melt feldspar 

ceramics: where the roughness of the occlusal surface against dental enamel was evaluated after 

repetitive masticatory cycles, the monolithic ceramics presented a superior result. Consistently with 

this finding, several studies such as Kim et al 2012 53; have demonstrated that monolithic zirconia-

reinforced lithium disilicate crowns wear less the tooth enamel antagonist than feldspathic ceramics 

or the enamel itself. Regarding exhaustion and the monolithic reliability and manually stratified 

crowns Guess et al., 2010 54, evaluated crowns subjected to exhaustion tests of sliding contact by 

cyclic loading. Exhaustion tests showed that CAD/CAM monolithic crowns resulted in exhaustion 

resistant crowns, while the manual application of layers laminated in crowns showed a high 

susceptibility to cyclic load, causing premature failure in laminated crowns. In addition, in the 

comparison of the fracture strength of the monolithic zirconia-reinforced lithium disilicate crowns 

with different thicknesses, the results showed that 0.6mm thick monolithic zirconia crowns can 

provide a fracture resistance similar to that of 1.5mm monolithic lithium-disilicate crown 55. The 

loading conditions, thermal stress, contamination, geometric configuration, and manufacturing 

technique can also act together and affect the success of the treatment 48. Although the monolithic 



restorations do not exhibit excellence in optical details such as fluorescence, translucency and 

customizations obtained by the stratification technique, the makeup techniques have evolved along 

with the optical milled block properties, making the results quite acceptable 54,56, 57. Finally, for the 

success of rehabilitation, occlusal factors, correct cementing technique, and 

precision of laboratory procedures must also be respected. 

              The Dental Impact on Daily Living (DIDL) questionnaire evaluation the satisfaction before 

and after rehabilitation and it showed an increase in the level of satisfaction of the patients in 

relation to the treatment, being the domains appearance (42.9%) and diet /chewing (50%), after 

rehabilitation these two domains did not present any dissatisfied patients. After rehabilitation, the 

general performance and diet/chewing domains showed 100% satisfaction. This level of satisfaction 

was due to a considerable improvement in the patients' oral health quality, since they migrated from 

a clinical situation of posterior mandibular absence, or were removable partial dentures users, which 

did not give the patients the comfort and masticatory efficiency they needed. With the 

production of fixed implants, supported implant patients felt more secure about their social life and 

what proportionally also influenced their self-perception with an improved appearance. Using an 

indicator like DIDL can be useful for planning dental services, prioritizing the care of patients with 

some impact degree due to oral problems. However, further studies with this indicator, or others 

health-related quality of life and the process of rehabilitation in oral health should be encouraged 

25,58. This will allow improvement and develop public policies in the area and thus obtaining longevity 

for the rehabilitation treatment.  

 

 

6. CONCLUSION 

One-year follow-up after prosthetic loading of 48 crowns supported implant, both external hexagon 

and morse taper implants presented predictable results for posterior mandibular rehabilitation. The 

marginal bone loss described for the two prosthetic connection types was similar. The technique 

presented cemented cylinder to be effective when used in prosthetic rehabilitation single implant-

supported screwed crowns, maintaining the prosthetic’s stability and its components involved. The 

HE connection type showed a larger number of ceramic-roughened crowns. The success rate of the 

crowns was influenced by the connection type MT = 95.8% and EH= 79.2%. The loosening of 

screws still presented as the main flaw of screwed prostheses. OHRQOL and satisfaction improved 

significantly after rehabilitation. 
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Table 1. Comparisons of the peri-implant health outcomes according to the type of implant connection (MT and EH) (intra- and inter-groups). 

 

 

T1 T2 T1 - T2 

 

MT EH p-value MT EH p-value MT p-value EH p-value 

% presence 

       VPI 0 0 1 0 0 1 1 1 

CC 0 0 1 0 0 1 1 1 

PI 0 8.33 0.489 0 8.33 0.489 1 1 

BOP 0 0 1 0 0 1 1 1 

SD/Average 

       PD (mm) 1.5(0.8) 1.9(1.0) 0.076 1.5(0.5) 1.8(0.7) 0.060 0.954 0.380 

  

  



Table 2. Comparisons of the peri-implant health outcomes according to the type of implant connection (PM and M) (intra- and inter-group). 

 

 

T1 T2 T1 – T2 

 

PM (n=5) M (n=43) p-value PM (n=5) M (n=43) p-value p-value PM p-value M 

Implant type 2MT/3EH 22MT/21EH  2MT/3EH 22MT/21EH    

% presence 

     

  

VPI 0 0 1 0 0 1 1 1 

CC 0 0 1 0 0 1 1 1 

PI 20% 2.3% 0.199 20% 2.3% 0.199 1 1 

BOP 0 0 1 0 0 1 1 1 

SD/Average 

      

  

PD 1.5(0.5) 1.7(1.0) 0.519 1.9(0.8) 1.6(0.6) 0.317 0.202 0.289 

 

 

  



Table 3. Classification of success and survival (number of crowns A / B / C / D) of the crowns according to the type of implant connection (MT 

and EH) (intra- and inter-group). 

 

 

T1 T2 T1 - T2 

 

MT (n=24) EH(n=24) p-value MT (n=24) EH(n=24) p-value p-value MT p-value EH 

Rehabilitated regions 2PM/ 22M 3PM/ 21M 

 

2PM/ 22M 3PM/ 21M  

  Structure fracture 24/0/0/0 24/0/0/0 1 23/0/0/1 23/0/0/1 1 0.317 0.317 

Ceramics fracture 24/0/0/0 24/0/0/0 1 24/0/0/0 23/0/0/1 1 1 1 

Ceramics roughness 21/3/0/0 17/2/5/0 0.05 24/0/0/0 24/0/0/0 1 1 0.025 

Marginal integrity 20/3/1/0 18/0/6/0 0.097 24/0/0/0 24/0/0/0 1 0.317 0.014 

Contour 21/0/3/0 18/0/6/0 0.461 24/0/0/0 24/0/0/0 1 0.083 0.014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Table 4. Classification of success and survival (number of crowns A / B / C / D) of the crowns according to the type of implant connection (PM 

and M) (intra- and inter-group). 

 

 

T1 T2 T1 - T2 

 

PM M p-value PM M p-value p-value PM p-value M 

Rehabilitated regions 2MT/3EH 22 MT/ 21 EH 

 

2MT/3EH 22 MT/ 21 EH 

 

 

 Structure fracture 5/0/0/0 43/0/0/0 1 5/0/0/0 41/0/0/2 1 1 0.157 

Ceramics fracture 5/0/0/0 43/0/0/0 1 5/0/0/0 42/0/0/1 1 1 1 

Ceramics roughness 2/1/2/0 36/4/3/0 0.077 5/0/0/0 43/0/0/0 1 0.157 0.046 

Marginal integrity 2/0/3/0 36/3/4/0 0.018 5/0/0/0 43/0/0/0 1 0.083 0.014 

Contour 5/0/0/0 37/0/6/0 0.039 5/0/0/0 43/0/0/0 1 0.083 0.005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Table 5.  Average, minimum and maximum marginal bone loss (MBL) and bone remodeling (RO) according to implant connection types and 

follow-up time (intra and inter-group). 

 

 

MT EH p-value 

 

MT EH 

MBL 

    

  

T1 -0.3(0.9;-2.2) -0.2(-1.7;0.9) 0.695 p-value T1 - T2 0.433 0.033 

T2 -0.5(-1.5;0.3) -0.4(-1.7;0.2) 0.336 p-value T1-T3 0.627 0.639 

T3 -0.3(-1.2;0.5) -0.4(-1.7;0.3) 0.632 p-value T2-T3 0.073 0.455 

BR 

      T2-T1 0.0(-1.0;2.0) -0.4(-1.5;0.9) 0.197 p-value T2-T1 x T3-T1 0.073 0.520 

T3-T1 0.0(-0.7;1.1) -0.3(-2.1;1.1) 0.821 p-value T3-T2 X T2-T1 0.106 0.035 

T3-T2 0.1(-1.0;1.3) 0.0(-1.3;1.0) 0.811 p-value T3-T2 x T3-T1 0.243 0.033 

 

 

  



Table 6. Average, minimum and maximum marginal bone loss (MBL) and bone remodeling (RO) according to the rehabilitated region and the 

time of follow-up (intra- and between groups). 

 

 

PM M p-value 

 

PM M 

MBL 

    

  

T1 -1.1(-1.5; -0.5) -0.3(-2.2;0.9) 0.007 p-value T1-T2 0.686 0.020 

T2 -0.7(-2.4; -0.3) -0.4-1.7;0.3) 0.112 p-value T1-T3 0.068 0.483 

T3 0.0(-1.0;0.7) -0.4(-1.7;0.5) 0.415 p-value T2-T3 0.068 0.321 

RO 

      T2-T1 0.3(-1.4;0.8) -0.1(-1.5;2.0) 0.292 p-value T2-T1 x T3-T1 0.068 0.396 

T3-T1 1.0(0.5;1.7) 0.0(-2.1;1.1) 0.010 p-value T3-T2 X T2-T1 0.465 0.016 

T3-T2 1.1(0.2;3.1) 0.1(-1.3;1.3) 0.035 p-value T3-T2 x T3-T1 1 0.021 

 

  



Table 7. Spearman's rank-order correlation and linear regression between marginal bone loss (MBL) and bone remodeling (RO) evaluated at 

different times. 

 

  

Spearman's rank-order correlation Linear regression 

  

MBL RO 

 

MBL RO 

  

T2 T3 T2-T1 T3-T1 T3-T2 

 

T2 T3 T2-T1 T3-T1 T3-T2 

MBL 

            T1 r= 0.404 0.195 -0.645 -0.798 -0.209 R²= 0.156 - 0.469 0.491 - 

 

p= 0.007 0.217 ≤0.001 ≤0.001 0.185 β= 0.395 - -0.685 -0.791 - 

       

p= 0.008 - ≤0.001 ≤0.001 - 

T2 r= 

 

0.381 0.368 -0.148 -0.438 R²= - 0.068 0.161 - 0.329 

 

p= 

 

0.013 0.014 0.349 0.004 β= - 0.262 0.401 - -0.573 

       

p= - 0.094 0.007 - ≤0.001 

T3 r= 

 

- 0.021 0.351 0.589 R²= - - - 0.308 0.409 

 

p= 

 

- 0.895 0.023 ≤0.001 β= - - - 0.555 0.640 

       

p= - - - ≤0.001 ≤0.001 

RO 

            T2-T1 r= 

 

- - 0.608 -0.182 R²= - - - 0.319 - 

 

p= 

 

- - ≤0.001 0.248 β= - - - 0.565 - 

       

p= - - - ≤0.001 - 

T3-T1 r= 

 

- - - 0.496 R²= - - - - 0.368 

 

p= 

 

- - - 0.001 β= - - - - 0.607 

       

p= - - - - ≤0.001 

             



 

 Figure 1. CAD/CAM Hybrid Technique System Flowchart 

                                                 



 

Figure 2. Success crown curve. A) according to the implant connection type (MT and EH). B) according to the rehabilitated region (PM and M). 

 

A B 
 



Figure 3. Follow-up on marginal bone loss over a one-year period 

 

 

 

 

 

 

 



Figure 4. DIDL results: A) means and standard deviation of each domain in each time evaluated 

and effect sizes (ES) of each domain; the asterisks (*) identify the differences between the times for 

each domain. B) Percentage of patient satisfaction according to each domain of the DIDL 

questionnaire, before and after rehabilitation. 
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                                                                                                                            CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



 

Um ano de acompanhamento após o carregamento protético de 48 coroas implanto retidas , 

ambos os implantes, com conexão de hexágono externo e cone morse, apresentaram resultados 

previsíveis para reabilitação posterior de mandibula. A perda óssea marginal vertical  descrita para 

as 2 conexões protéticas foi similar. A técnica hibrida do cilindro cimentado apresentou ser efetiva 

quando empregada em reabilitações de próteses unitárias  implanto retidas parafusadas, mantendo 

a estabilidade protética dos componentes envolvidos. A conexão tipo HE apresentou um número 

maior de coroas com rugosidade da cerâmica. A taxa de sucesso das coroas foi influenciada pelo 

tipo de conexão CM=95,8% e HE=79,2%. A soltura de parafusos ainda se apresentou como maior 

falha de próteses aparafusadas. QVRSO e a satisfação melhoraram significativamente após a 

reabilitação.  
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Apêndice A - QUESTIONÁRIO IMPACTO NA VIDA DIÁRIA (DIDL) 

1. Eu estou satisfeito com meus dentes em geral. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

2. Eu estou satisfeito com a aparência dos meus dentes. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

3. Eu estou satisfeito com a cor dos meus dentes. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

4. Eu estou satisfeito com a posição dos meus dentes. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

5. Eu sinto dor espontânea em meus dentes. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

6. Eu sinto dor de dente quando como ou bebo algo quente ou frio. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

7. Eu minha alimentação por causa da dor. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

8. Eu sinto dor em minha articulação mandibular.  

 Concordo         Discordo      Neutro 

9. Eu tenho preocupação com os dentes. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

10. Eu sofro com alimentos entre os dentes. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

11. Eu tenho halitose e mau hálito. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

12. Eu tenho dentes soltos. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

13. Eu não estou satisfeito com minhas gengivas 

 Concordo         Discordo      Neutro 

14. Eu tenho sangramento gengival. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

15. Eu tenho sensibilidade com quente ou frio por causa da recessão gengival. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

16. Minha capacidade de trabalho é afetada pela aparência dos meus dentes. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

17. Minha capacidade de trabalho é afetada pela minha capacidade para comer e falar. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

18. Meu contato com as pessoas é afetado pela aparência de meus dentes. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

19. Meu contato com as pessoas é afetado pela minha capacidade para comer e falar. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

20. Meu contato com as pessoas é afetado pela dor de dente. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

Meu relacionamento é afetado pela dor de dente. 

 Concordo         Discordo      Neutro 



 

 

21. Meu relacionamento é afetado pela minha habilidade para comer e falar. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

22. Minha autoconfiança é afetada pela aparência de meus dentes. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

23. Eu sinto vergonha por causa dos meus dentes. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

24. Meu relacionamento é afetado pela aparência de meus dentes. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

25. Eu tento evitar mostrar meus dentes quando sorrio. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

26. Eu não estou satisfeito com meu sorriso 

 Concordo         Discordo      Neutro 

27. Minha capacidade de trabalho é afetada pela dor. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

28. Eu me sinto estressada por causa da dor. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

29. Eu durmo mal por causa da dor. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

30. Eu estou satisfeito com minha capacidade para mastigar. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

31. Eu estou satisfeito com minha mastigação em geral. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

32. Eu estou satisfeito com minha capacidade para morder. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

33. Eu estou satisfeito com minha mordida em geral. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

34. Eu não mudo a forma de preparar os alimentos por causa dos dentes. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

35. Eu não mudo o tipo de alimento por causa dos dentes. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apêndice B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título da pesquisa:  Macrogeometria de implantes e tipo de conexão protética: efeitos sobre 

a integridade dos tecidos peri-implantares 

 

Pesquisadores Responsáveis:  Professora Dra. Fernanda Faot 

Professor Dr. Fábio Renato Manzolli Leite 

Doutoranda CD Marina de Matos Madruga 

Doutorando CD Luiz Carlos do Carmo Filho 

 

Justificativa: O(A) senhor(a) está sendo convidado(a) a participar desta pesquisa porque foi 

verificado que o(a) senhor(a) possui ausências (falhas) dentárias posteriores inferiores, 

diagnosticadas pela avaliação clínica  (pelo dentista). A tomografia computadorizada realizada, 

mostra que há possibilidade de repor os dentes ausentes com implantes dentários osseointegrados e 

confecção de próteses fixas sobre os mesmos. Este tratamento tem como objetivo a melhoria de sua 

função mastigatória, proporcionando-lhe maior conforto e qualidade de vida. A cirurgia para a 

colocação dos implantes é um procedimento simples, realizado com o menor trauma possível, a fim 

de promover um pós-operatório menos desconfortável.  

 Objetivo: Esta pesquisa está sendo realizada para: I) monitorar implantes dentários  em região 

posterior de mandíbula, durante o período de cicatrização (osseointegração) e até 12 meses após a 

reabilitação protética, através de exames  clínicos e radiológicos II) avaliar a relação entre perda 

óssea e força mastigatória após a restauração protética; III) avaliar a sua opinião sobre algumas 

mudanças na rotina diária após a instalação dos implantes por meio de questionário relacionado ao 

impacto na vida diária (DIDL). 

Procedimentos: Para alcançarmos nossos objetivos precisamos de sua participação. Se o(a) 

senhor(a) decidir participar desta pesquisa receberá pelo menos 4 implantes. Os implantes serão 

instalados seguindo orientações do fabricante, e somente depois de 3 meses as próteses serão 

instaladas. Todas as próteses serão do tipo aparafusadas sobre os implantes. O período de 

osseointegração será acompanhado com exames clínicos e radiografia padronizada antes da 

confecção da prótese. As consultas para avaliações clínicas serão realizadas após 7, 14, 21, 42, 60 e 

90 dias da instalação dos implantes. Assim, durante o período de participação na pesquisa o 

senhor(a) precisará vir as consultas, que serão agendadas com antecedência, nas quais serão feitos 

testes para mensurar a saúde de seu implante. 

Cada avaliação demorará aproximadamente 30 minutos, e não lhe causará dor ou maiores 

desconfortos. O(A) senhor(a) também será convidado(a), em duas dessas consultas, a responder 1 

questionário sobre sua satisfação com o tratamento antes e após a instalação das próteses. Caso 

o(a) senhor(a) sinta-se constrangido em relação a alguma pergunta terá garantido o direito de não 

respondê-la.  



 

 

Benefícios e vantagens ao voluntário: O(A) senhor(a) terá o benefício de receber o diagnóstico e 

tratamento odontológico geral necessário, e também a colocação de dois implantes de cada lado do 

seu arco mandibular (inferior) com reabilitação protética a fim de devolver uma mastigação mais 

efetiva e qualidade de vida. A cada consulta o(a) senhor(a) terá o acompanhamento e 

aconselhamento para a manutenção da sua saúde bucal, ou seja, se forem identificadas falhas na 

realização da higiene oral o cirurgião dentista realizará a limpeza e a instrução para adequação da 

sua técnica. Caso seja identificada alguma doença bucal a mesma será tratada. Assim, o tratamento 

odontológico geral, bem como o seu tratamento protético serão realizados pelos pesquisadores 

responsáveis: Profa. Dra. Fernanda Faot, Cirurgiã-Dentista Marina Madruga e Cirurgião-Dentista Luiz 

Caros do Carmo Filho. 

Desconfortos e riscos previsíveis: Os riscos na instalação de implantes são: parestesia (paralisia 

temporária da face), não osseointegração ou perda dos implantes, o que ocorre em menos de 3% dos 

casos. Não há riscos para o uso de prótese fixa sobre implante. Diante da perda de algum implante, o 

mesmo será substituído por um novo. Desconforto pode ocorrer durante e após o procedimento 

operatório, como inchaço, leve dor na região operada, e desconforto durante a alimentação. Cuidados 

no pós-operatório serão orientados e entregues por escrito ao paciente para evitar sangramentos ou 

dor. Também não existe risco durante o exame clínico e as avaliações previstas de seus implantes. 

Além disso, o tratamento odontológico geral e protético que você irá receber é idêntico àqueles que 

você estaria recebendo se não fizesse parte da pesquisa. 

Forma de acompanhamento e garantia de esclarecimento: O(A) senhor(a) será acompanhado 

durante toda a pesquisa e qualquer problema observado deverá ser relatado. O(A) senhor(a) tem a 

garantia de que receberá respostas a qualquer pergunta, ou esclarecimento a qualquer dúvida 

relacionada à pesquisa. Se o(a) senhor(a) tiver qualquer dúvida deverá entrar em contato com os 

pesquisadores pessoalmente, ou pelos telefones:  

Profa. Dra. Fernanda Faot (53) 81001166,   

Dra. Marina  Madruga (53) 91083491. 

Endereço: Rua Gonçalves Chaves, 470. 2º Andar Prótese Total - Faculdade de Odontologia UFPel.  

Formas de ressarcimento: o único custo do(a) senhor(a) com o tratamento será o valor da coroa 

protética de cada elemento dental, realizada em laboratório terceirizado. Em caso de necessidade 

financeira, os pesquisadores custearão despesas para que o paciente possa comparecer às sessões 

de avaliação. Ao finalizar a pesquisa, o(a) senhor(a) estará com as próteses finalizadas. 

Formas de indenização: O senhor será indenizado do seu custo caso não seja resolvido seu 

problema clínico. 

Garantia de sigilo: Os pesquisadores responsáveis se comprometem a manter em sigilo todas as 

informações da pesquisa. Sua identidade não será revelada. Os dados desta pesquisa serão 

utilizados para fins estritamente científicos. 

Liberdade para se recusar em participar da pesquisa: A decisão de fazer parte ou não desta 

pesquisa é voluntária. O(A) senhor(a) pode escolher se quer ou não participar dela, e da mesma 

maneira, o(a) senhor(a) é livre para desistir dela em qualquer momento sem prejuízo ao seu 

tratamento. Caso o senhor(a) não possa participar ou se retire da pesquisa por qualquer motivo, o 



 

 

senhor(a) não sofrerá nenhum tipo de prejuízo, assim como sua decisão não afetará seu tratamento 

odontológico na Faculdade de Odontologia  – UFPel. 

 Caso o(a) senhor(a) aceite livremente participar desta pesquisa receberá uma segunda via 

assinada do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, ficando a primeira via com a Profa. 

Responsável pela pesquisa, sendo que as duas vias poderão ser anuladas em qualquer momento do 

desenvolvimento da pesquisa, segundo sua livre decisão. 

 

Eu, _______________________________________________________certifico que tendo lido e 

entendido todas as informações acima descritas, estou de acordo com a realização do estudo e 

aceito participar voluntariamente do mesmo. 

 

Pelotas,_____de___________________de 20___. 

 

 

Nome do voluntário / RG    Assinatura do voluntário 

 

 

Nome do pesquisador / RG   Assinatura do pesquisador 

 

Qualquer dúvida sobre este pesquisa, por favor nos comunique, a fim de responder a suas 

perguntas:  

-Profa. Fernanda Faot- Pesquisador responsável  

E-mail: fernanda.faot@gmail.com   Telefone: (53) 81001166 

- Marina Madruga- C.D. – Aluna de Doutorado FO/UFPel 

E-mail: marinamadruga@gmail.com Telefone: (53) 91083491 

A sua participação em qualquer tipo de pesquisa é voluntária. Em caso de dúvidas quanto aos 

seus direitos como voluntário de pesquisa entre em contato com:  

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia de Pelotas: Rua Gonçalves 

Chaves, 470 CEP 96015-560, Pelotas – RS. Fone/Fax (53) 32256741/ (53) 32224162 
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