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RESUMO 

 

A reabilitação com prótese total visa restaurar a função mastigatória, a capacidade de falar, 
levando a uma melhor aparência facial e vida social do paciente. As próteses mandibulares 
sobre implantes são largamente indicadas em casos de pacientes edêntulos na região de 
mandíbula com grandes perdas ósseas. Existem dois tipos de próteses implanto suportas, as que 
são fixas e as que são móveis ou removíveis. O objetivo com este estudo foi avaliar qual tem 
sido a prótese de escolha dos profissionais que realizam a prática de reabilitação total de 
mandíbula com próteses sobre implante no estado do Rio de Janeiro, considerando o 
entendimento do profissional a respeito do custo-benefício para o paciente segundo o perfil 
clínico e sócio demográfico da população atendida. Após aprovação do projeto pelo comitê de 
ética em pesquisa humana uma amostra probabilística em que os participantes da pesquisa, 
implantodontistas foram abordados via redes sociais, pelas plataformas Whatsapp, Instagram e 
Facebook, ou ainda por email pessoal, para averiguar a disponibilidade para participarem deste 
estudo por meio do preenchimento de um questionário online sobre uso de prótese mandibular 
implanto suportada. Os implantodontistas que se predispuseram em participar da pesquisa 
consentindo positivamente ao convite tiveram acesso ao questionário online via aplicativo 
Google Forms (Google Inc., USA), link (https://forms.gle/3ruC5thKSz7nBp9SA). O 
questionário desenvolvido para esta pesquisa específica foi baseado nas questões de dois artigos 
distintos de Carlsson et al. (2004) e de Kronstrom e Carlsson (2019). Incluiu-se questões 
relacionadas aos dados pessoais e sociodemográficos do participante da pesquisa, sobre o nível 
socioeconômico da população que é atendida por este profissional e ainda questões relacionadas 
as próteses específicas. Todos os dados coletados do questionário foram analisados 
estatisticamente com nível de significância de 5% (α = 0,05). A amostra foi formada por 70 
profissionais, com média de 39 anos (24 a idade mínima e 60 a idade máxima). Quanto a 
formação acadêmica todos os profissionais (100%) possuíam curso de pós-graduação, sendo 
que 45 (≈64%) desses profissionais possuíam especialização como a maior titulação, 19 (≈27%) 
o curso de mestrado e 6 (≈8%) o curso de doutorado. Entre as áreas de formação em pós-
graduação 12 (≈17%) indicaram mais de uma área de especialização, tempo a implantodontia 
como área mais prevalente de formação. Ao final pode-se concluir que houve uma 
predominância de indicação de próteses mandibulares sobre implantes prótese fixa pelos 
profissionais influenciada pela satisfação do paciente, a cidade de atendimento, a escolaridade 
e renda do paciente do paciente atendido. 
 
Palavras-Chave: Prótese Total; Implantes Dentários; Inquéritos e Questionários. 
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ABSTRACT 

 

Rehabilitation with mandibular full-arch prostheses aims to restore masticatory function, the 
ability to speak, leading to a better facial appearance and social life of the patient. Prostheses 
supported byimplant are widely indicated in cases of edentulous patients in the mandible region 
with large bone loss. There are two types of prosthesessupported by implants, those that are 
fixed and that are movable or removable. The aim of this study was to evaluate themain protocol 
of professionals from state of Rio de Janeiro who practice mandible total rehabilitation with 
prosthesissupported by implants, considering the professional's understanding about cost-
benefit for patient according to the clinical and socio-demographic profile patient. After 
approval of the project by the ethics committee in human research, a probabilistic sample with 
participants of the research, implant dentists were approached via social networks, through the 
platforms Whatsapp, Instagram and Face book, or personal email, to ascertain the availability 
to participate in this study by completing an online questionnaire on the use of mandibular 
prosthesis supported by implant. The implant dentists who predisposed positively to participate 
in the research, consenting to the invitation, had access to the online questionnaire via the 
Google Forms application (Google Inc., USA), link (https://forms.gle/3ruC5thKSz7nBp9SA). 
The questionnaire was developed for this specific research based on questions from two 
different articles by Carlsson et al. (2004) and Kronstrom and Carlsson (2019). It included 
questions related to the personal and sociodemographic data of the research participant, the 
socioeconomic level of the population attended by this professional andquestions related to the 
specific protocols. All data collected from the questionnaire were statistically analyzed with a 
significance level of 5% (α = 0.05). The sample consisted of 70 professionals, with a mean of 
39 years (24 minimum age and 60 maximum age). As for academic training, all the 
professionals (100%) had a postgraduate course, of which 45 (≈64%) of these professionals had 
specialization as the highest degree, 19 (≈27%) the master's degree and 6 (≈8 %) the doctorate 
degree. Among postgraduate training areas 12 (≈17%) indicated more than one area of 
specialization, the area ofimplant dentistry as the most prevalent area of training. It can be 
concluded that there was a predominance of indication of prosthesis supported by implants on 
fixed protocol by professionals influenced by patient satisfaction, city of practice, educational 
level and financial income of the patients. 
 
Keywords: Complete Denture; Dental Implants; Surveys and Questionnaires. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A reabilitação com prótese total visa restaurar a função mastigatória, a capacidadede 

falar, levando a uma melhor aparência facial e vida social do paciente (FARIAS NETO et al., 

2012, BEN-GAL et al., 2015). Além disso, a perda de dentes resulta na reabsorção do rebordo 

alveolar, levando muitos pacientes, com mandíbulas edêntulas atróficas, a se queixarem da 

função da prótese total inferior, por conta da frouxidão e dor durante a mastigação (ELLIS etal, 

2011; STELLINGSMA et al., 2013; PAN et al., 2015). As próteses mandibulares sobre 

implantes são largamente indicadas em casos de pacientes edêntulos na região de mandíbula 

com grandes perdas ósseas (KERN et al., 2016). Para reabilitação desses casos existem dois 

tipos distintos de prótese que são as próteses móveis ou removíveis, chamadas Supported by 

dentures, e as próteses fixas, como a do protocolo de Branemark.  

Para a reabilitação com as próteses sobre implante removíveis têm sido utilizados 

aproximadamente dois (2) implantes para fazer a retenção da prótese (ALSABEEHA, 2012; 

DANTAS et al., 2014; AGARWAL e AGARWAL, 2015; MA et al., 2016; SELIM et al., 2016). 

Já a reabilitação utilizando a prótese fixa tem sido utilizado aproximadamente cinco (5) a seis 

(6) implantes, sendo um procedimento de maior custo e mais demorado, pois é realizado em 2 

etapas com o período 3 meses de cicatrização para a colocação de uma prótese fixa parafusada 

sobre esses implantes osseointegrados (ENGQUIST et al., 2005; GRANDI et al., 2012). 

A escolha do tipo de tratamento a ser feito dependerá do conhecimento profissional, 

assim como das possibilidades físicas e financeiras do paciente. Além disso, para respaldar a 

escolha do melhor tipo de reabilitação a cada paciente, o profissional deve considerar que a 

prótese sobre implante removível oferece retenção e conforto limitados em comparação com a 

prótese fixa (BARÃO et al., 2009; 2013). Mas, as próteses sobre implante removíveis oferecem 

muitas vantagens sobre as próteses totais convencionais, sendo, a principal delas, a melhoria da 

função mastigatória pelo aumento de retenção da prótese removível causada pelos implantes 

(SCHIMMEL et al., 2014). Já em casos de pacientes idosos, fisicamente debilitados e que tem 

dificuldade de higienização, existe uma preferência para o uso de próteses sobre implante 

removível, pelo fato de serem removíveis e permitirem maior facilitação de sua higienização 

(VECCHIATINI et al., 2009). Contudo, o que se tem observado na literatura (BALAQUER et 

al., 2015) é que a razão mais comum para a escolha da prótese sobre implante removível é 

financeira, devido ao seu custo reduzido em comparação com as de uma prótese fixa. 
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Assim, há necessidade de avaliar qual têm sido a prótese de escolha dos profissionais e 

a motivação da escolha da prótese, considerando o perfil clínico e sócio demográfico da 

população atendida, para a reabilitação com próteses mandibulares sobre implantes para 

pacientes edêntulos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 PRÓTESES SOBRE IMPLANTE REMOVÍVEIS  

 

Barão et al. (2009) compararam uma prótese total convencional com uma prótese sobre 

implante removível com diversos sistemas de fixação. Foram confeccionados 4 modelos 

separados nos seguintes grupos: A - prótese total convencional (controle); B - prótese sobre 

implante removível retida sobre 2 implantes com sistema barra; C - prótese sobre implante 

removível retida sobre 2 implantes com sistema O-ring; D - prótese sobre implante removível 

retida sobre 2 implantes com sistema barra e sistema O-ring na distal da barra. Os modelos 

construídos no software Auto CAD® tiveram mucosa com espessura de 0,5 mm, osso cortical 

com espessura de 1,0 mm, e osso trabecular com 20,0 mm. Os implantes foram de hexágono 

externo, (3,75 mm de diâmetro por 11,5 mm de comprimento) e inseridos na região anterior da 

mandíbula, com distância de 20,0 mm entre implantes. Após exportação dos dados para o 

software ANSYS® 11.0, foi aplicada carga de 100N perpendicular à superfície incisal dos 

incisivos centrais inferiores, a osseointegração foi considerada completa e os materiais 

utilizados foram considerados isotrópicos, homogêneos e linearmente elásticos. Após análise 

dos dados, verificou-se que o mesmo comportamento e os valores de tensões foram observados 

nos tecidos de suporte. Quando comparados os valores de tensão máximos entre os grupos os 

grupos próteses sobre implante removível mostraram maiores valores que o grupo A resultante 

da presença do sistema de fixação que limitou os movimentos da prótese. Em relação às 

distribuições de tensões, os sistemas com barra apresentaram maiores valores seguidos de barra 

com O-ring na distal e sistema O-ring não-esplintado. Segundo os autores, os valores de tensão 

mais baixos quando utilizados os de sistemas O-ring podem ser resultado da flexibilidade e 

resiliência do anel de borracha no sistema, servindo também como um efeito de quebra de 

tensão. Quando avaliada a localização da tensão no grupo A esta foi observada onde a carga foi 

aplicada. Nos outros grupos, a tensão foi localizada nos implantes e osso cortical circundantes 

aos implantes, podendo ser resultado de transferência de esforços ao sistema implante e osso. 

Os autores concluíram que a prótese do tipo prótese sobre implante removível com sistema de 

retenção e não ferulizados apresentaram menores valores de tensão, seguidos do sistema barra 

com sistema O-ring na distal da barra e sistema barra.  

Alsabeeha (2012) relatou a sobrevida a longo prazo e a manutenção protética de dois 

adultos idosos edêntulos com próteses sobre implante removíveis mandibulares apoiados por 
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dois implantes revestidos com hidroxiapatita (HA), que foram apresentados para reabilitação 

protética após 22 anos de colocação. Os implantes foram osseointegrados e sobrevivem na 

apresentação com base em critérios aceitos. As próteses sobre implante removíveis dos 

implantes mandibulares sofreram perda recorrente de retenção e estabilidade. O protocolo 

protético envolvendo a substituição de sistemas de fixação defeituosos e a construção de novos 

conjuntos de próteses sobre implante removíveis de implantes mandibulares opostos a próteses 

totais superiores. O autor ressaltou que as próteses sobre implante removíveis de implantes 

mandibulares são uma opção de prótese bem-sucedida, com impacto positivo na qualidade de 

vida de idosos edêntulos. Concluiu que a sobrevida a longo prazo das próteses sobre implante 

removíveis mandibulares de 2 implantes requer a seleção adequada dos sistemas de fixação, 

além da manutenção prolongada contínua e rigorosa da prótese 

Farias Neto et al. (2012) avaliaram a eficiência mastigatória de pacientes reabilitados 

com próteses convencionais (PC) ou próteses sobre implante removíveis mandibulares. Apesar 

dos benefícios evidentes dos implantes na mastigação, avaliados por resultados subjetivos 

baseados no paciente, a extensão do efeito das próteses sobre implante removíveis na 

mastigação de alimentos não está bem estabelecida. Um ensaio clínico randomizado foi 

realizado com 29 pacientes totalmente edêntulos divididos em dois grupos. O primeiro grupo 

foi reabilitado com uma prótese sobre implante removível mandibular retida por dois implantes 

esplintados com sistema de clipe de barra, enquanto o segundo grupo foi reabilitado com uma 

PC mandibular. Ambos os grupos também foram reabilitados com PC maxilares. A eficiência 

mastigatória e a satisfação do paciente foram avaliadas 3 meses após a inserção da prótese. A 

eficiência mastigatória foi avaliada pelo método colorimétrico com as beads como alimento-

teste artificial. Comparações para eficiência mastigatória e a satisfação do paciente foi realizada 

pelo teste t de Student (α = 0,05). Os resultados demonstraram que nenhuma diferença 

estatisticamente significante foi encontrada para eficiência mastigatória (p = 0,198). A 

satisfação geral do paciente foi significativamente maior para a prótese sobre implante 

removível mandibular (p <0,001). Além disso, os pacientes com prótese sobre implante 

removível mandibular estavam significativamente mais satisfeitos com a experiência de 

mastigação (p <0,05) e retenção da prótese inferior (p <0,005). Concluíram que os resultados 

deste estudo sugerem que a prótese sobre implante removível mandibular melhora 

significativamente a experiência de mastigação, embora tenha sido observado efeito limitado 

sobre a eficiência mastigatória. 
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Dantas et al. (2014) em uma revisão sistemática avaliaram a influência do número de 

implantes nos resultados de reabilitação com próteses sobre implante removíveis mandibulares 

em 2 ou 4 implantes. Ao considerar a taxa de sucesso da prótese para 2 implantes, houve uma 

variação de 23% a 100%. Contudo, ao considerar a taxa de sobrevivência, o resultado foi de 

92% a 100%. Para 4 implantes, as taxas de sobrevida da prótese apresentaram menor variação, 

ou seja, 97,7% a 100%. Anexos de bola foram o tipo mais comum de pilar para 2 implantes; no 

entanto, houve maior prevalência de pilares para 4 implantes. Reabilitações com 2 implantes 

mostraram mais complicações e exigiram mais manutenção de acordo com o tipo de conexão. 

Dadas as limitações desta revisão, as próteses sobre implante removíveis mandibulares com 4 

implantes apresentaram melhores resultados em relação às taxas de sobrevida e sucesso, 

principalmente aquelas com conexão em barra. Mais estudos comparando estes dois tipos de 

próteses são necessários para melhorar a evidência científica nesta área. 

Pan et al. (2014) analisaram as respostas subjetivas dos indivíduos quanto à instalação 

cirúrgica dos implantes dentários e o subsequente funcionamento das próteses sobre implante 

removíveis mandibulares em comparação com o funcionamento das próteses convencionais, 

procurando determinar a satisfação do paciente e a eficácia a longo prazo da substituição 

dentária com próteses sobre implante removíveis mandibulares. Oitenta e seis indivíduos que 

não se adaptaram a uma prótese total mandibular convencional foram tratados com quatro 

implantes de um estágio de plasma de titânio pulverizados ou jateados, grandes grãos e ácidos, 

suportando uma prótese sobre implante removível retida por uma barra fundida e anexos 

extracoronais. Esses pacientes foram avaliados clinicamente durante períodos que variaram de 

6 meses a 12 anos. Oitenta e três pacientes forneceram respostas a perguntas sobre suas 

impressões e sentimentos antes e após as próteses sobre implante removíveis colocadas. Os 

resultados demonstraram que durante o período do estudo, nenhum dos implantes ou 

restaurações falhou. Estavam satisfeitos com as novas próteses sobre implante removíveis 98% 

dos pacientes. A retenção e o apoio de próteses sobre implante removíveis mandibulares 

proporcionaram melhorias no conforto, proporcionando aos pacientes não apenas reabilitação 

oral efetiva, mas também maior autoconfiança em situações sociais. Concluíram que a 

reabilitação do arco inferior usando terapia de próteses sobre implante removíveis mandibulares 

serve como um protocolo previsível e eficaz. 

Balaquer et al. (2015), em um estudo prospectivo avaliaram as taxas de sobrevida de 

implantes dentários em pacientes que usavam próteses sobre implante removíveis inferiores e 

superiores em relação à idade, sexo, tabagismo, retenção ou não do implante, maxila reabilitada 
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e número de implantes por arcada dentária, e com um acompanhamento de pelo menos 3 anos. 

Este foi de pacientes que foram completamente desdentados na mandíbula ou maxila ou em 

ambos, reabilitados com próteses sobre implante removíveis implantados. Foram incluídos este 

estudo 95 pacientes com 107 próteses sobre implante removíveis que foram apoiados por 360 

implantes. As reabilitações foram monitoradas em uma média de 95 ± 20,3 meses (variação de 

36 a 159). A sobrevida do implante na maxila foi de 91,9% e na mandíbula 98,6%, 

representando uma diferença estatisticamente significante (P<.05). Idade, sexo e retenção do 

implante não influenciaram significativamente as taxas de sobrevida. Os fumantes 

apresentaram menor taxa de sobrevida. O número de implantes na maxila teve uma influência 

significativa na sobrevivência, 100% para 6, mas 85,7% para 4. Três implantes mandibulares 

alcançaram taxas de sobrevivência mais elevadas (100%), mas com 2 (96,6%) ou 4 (99%) 

embora sem diferença significativa. Os resultados a longo prazo sugerem que as próteses sobre 

implante removíveis mandibulares de 3 implantes têm uma taxa de sobrevivência equivalente 

as próteses sobre implante removíveis de 4 implantes. Na maxila, os resultados mostraram que 

6 implantes podem ser a melhor estratégia de prótese. Para fumantes com menos implantes 

mantendo as próteses sobre implante removível, houve números mais altos de falhas nos 

implantes. 

Ma et al. (2016) avaliaram os resultados de 10 anos de próteses com desenhos 

esplintados e não fraturado para próteses sobre implante removíveis maxilares sobre três 

implantes opostas a próteses sobre implante removíveis mandibulares de dois implantes. 

Usando dois sistemas de implante semelhantes, 40 participantes desdentados com próteses 

sobre implante removíveis inferiores existentes de dois implantes foram atribuídos 

aleatoriamente a dois grupos de protocolo protético (desenho tala com unidades de barras; 

desenho não fraturado com anexos esferas). Os participantes tiveram três implantes de diâmetro 

estreito colocados em suas maxilas edêntulas usando um procedimento cirúrgico de um estágio, 

e eles foram convencionalmente carregados com próteses sobre implante removíveis. Eventos 

de manutenção protética foram documentados em tempos de 1, 2, 5, 7 e 10 anos. Os resultados 

demonstraram que os dados não mostraram diferenças significativas na manutenção ou sucesso 

protético associados a práticas, matrizes ou outros aspectos das próteses sobre implante 

removíveis usando os diferentes sistemas e designs de ligação. Concluíram que próteses sobre 

implante removíveis maxilares com três implantes é uma opção viável de prótese para pacientes 

edêntulos que desgastam próteses sobre implante removíveis opostas inferiores de dois 
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implantes. Não houve diferenças na manutenção protética e no sucesso entre os desenhos de 

tala (barra) e de não-bola (bola). 

Ben-Gal et al. (2017) examinaram como os aspectos teóricos e práticos de prótese sobre 

implante removíveis de dois implantes mandibulares são ensinados em escolas de odontologia 

na América do Norte. Os dados foram coletados por meio de um questionário online que incluiu 

questões referentes aos cursos teórico-clínicos, procedimento cirúrgico e método de imagem. 

Os resultados demonstraram que das 75 escolas, 36 responderam à pesquisa. Quase todas as 

escolas ensinam o assunto teoricamente, mas não é obrigatório que os alunos se apresentem na 

maioria das escolas. Apenas uma minoria (23%) das próteses mandibulares feitas pelos 

estudantes é apoiada por implantes. Quase todas as escolas (94%) usam dois implantes para 

apoiar próteses sobre implante removíveis, e o pilar Localizador é usado quase exclusivamente. 

A imagem prevalente para o procedimento cirúrgico é a tomografia computadorizada, embora 

30% das escolas utilizem radiografia panorâmica. Nenhuma das escolas carrega os implantes 

imediatamente após a cirurgia. Concluíram que algumas tendências claras são aparentes na 

pesquisa atual: o uso de dois implantes, o não uso de conectores de barras e o carregamento 

tardio dos implantes.  

 

 

2.2 PRÓTESES FIXAS SOBRE IMPLANTE  

 

Engquist et al. (2005) compararam por um período de três anos os resultados da cirurgia 

para colocação de implantes com carga precoce, um (1) estágio, contra o de carregamento após 

um período de cicatrização de 3 meses, de dois (2) estágios, e o uso de implantes de uma peça 

em relação à utilização de implantes de dois peças. O estudo incluiu 108 pacientes com 

mandíbulas edêntulas. Cada paciente foi tratado com quatro implantes, Branemark System 

(Nobel Biocare AB, Göteborg, Suécia), e com próteses fixas completas. Os pacientes foram 

tratados consecutivamente e distribuídos em quatro grupos: grupo A (cirurgia de um estágio), 

grupo B (grupo controle com cirurgia em dois estágios), grupo C (implantes de uma peça) e 

grupo D (carga precoce). Nos grupos A e B foram utilizados implantes padrão Branemark 

Standard e pilares padrão. No grupo C foi utilizado o implante cônico de peça única Branemark, 

e no grupo D os pacientes tinham implantes Branemark System Mk III juntamente com pilares. 

Os resultados demonstraram que dos 432 implantes inseridos, 24 foram perdidos. As taxas de 

sobrevivência nos três grupos experimentais variaram de 93,2 a 93,3%, enquanto a taxa de 
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sobrevivência no grupo B (grupo controle com cirurgia em dois estágios) foi de 97,5%. As 

diferenças entre os grupos não foram estatisticamente significantes. As mudanças no nível 

ósseo marginal foram medidas a partir da inserção da prótese até o acompanhamento final aos 

3 anos. A perda óssea no grupo D (carga precoce) foi significativamente menor do que no grupo 

B (grupo controle), enquanto não houve diferenças na alteração óssea marginal entre os outros 

grupos. Concluíram que o carregamento precoce indicou bons resultados na parte anterior da 

mandíbula. A taxa de sobrevivência dos implantes carregados precocemente não diferiu 

significativamente dos implantes inseridos com o procedimento convencional de dois estágios, 

mas a perda óssea marginal média ao redor dos implantes sobreviventes foi menor com o 

carregamento precoce. 

Ellis et al. (2011) em um ensaio clínico randomizado procuraram compreender os 

motivos pelos quais os pacientes idosos que estão atualmente insatisfeitos com próteses 

convencionais diminuem com próteses sobre implantes. Ressaltaram que embora haja fortes 

evidências de alta qualidade ensaios clínicos randomizados para apoiar o uso de próteses sobre 

implante removíveis para a restauração da mandíbula edêntula, no entanto, ao recrutar os 

indivíduos para ensaios clínicos randomizados, os pesquisadores descobriram que uma alta 

proporção desses desistem de participar da pesquisa, apesar da remoção de restrições 

financeiras. O estudo adotou uma abordagem qualitativa e os dados foram coletados por meio 

de entrevistas semiestruturada com grupos focais em um estudo de dois centros com sede em 

Montreal, Canadá e Newcastle, no Reino Unido. Os resultados demonstraram que dois temas 

principais surgiram; medo e ansiedade dos pacientes (relacionados à dor da cirurgia, 

complicações do procedimento e uso de prótese dentária imediatamente após a cirurgia) e a 

adequação do procedimento em uma pessoa idosa. Concluíram que o medo da dor, 

complicações e constrangimento social, exacerbados pela idade, são fatores importantes que 

ajudam a explicar a recusa de implantes por pacientes idosos. 

Grandi et al. (2012) avaliaram o resultado de carga imediata em mandíbula utilizando o 

sistema "all-on-4" conceito instalando-se 4 implantes em alvéolos frescos com um 

acompanhamento até 18 meses após o carregamento. No total, 47 pacientes com média de idade 

de 62,3 anos (intervalo 52-78) foram reabilitados com prótese fixa com uma carga imediata 

suportada por 4 implantes pós exodontia. Foram inseridos um total de 188 implantes. Os 

pacientes receberam uma prótese fixa provisória com uma barra de metal dentro de 48 horas 

após a cirurgia e um permanente em 6 meses depois. Os pacientes foram avaliados clinicamente 

e radiograficamente na colocação do implante e, 6, 12 e 18 meses de acompanhamento. Os 
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resultados demonstraram que nos 18 meses de acompanhamento, os implantes não falharam e 

todas as restaurações eram estáveis. O nível do osso marginal foi de 0,31 ± 0,12 mm depois de 

6 meses, 0,58 ± 0,112 mm após 12 meses e de 0,7 ± 0,107 mm após 18 meses. Não houve 

diferenças significativas na perda de osso entre os implantes colocados axialmente e inclinados 

em 6 meses (0,06 mm; P = 0,115), há 12 meses (0,12 mm; P = 0,062) e os 18 meses de 

acompanhamento (0,08 mm; P = 0,146). Três pacientes tiveram uma fratura da restauração 

provisória, mas todas as próteses definitivas mantiveram-se estáveis ao longo do período de 

estudo, sem quaisquer complicações. Dentro dos limites deste estudo, sugeriu-se podem ser 

instalados 4 implantes imediatamente em mandíbulas após exodontia, porém maior e mais 

acompanhamentos são necessários. 

 

 

2.3 PRÓTESES REMOVÍVEL X PRÓRESE FIXA 

 

 

Carlsson et al. (2004) realizaram uma pesquisa internacional preliminar para comparar 

a demanda das próteses sobre implante removíveis e das próteses sobre implante fixas para 

mandíbulas edêntulas. A pesquisa foi realizada por meio de um questionário baseado em um 

estudo sueco de 2001. O questionário foi enviado para protesistas e clínicas especializadas em 

nove países adicionais. Os resultados demonstraram que a taxa de resposta variou de 53% a 

100% nos 10 países pesquisados, devendo considerar a comparação cuidadosa dos resultados. 

A relação entre próteses sobre implante removíveis e próteses fixas sobre implantes na 

reabilitação de mandíbulas edêntulas variou muito. Na Suécia, a proporção de próteses sobre 

implante removíveis foi de 12%, enquanto nos Países Baixos foi de 93%. Em todos os países, 

o motivo mais comum para a escolha das próteses sobre implante removíveis foi o custo 

reduzido. Em quase todos os países, com exceção de dois, a maioria dos entrevistados achava 

que os pacientes com próteses sobre implante removíveis estavam igualmente ou mais 

satisfeitos do que aqueles com próteses fixas sobre implantes. Concluíram que houve grandes 

diferenças entre os 10 países na escolha das próteses sobre implante para reabilitação de 

mandíbulas edêntulas. A proporção relativa de próteses sobre implante removíveis 

mandibulares para próteses fixas foi baixa na Suécia e na Grécia e variou de um a dois terços 

nos outros países, exceto na Holanda. 
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Vecchiatini et al. (2009) descreveram um caso clínico sobre a reabilitação de um 

paciente com comprometimento da anatomia do rebordo residual, como pacientes com câncer 

bucal, após a ressecção mandibular com próteses sobre implante removíveis por uma barra 

fresada. Concluíram que esta alcança a melhor manutenção higiênica, fácil acompanhamento 

dos tecidos moles e baixo custo de realização. Essa reabilitação aumentou a retenção e a 

estabilidade da prótese e melhorou as condições bucais e a qualidade de vida do paciente. 

Barão et al. (2013) compararam três sistemas de retenção e um sistema de prótese fixa 

sobre quatro implantes, avaliando a distribuição de tensão em pacientes edêntulos 

mandibulares, utilizando análise de elementos finitos. Foram confeccionados 4 modelos 

utilizando a geometria em 3D (Tridimensional) de uma mandíbula reabilitada com prótese total, 

a partir de uma tomografia computadorizada (TC). Cada um dos quatro modelos construídos 

foi reabilitado de uma forma diferente, dividindo-os em grupos: grupo O-ring, (OR) mandíbula 

reabilitada com 4 implantes não ferulizados com sistema de retenção O-ring; grupo barra, (BC) 

mandíbula reabilitada com 4 implantes esplintados com sistema de retenção barra com 3 clipes 

entre os implantes; grupo barra-clipe cantilever, (BC-C) mandíbula reabilitada com 4 implantes 

esplintados com sistema de retenção barra-clipe com 3 clipes entre os implantes e cantilever na 

distal dos últimos implantes; grupo prótese fixa (FD) mandíbula reabilitada com 4 implantes e 

uma prótese fixa do tipo protocolo Branemark. Após análise dos resultados, verificou-se que o 

grupo que sofreu maior tensão foi o grupo BC-C localizado nos componentes protéticos e o 

grupo que apresentou menor tensão foi o grupo FD. Comparando os grupos de prótese sobre 

implante removível, o grupo O-ring gerou menor tensão nos implantes e componentes 

protéticos, já quando comparado os tecidos de suporte (osso cortical, osso alveolar e mucosa) 

o grupo BC apresentou maiores valores de tensão seguidos do grupo BC-C, OR e FD. 

Concluíram que, dentro do grupo das próteses sobre implante removíveis, o sistema O-ring 

reduziu as tensões sobre os componentes protéticos e fibromucosa, provavelmente em razão da 

flexibilidade e resiliência fornecida pela borracha do Oring funcionando como um sistema de 

quebra de tensões.  

Schimmel et al. (2014), em uma revisão sistemática em estudos prospectivos, 

compararam os implantes de duas peças, com micro superfícies rugosas e diâmetros> 3 mm 

carregados precocemente e os convencionais para protocolo com próteses sobre implante 

removíveis, quanto às taxas de sobrevivência de 1 ano. Altas taxas de sobrevivência têm sido 

frequentemente relatadas para implantes carregados imediatamente. Os resultados 

demonstraram que dos 3.142 artigos identificados, 58 foram incluídos para extração de dados. 
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Eles incluíram 11 estudos comparando os protocolos de carregamento, bem como 47 relatórios 

prospectivos. Estudos comparativos estavam disponíveis apenas para próteses sobre implante 

removíveis mandibulares. A meta-análise revelou uma tendência estatística para suportar carga 

sobre carga imediata convencional (RD: -0,03, intervalo de confiança de 95%: -0,06, 0,00). A 

análise descritiva de estudos com menor evidência demonstrou achados parcialmente 

contraditórios. Lá, as taxas de sobrevivência relatadas para implantes carregados imediatamente 

ficaram entre 81,6% e 100%, mas dependiam do número de implantes colocados. A maioria 

dos pesquisadores preferiu verificar um alto torque de inserção inicial (≥ 35 Ncm) ou o valor 

do ISQ (≥ 60) antes de considerar um implante para um protocolo de carga imediata ou precoce. 

Concluíram que embora todos os três protocolos de carregamento forneçam altas taxas de 

sobrevivência, os protocolos de carregamento precoce e convencional ainda são mais bem 

documentados do que o carregamento imediato e parecem resultar em menos falhas nos 

implantes durante o primeiro ano.  

Stellingsma et al. (2014) compararam prospectivamente os resultados clínicos e 

radiográficos de três modos de protocolo com implantes para próteses sobre implante 

removíveis mandibulares implantados em pacientes com mandíbulas extremamente 

reabsorvidas. As três estratégias de protocolo utilizadas foram (1) implante transmandibular, 

(2) aumento da mandíbula com enxerto ósseo autólogo seguido de colocação de quatro 

implantes osseointegrados e (3) colocação de quatro implantes osseointegrados curtos. Sessenta 

pacientes desdentados preencheram os critérios de inclusão e foram designados de acordo com 

um método de alocação balanceado para uma das três estratégias de protocolo. Sobrevivência 

do implante, as taxas de sucesso cirúrgico, e perda óssea peri-implantar foram avaliados de 

acordo com um protocolo padronizado durante dez anos de período de avaliação. Os resultados 

demonstraram que durante o período de avaliação, os implantes transmandibular foram 

significativamente mais perdidos (10 - anos taxa cumulativa de sobrevivência do implante, 76. 

3 %) e os grupos de aumento (88%) em comparação com o grupo de implantes osseointegrados 

curtos (98,8%). Em 10 anos, a taxa de sucesso foi significativamente mais favorável nos 

implantes osseointegrados unitários (0%) e grupos de aumento (5%) em comparação com o 

grupo transmandibular (30%). Nos três grupos, houve menor perda óssea peri-implantar. 

Embora a perda do implante seja uma medida de resultado frequentemente utilizada para o 

sucesso, a necessidade de sucesso cirúrgico parece ser mais relevante tanto para o paciente 

quanto para o clínico. Concluíram que considerando os parâmetros clínicos e radiográficos 

favoráveis e o fato de que os pacientes podem ser tratados em clínicas externas, o uso de 
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implantes osseointegrados curtos em combinação com uma prótese sobre implante removível é 

a primeira escolha de protocolo em pacientes com mandíbulas extremamente reabsorvidas. 

Agarwal e Agarwal (2015) apresentaram um caso de um indivíduo com mandíbula 

edêntula reabsorvida, que foi reabilitado com sucesso usando prótese mandibular implanto 

suportada por dois implantes dentários instalados na região interforaminal com pilares de bola 

opostos à prótese total convencional superior para fornecer retenção e estabilidade. A prótese 

mandibular implanto suportada proporciona muitos benefícios em relação à terapia de prótese 

convencional. Estes incluem diminuição da reabsorção óssea, redução ou eliminação do 

movimento da prótese, melhor estética, melhor posição do dente, melhor oclusão, incluindo 

melhor orientação da carga oclusal, aumento da função oclusal e manutenção da dimensão 

vertical oclusal. Os pilares de bola foram escolhidos por serem econômicos e menos sensíveis 

à técnica, em comparação com a fixação de barras, o que requer mais espaço entre os rebordos. 

Além disso, os pilares esféricos são mais vantajosos no que diz respeito à otimização do estresse 

e à minimização do movimento da prótese. Concluíram que prótese mandibular implanto 

suportada proporciona um forte retorno do investimento em tempo e custos. O resultado clínico 

desta prótese é significativamente melhor do que o obtido com próteses mandibulares 

convencionais, especialmente quando os pacientes estão com problemas técnicos devido à 

retenção e estabilidade comprometida da prótese. 

Kern et al. (2016) analisaram em uma revisão sistemática, a perda de implantes após 

carregamento de próteses sobre implante em mandíbulas edêntulas, em relação a um possível 

impacto de localização implante (maxila VS mandíbula), número do implante por paciente, tipo 

de prótese (VS prótese sobre implante do protocolo removível), e tipo de sistema de fixação 

(retenção de parafusos, bola vs. barra versus coroa telescópica). Os resultados demonstraram 

54 estudos foram incluídos para análises qualitativas. As estimativas de taxas de sobrevivência 

a 5 anos dos implantes foram de 97,9% na maxila e 98,9% na mandíbula. As taxas 

correspondentes de perda de implante por 100 anos de implante foram significativamente 

maiores na maxila. As taxas de perda de implantes para restaurações fixas foram 

significativamente menores comparadas às restaurações removíveis. Quatro implantes e uma 

restauração fixa na mandíbula resultaram em taxas significativamente maiores de perda de 

implante em comparação com cinco ou mais implantes com uma restauração fixa. A análise de 

um implante e uma prótese sobre implante removível mandibular também revelou maiores taxas 

de perda de implante do que uma prótese sobre implante removível em dois implantes. O 

mesmo (menor número de implante = maior taxa de perda de implante) aplicado ao comparar 
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2 contra 4 implantes e uma prótese sobre implante removível mandibular. As taxas de perda de 

implante para prótese sobre implante removível maxilares em <4 implantes foram 

significativamente maiores do que para quatro implantes. Concluíram que a localização do 

implante, o tipo de restauração e o número do implante influenciam a taxa de perda de implante 

estimada. O relatório consistente de estudos clínicos é necessário e são necessários estudos de 

alta qualidade para confirmar os resultados atuais. 

Selim et al. (2016) avaliaram sistematicamente e comparar a restauração fixa retida por 

implante versus implante retido sobre prótese sobre implante removível. A pesquisa resultou 

em 5 documentos incluídos. Um estudo avaliou a função mastigatória, enquanto os outros 4 

avaliaram a satisfação do paciente. Dois deles usaram a escala analógica visual (EAV) como 

uma ferramenta de medição, enquanto os outros dois usavam EAV e escala clássica (EC). A 

estabilidade, a capacidade de mastigar, a capacidade de higienização, a capacidade de falar e a 

estética foram os principais resultados dos 4 papéis incluídos. Concluíram que foram 

observados resultados conflitantes entre restaurações fixas e removíveis. 

Kronstrom e Carlsson (2019) avaliaram o uso de próteses sobre implante do removíveis 

suportados por implantes (IOD) e próteses dentárias fixas implantadas (IFDP) em pacientes 

com mandíbulas edêntulas entre protesistas internacionais. Um questionário foi enviado por e-

mail a todos os protesistas clinicamente ativos no International College of Prosthodontists com 

questões relacionadas ao protocolo com implantes das mandíbulas desdentadas realizadas em 

2015. Os resultados demonstraram que 116 protesistas de 33 países responderam ao 

questionário. A grande maioria dos protesistas que responderam era de faculdade ou trabalhava 

em consultório particular, e a grande maioria tinha realizado próteses dentárias sobre implantes 

mandibulares; no entanto, dois terços dos entrevistados relataram que <20% dos pacientes 

implantados em sua clínica receberam protocolo relacionado às mandíbulas desdentadas. A 

maioria relatou o uso de 2 implantes (84%), enquanto 13% usaram 4 para retenção de prótese 

sobre implante removível. Houve grandes variações em relação aos sistemas de retenção 

utilizados para próteses sobre implante removíveis suportados por implantes; o mais comum 

foram os anexos individuais do localizador. O custo foi considerado o motivo mais comum para 

escolher próteses sobre implantes removíveis suportados por implantes, houve uma grande 

variação de materiais utilizados para próteses dentárias fixas implantadas mandibulares. A 

combinação mais comum incluiu estruturas de titânio fresadas e dentes de resina acrílica. 

Concluíram que as próteses sobre implante para mandíbulas edêntulas é comum, mas houve 
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grande variação entre os entrevistados em relação à quantidade de próteses realizados, design e 

materiais utilizados para as próteses de implante. 

  



 
 

15 

3 OBJETIVOS 

 

O objetivo com este estudo foi avaliar qual tem sido a prótese de escolha dos 

profissionais que realizam a prática de reabilitação total de mandíbula com próteses sobre 

implante no estado do Rio de Janeiro, considerando o entendimento do profissional a respeito 

do custo-benefício para o paciente segundo o perfil clínico e sócio demográfico da população 

atendida. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho teve início após aprovação do projeto pelo comitê de ética em pesquisa 

humana (CAAE: 73431317.8.0000.5626). 

O tamanho da amostra foi definido utilizando o cálculo amostral com base no tamanho 

da população de cirurgiões dentistas (N=47751) e de implantodontistas (N=1614) com CRO 

ativo no Estado do Rio de Janeiro, no período da pesquisa, empregando a fórmula: 𝑛 = (𝑧^2 ×

𝑝 × (100 − 𝑝))/𝑑^2, onde z = 1.96 que corresponde ao nível de confiança em 95%%; p = 

34%, que corresponde a proporção de implantodontistas em relação ao número total de 

cirurgiões dentistas do Estado; e d = 15%, que corresponde ao erro amostral considerando 

quenão são todos os implantodontistas que realizam procedimentos com prótese sobre implante. 

O cálculo do erro amostral foi obtido em estudo piloto. Assim, com esses parâmetros apontados, 

o cálculo amostral indicou a necessidade deuma amostra composta por um N mínimo de 39 

participantes. 

O estudo foi composto por uma amostra probabilística em que os participantes da 

pesquisa, implantodontistas conhecidos dos pesquisadores e seus pares (participantes não 

conhecidos dos pesquisadores) foram abordados diretamente pelos pesquisadores, ou 

indiretamente pelos implantodontistas conhecidos,via redes sociais, pelas plataformas 

Whatsapp, Instagram e Facebook, ou ainda por email pessoal, para averiguar a disponibilidade 

para participarem deste estudo por meio dopreenchimento de um questionário online sobre uso 

de prótese mandibular implanto suportada. No convite dos profissionais conhecidos dos 

pesquisadores foi feita a solicitação destes divulgarem o convite entre os conhecidos deles 

solicitando ampla divulgação entre implantodontistas do Estado do Rio de Janeiro. 

Os implantodontistas que se predispuseram em participar da pesquisa consentindo 

positivamente ao convite tiveram acesso ao questionário online via aplicativo Google Forms 

(Google Inc., USA), link (https://forms.gle/3ruC5thKSz7nBp9SA), que possibilitou aos 

participantes ter acesso ao Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo 1). 

Todo o trabalho foi realizado virtualmente via internet. 

O questionário desenvolvido para esta pesquisa específica (Anexo 2) foi baseado nas 

questões de dois artigos distintos de Carlsson etal. (2004) e de Kronstrom e Carlsson (2019). 

Incluiu-se questões relacionadas aos dados pessoais e sociodemográficos do 

participante da pesquisa, a fim de identificar as características do profissional quanto a faixa 

etária, nível de escolaridade, tempo de formação e nível socioeconômico, além da localização 
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espacial (nome da cidade e região da cidade) do local de trabalho (clínica(s), consultório(s), 

faculdades, dentre outros). Questionou-se ainda, sobre o nível socioeconômico da população 

que é atendida por este profissional. Em relação as questões relacionadas ao uso de prótese 

mandibular implanto suportada as perguntas foram medidas em escala ordinal, relacionadas ao 

quantitativo de cada protocolo, com implantes mandibulares para próteses removíveis, próteses 

sobre implante do protocolo removível, e para próteses fixas; o principal motivo que respalda 

a escolha de cada protocolo; se algum protocolo específico sofreu um aumento na demanda nos 

últimos anos; o grau de satisfação dos paciente que é relatado ao profissional em cada protocolo; 

e ainda, sobre as características específicas de cada protocolo que o participante da pesquisa 

costuma utilizar como o a quantidade de implantes empregados, material de escolha para a 

confecção das próteses e o tipo de retentor. 

Todos os dados coletados do questionário foram analisados estatisticamente por análise 

descritiva e utilizando regressão logística múltipla, tendo como a variável dependente o tipo de 

prótese mandibular implanto suportada utilizada (protocolo removível ou fixo) e os dados 

pessoais e sociodemográficos do participante da pesquisa e socioeconômico da população que 

é atendida por este profissional como variáveis independentes. Para as análises estatísticas 

utilizou-se o software Stata Statistics / Data Analysis versão 11.0 (Stata Corp, Texas, EUA) 

com nível de significância de 5% (α = 0,05). 

  



 
 

18 

5 RESULTADOS 

 

A amostra foi formada por 70 profissionais, com média de 39 anos (24 a idade mínima 

e 60a idade máxima). 

Quanto a formação acadêmica todos os profissionais (100%) possuíam curso de pós-

graduação, sendo que 45 (≈64%) desses profissionais possuíam especialização como a maior 

titulação, 19 (≈27%) o curso de mestrado e 6 (≈8%) o curso de doutorado. Entre as áreas de 

formação em pós-graduação 12 (≈17%) indicaram mais de uma área de especialização, sendo 

todas as áreas de formação indicadas pelos profissionais mostradas na Figura 1, e o tempo da 

formação desses profissionais pode ser observado na Figura 2. 

 

 
 

Figura 1 – Áreas de formação nos cursos de pós-graduação dos profissionais amostrados. 

 

   
 

Figura 2 – Tempo de formação nos cursos de pós-graduação dos profissionais amostrados. 
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Em relação ao ambiente de trabalho os resultados são apresentados nas Figuras 3, 4 e 5. 

 

   

 

Figura 3 - Principal cidade que os profissionais amostrados atende os pacientes para colocação de implantes. 

 

         

 

Figura 4 - Estabelecimento prioritário que os profissionais atendem os pacientes para colocação de Implantes. 
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Figura 5 – Descrição da localização do local prioritário de atendimento na cidade para colocação de implantes. 

            Em relação as características dos pacientes que são assistidos por esses profissionais 

amostrados os resultados são apresentados nas Figuras 6, 7 e 8. 

 

 

 

Figura 6 – Faixa etária dos pacientes que são comumente atendimentos pelo profissional para colocação de 
implantes. 

 

 

Figura 7 – Nível de escolaridade dos pacientes que são comumente atendimentos pelo profissional para 
colocação de implantes. 
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Figura 8 – Faixa de renda, Salário-Mínimo (SM), dos pacientes que são comumente atendimentos pelo 

profissional para colocação de implantes. 

 

 

A periodicidade de protocolos realizado por esses profissionais amostrados utilizando   

prótese removível e a prótese fixa dos pacientes que buscam reablitação oral em casos de 

mandibulas edentulas são exibidos na Figura 9.  

 

 
Figura 9 – Perfil de trabalho de colocação de implantes mandibulares para o protocolo de Prótese Removível e 

de Prótese Fixa dos profissionais amostrados. 

 
Na Figura 10 é indicada ao profissonal indicar se houve alteração de demanda por algum 

protocolo de reabilitação específico. 
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Figura 10 – Avaliação profissional quanto a alteração por demanda de algum protocolo nos últimos anos. 

 

 

Já na Figura 11 são exibidos os principais motivos alegados pelos profissionais 

amostrados como indicação ou contraindicação de um protocolo específico em seus pacientes 

para reabilitação de mandibulas edentulas. A Figura 12 exibe as razões  de Prótese Removível 

e na Figura 13   Prótese Fixa. 

 

 

 

Figura 11 – quadro demonstrativo dos itens mais indicados pelos profissionais como principais razões de 
indicação ou contraindicação de um protocolo específico. 
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Figura 12 – Motivos relatados pelos profissionais amostrados para a indicação ou contraindicação do protocolo 
de Prótese Removível em seus pacientes para reabilitação de mandíbulas edêntulas. 

 

 
 

Figura 13 – Motivos relatados pelos profissionais amostrados para a indicação ou contraindicação da Prótese 
Fixa em seus pacientes para reabilitação de mandíbulas edêntulas. 
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Já na Figura 14 são exibidos a quantidade de implantes de cada prótese e a relação deles 

com o tipo de componente utilizado para fixação da prótese sobre implante removível (Figura 

15) e o material para confecção da Prótese Fixa (Figura 16).  

 
 

 
 

Figura 14 – Quantitativo de implantes empregados em cada prótese específico para reabilitação de mandíbulas 
edêntulas. 

 
 
 

 
 

Figura 15 – Componente de escolha para a retenção de próteses sobre implante removíveis para cada 
quantitativo de implantes. 
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Figura 16 – Material de escolha para a confecção de Prótese Fixa para cada quantitativo de implantes. 

 
 

Na Figura 17 é possivel verificar o relato dos profissionais amostrados quanto a 

satisfação dos pacientes por cada prótese realizada.. 

 

 
Figura 17 –Relato dos profissionais amostrados quanto a satisfação dos pacientes pela prótese realizada. 

 
Na Tabela 1 São apresentados os valores da análise de regressão logística avaliando as 

características do profissional, do paciente e da prótese em questão que foram preponderantes 

como razão da escolha de uma prótese específica em detrimento da outra prótese. Como 

varíável foi selecionada a razão de escolha de Motivos relatados pelos profissionais amostrados 
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para a indicação ou contraindicação da Prótese Fixa em seus pacientes para reabilitação de 

mandíbulas edêntulas 

 
 
Tabela 1 – Análise de regressão logística multipla avaliando as características do profissional, 

do paciente e da prótese em questão que foram preponderantes como razão de escolha de uma 

prótese específica em detrimento de outra prótese.  

Razão de escolha da 

prótese fixa 

Odds  

Ratio 

Std.  

Err. z P>z 

Intervalo de confiança 

- 95% 

Idade do Profissional 3.538 2.991 1.490 0.135 0.675 18.551 

Formação 
Profissional 1.580 1.167 0.620 0.536 0.372 6.718 

Tempo de Formação 1.013 0.266 0.050 0.960 0.605 1.696 

Cidade de 
atendimento 5.863 5.100 2.030 0.042* 1.066 32.256 

Localização do local 
de atendimento 0.347 0.247 -1.490 0.137 0.086 1.402 

Faixa etária dos 
Pacientes 0.840 0.466 -0.310 0.753 0.283 2.491 

Escolaridade do 
paciente 0.141 0.141 -1.960 0.049* 0.020 1.001 

Renda do Paciente 0.283 0.196 -1.830 0.048* 0.073 1.097 

Frequência de prótese 
sobre implante 
removível 0.914 0.629 -0.130 0.896 0.237 3.521 

Frequência de 
Prótese Fixa 0.905 0.565 -0.160 0.873 0.266 3.079 

Alteração de 
demanda 1.050 0.544 0.090 0.925 0.380 2.898 

Satisfação do 
paciente com prótese 
sobre implante 
removível 3.151 1.470 2.460 0.014* 1.263 7.861 

Satisfação do 
paciente com Prótese 
Fixa 0.276 0.212 -1.680 0.093 0.061 1.241 

Quantitativo de 
implantes prótese 
sobre implante  
removível 0.941 0.330 -0.170 0.862 0.473 1.871 

Quantitativo de 
implantes Prótese 
Fixa 0.538 0.305 -1.090 0.274 0.177 1.633 

* Valores estatisticamente significativos (p<0.05) 
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6 DISCUSSÕES 

 

O presente estudo buscou por meio do relato dos profissionais do estado do Rio de 

Janeiro habilitados na execução de trabalhos de reabilitação com próteses sobre implante, fixas 

e removíveis, compreender o entendimento do profissional a respeito do custo-benefício para o 

paciente segundo o perfil clínico e sócio demográfico da população atendida por esse tipo de 

reabilitação. Esse entendimento é necessário para compreender se as razões de indicação de um 

tipo de protocolo em detrimento do outro tipo são respaldadas prioritariamente por razões 

científicas ou outras. 

No presente estudo foram amostrados profissionais com idade mediana (39 anos em 

média) com elevado nível de formação acadêmica profissional. A grande maioria foi composta 

por especialistas em implantodontia, apesar de ter um número razoável de outros especialistas 

que também realizam esses procedimentos reabilitadores. Os profissionais participantes 

trabalhavam em consultório ou clínica particulares principalmente em área de condição 

socioeconômica de média renda. O mesmo foi observado no estudo de Kronstrom e Carlsson 

(2019), no qual a grande maioria dos profissionais que realizavam protocolo com próteses 

dentárias sobre implantes mandibulares trabalhavam em consultório particulares. 

Em relação a idade dos pacientes que buscam reabilitação oral para os casos de 

mandíbulas edêntulas, a maioria dos profissionais relataram atender pacientes nas faixas etárias 

de 50 a 60 anos, com nível de escolaridade relativamente alto (médio e superior), renda média 

de 4 a 10 salários mínimos. Verificou-se ainda, que nesta pesquisa predominou a periodicidade 

de colocação de implantes mandibulares de algumas vezes por ano, tanto para a Prótese 

Removível, quanto para a Prótese Fixa.  

Dentre os motivos para indicação de uma prótese específica no presente estudo foram 

citados como importantes na escolha os itens qualidade óssea do paciente e retenção da prótese. 

A reabsorção óssea presente em pacientes edêntulos podem provocar incômodo durante a 

mastigação, falta de estabilidade, ausência de retenção das próteses totais, impedindo que as 

próteses totais convencionais tenham êxito. Pois de acordo Agarwal e Agarwal (2015), quanto 

maior o período desdentado, mais difícil será reter e apoiar prótese total convencional 

mandibular. Durante o planejamento para a reabilitação de pacientes edêntulos mandibulares, 

pode-se optar pela utilização de próteses fixas e removíveis, visando preencher os requisitos 

funcionais do indivíduo, principalmente no caso de crista mandibular reabsorvida 

(VECCHIATINI et al., 2009; STELLINGSMA et al. 2014). 
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A quantidade de implantes utilizados no presente estudo para a prótese removível 

indicou 2 implantes, corroborando com estudos prévios (ALSABEEHA 2012, FARIAS NETO 

et al. 2012, SCHIMMEL et al. 2014, AGARWAL e AGARWAL 2015, MA et al. 2016, BEN-

GAL et al. 2017, KRONSTROM e CARLSSON 2019). Também foi observado no presente 

estudo, que a grande maioria de seus pacientes apresentam satisfeitos ou muito satisfeitos com 

a prótese. Já a quantidade de implantes utilizados na prótese fixa do presente estudo foi maior, 

indicando de 4 a 5 implantes prioritariamente, o que corrobora com o estudo de Kern et al. 

(2016) e de Grandi et al. (2012). Porém os profissionais relataram que a satisfação do paciente 

com a prótese removível pode ser um fator limitante da sua escolha, uma vez que a satisfação 

com a prótese fixa foi significantemente maior. 

Diversas opções de próteses com implante foram descritas para pacientes desdentados 

mandibulares. Dois implantes dentários são geralmente considerados o número mínimo 

necessário para a prótese removível no implante mandibular (AGARWAL e AGARWAL, 

2015,BEN-GAL et al. 2017). A literatura (VECCHIATINI et al. 2009; ALSABEEHA 2012; 

AGARWAL e AGARWAL 2015; FARIAS NETO et al. 2012) tem demonstrado o sucesso 

reabilitador da prótese removível quando realizado com dois implantes dentários colocados na 

região interforaminal com pilares de bola por melhorar as condições bucais e a qualidade de 

vida do paciente, causar um impacto positivo na qualidade de vida de idosos edêntulos, 

melhorar a experiência de mastigação. Entretanto, implantes adicionais podem melhorar o 

suporte da prótese (DANTAS et al. 2014, PAN et al. 2014, STELLINGSMA et al. 2014), mas 

a retenção e a estabilidade não são significativamente melhoradas (AGARWAL e AGARWAL, 

2015). Apesar de que tem sido relatado (DANTAS et al. 2014; BALAQUER et al. 2015) que 

as próteses removíveis mandibulares com 3 ou 4 implantes apresentaram melhores resultados 

em relação às taxas de sobrevida e sucesso, principalmente aquelas com conexão em barra. 

Carlsson et al. (2004) e Kronstrom e Carlsson (2019) ressaltaram que o motivo mais 

comum para a escolha da prótese removível foi o custo reduzido. No presente estudo este foi 

também o principal motivo alegado pelos profissionais como indicação para esta prótese. 

Dentre os fatores que significativamente motivaram os profissionais do presente estudo na 

escolha da prótese foram a cidade de atendimento, considerando a capital ou o interior do 

estado, a escolaridade e a renda do paciente serem maiores ou menores. Kern et al. (2016) 

constataram que as taxas de perda de implantes para restaurações fixas foram significativamente 

menores comparadas às restaurações removíveis. Porém, que a localização do implante, o tipo 

de restauração e o número do implante influenciam a taxa estimada de perda de implante, 
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corroborando com o estudo de Schimmel et al. (2014). O medo da dor, complicações e 

constrangimento social, exacerbados pela idade, são alguns fatores que foram citados por Ellis 

et al. (2011), que contribuem para que os pacientes idosos se recusem a utilizar a prótese 

removível. Além disso foi citada na literatura outras motivações para a escolha do prótese de 

reabilitação como a facilidade de manutenção; facilidade de higienização (VECCHIATINI et 

al., 2009); o perfil socioeconômico do paciente; custo x benefício ao paciente (BARÃO et al., 

2009; VECCHIATINI et al., 2009; AGARWAL e AGARWAL, 2015); baixo custo de 

manutenção e idade do paciente (VECCHIATINI et al., 2009), que corrobora com o presente 

estudo mesmo não sendo motivações significativas na escolha da prótese de reabilitação do 

profissional. 

A prótese removível tem a vantagem de exigir menor número de implantes, cirurgia 

menos invasiva, procedimentos laboratoriais mais simples. Todas essas características, aliadas 

às altas taxas de sucesso fazem com que a prótese removível deve ser a primeira escolha para 

desdentados em mandíbula, principalmente para os pacientes com mandíbulas extremamente 

reabsorvidas (STELLINGSMA et al., 2014). Pois, como observado no estudo de Carlsson et al. 

(2004) e Kronstrom e Carlsson (2019) a maioria dos entrevistados de ambos os protocolos 

estavam igualmente satisfeitos. Carlsson et al. (2004) e Kronstrom e Carlsson (2019), 

ressaltaram ainda, que prótese com implante para mandíbulas edêntulas é comum, mas há 

grande variação em relação à quantidade de protocolos realizados, design e materiais utilizados 

para as próteses de implante. A questão financeira do custo do protocolo (Selim et al. 2016) faz 

com que sejam comuns os resultados conflitantes de indicação e escolha das próteses fixas e 

removíveis. 
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7. CONCLUSÕES 

 

Ao final deste estudo, considerando o entendimento do profissional a respeito do custo-

benefício para o paciente segundo o perfil clínico e sócio demográfico da população atendida 

pode-se concluir que houve uma predominância de indicação de próteses mandibulares sobre 

implantes fixas pelos profissionais influenciada pela satisfação do paciente, a cidade de 

atendimento, a escolaridade e renda do paciente do paciente atendido. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Este é um convite para participar da pesquisa intitulada “Questionário para 

implantodontistas do Estado do Rio de Janeiro sobre o uso de prótese mandibularimplanto 

suportada”, de responsabilidade do pesquisador responsável Ana Maria Blaudt Chi do 

Programa de Pós-Graduação em Odontologia do Instituto de Saúde de Nova Friburgo da 

Universidade Federal Fluminense, Rua Doutor Sílvio Henrique Braune, n. 22, Bairro Centro, 

Nova Friburgo, RJ. CEP: 28625-650. 

Por favor, leia este termo cuidadosamente, pois, as informações a seguir irão descrever 

esta pesquisa e sua função nela como participante. Caso tenha qualquer dúvida sobre esta 

pesquisa, ou este termo, em qualquer tempo, entre em contato com o pesquisador responsável 

pela pesquisa utilizando o endereço de email: amchi@oi.com.br, ou ainda, com o Comitê de 

Ética em Pesquisa do ISNF/UFF,http://cepisnf.sites.uff.br/, localizado no mesmo endereço 

acima descrito. Este termo de consentimento livre e esclarecido segue as normas estabelecidas 

pela Resolução CNS/MSnº 510, de 07 de abril de 2016. 

 

•Descrição do estudo: O motivo que nos leva a fazer essa pesquisar é que queremos 

saber para reabilitação com próteses mandibulares sobre implantes qual oprincipal 

protocolo, fixo (Branemark) ou removível (prótese sobre implante do protocolo 

removível), que você vem utilizando e a sua motivação na para essa escolha. Como 

participante da pesquisa, caso aceite voluntariamente em participar dela, você 

responderá um questionário com 21 questões. 

•Riscos: Poderá haver algum desconforto ou risco mínimo em participar da pesquisa, 

pois será realizado preenchimento de um questionário online, que levará 

aproximadamente 10 minutos. 

•Benefícios: O seu benefício direto em participar da pesquisa será entender como 

funciona a distribuição do uso dos protocolos fixo (Branemark) e removível (prótese 

sobre implante do protocolo removível) no estado do Rio de Janeiro. 

•Ressarcimentos: Você não terá custos financeiros quantificáveis para participar desta 

pesquisa, por se tratar de um questionário online, assim, não haverá nenhum tipo de 

ressarcimento ou qualquer vantagem financeira por sua participação. 
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•Forma de acompanhamento e assistência: Você tem a garantia de que receberá 

respostas a qualquer pergunta ou esclarecimento sobre os procedimentos a serem 

realizados, e aspectos pertinentes à pesquisa em qualquer momento. 

•Indenização: Caso sinta-se lesado de alguma forma, pela suspeita de uso indevido das 

suas informações que não para esta pesquisa específica, você tem direito, atestado 

juridicamente, a solicitar indenização. 

•Confidencialidade e anonimização de dados: Garantimos que todas as suas informações 

serão mantidas em sigilo, em confidencialidade e mantendo sua privacidade. Será 

garantido ainda que os resultados do estudo não vão afetar negativamente sua profissão. 

•Liberdade de recusa em participar do estudo: Caso não concorde com a pesquisa, recuse 

a participação clicando no ícone abaixo indicando que você não quer participar dessa 

pesquisa. 

•Liberdade de retirada do consentimento: Em caso de arrependimento em ter aceitado, 

neste momento, e queira desistir de participar da pesquisa, a qualquer tempo, é possível 

retirar o aceite não permitindo o uso dos seus dados coletados. 

 

Apenas nos informe de seu arrependimento por e-mail. Caso haja interesse em participar da 

pesquisa preencha os dados abaixo e depois clique no ícone que indica que você quer participar 

dessa pesquisa. Após isso você receberá a confirmação de sua participação por e-mail com uma 

via deste TCLE e terá acesso ao questionário. 

 

Eu, [campo preenchível], idade [campo preenchível], endereço de email [campo preenchível], 

fui informado (a) dos objetivos da desta pesquisa, demaneira clara e detalhada e esclareci 

minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar 

minha decisão de participar se assim odesejar. 

 

Declaro que concordo em participar dessa pesquisa. Icone clicável 

 

Não quero participar dessa pesquisa. Icone clicável 
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Anexo 2 - Questionário 

 

Esta pesquisa tem por objetivo avaliar as escolhas e as motivações de cirurgiões-

dentistas do estadodo Rio de Janeiro que trabalham com implantodontia para reabilitação 

utilizando prótesesmandibulares sobre implantes a respeito do protocolo fixo (Branemark) e/ou 

removível(prótese sobre implante do protocolo removível). 

 

- O projeto teve a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Saúde de 

Nova Friburgoda Universidade Federal Fluminense (CAAE: 73431317.8.0000.5626). 

 

O público-alvo são cirurgiões-dentistas do estado do Rio de Janeiro habilitados a 

trabalhar comimplantodontia, de qualquer sexo ou idade. 

 

* Não se trata de um teste de conhecimentos. Estamos interessados em conhecer as práticas 

eatitudes profissional de uma forma geral. 

* Não existe no questionário qualquer pergunta que permita revelar a identidade dos 

respondentes. 

 

Assim, caso você tenha interesse em obter mais informação sobre a pesquisa ou 

conhecer os seus resultados envie um email para amchi@oi.com.br 

 

O preenchimento do questionário levará de 10 a 15 minutos. 

 

Por favor preencha os dados abaixo e depois clique no ícone que indica sua posição 

quanto aparticipar dessa pesquisa. 

 

* O respondente que concordar em participar da pesquisa o fará voluntariamente e permitirá o 

uso dasinformações coletadas por meio deste questionário em eventos e publicações técnico-

científicas. 

 

Agradecemos desde já sua valiosa participação! 

 

O período de preenchimento deste questionário será até o dia 21 de abril de 2019! 
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*Obrigatório 

1. * 

Marcar apenas uma alternativa. 

 Declaro que CONCORDO em participar dessa pesquisa. 

 NÃO QUERO participar dessa pesquisa. Ir para "Obrigada por sua participação!". 

 

2. Indique sua idade * 

____[campo preenchível]___ 

 

3. Qual seu maior nível de escolaridade: * 

Marque todas que se aplicam. 

 Graduação em Odontologia 

 Especialização* 

 Mestrado* 

 Doutorado* 

 Pós-Doutorado* 

 Outro: 

 

4. * Especifique em qual(is) área(s) é o seu maior nível de escolaridade: 

____[campo preenchível]___ 

 

5. A quanto tempo obteve o seu maior título de escolaridade: * 

Marcar apenas uma alternativa. 

 A menos de 2 anos 

 De 2 a 5 anos 

 De 5 a 10 anos 

 De 10 a 20 anos 

 A mais de 20 anos 

 

6. Qual a principal cidade que atende os pacientes para colocação de implantes: * 

____[campo preenchível]___ 
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7. Qual o estabelecimento prioritário que você atende os pacientes para colocação de 

implantes: * 

Marcar apenas uma alternativa. 

 Consultório Particular 

 Consultório de Colegas 

 Clínica Particular Multi-Especialidades 

 Policlínica popular 

 Universidade, faculdade (ambiente educacional) 

 Outro: 

 

8. Qual a localização desse local de atendimento na cidade: * 

Marcar apenas uma alternativa. 

 Área de alta renda 

 Área de classe média 

 Área de baixa renda 

 Zona Rural 

 Outro: 

 

9. Qual a faixa etária (MÉDIA) dos pacientes que são atendidos por você para colocação de 

implantes: * 

Marcar apenas uma alternativa. 

 Menores de 40 anos 

 De 40 a 50 anos 

 De 50 a 60 anos 

 De 60 a 70 anos 

 Maiores de 70 anos 

 

10. Qual o nível (MÉDIO) de escolaridade dos pacientes que são atendidos por você para 

colocação de implantes: * 

Marcar apenas uma alternativa. 

 Não frequentaram escola formal 

 Fundamental 
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 Médio 

 Superior 

 Pós-graduação 

 

11. Qual faixa (MÉDIA) de renda, Salário-Mínimo (SM), dos pacientes que são atendidos por 

vocêpara colocação de implantes: * 

Marcar apenas uma alternativa. 

 Acima de 20 SM (R$ 18.740,01 ou mais) 

 De 10 a 20 SM (R$ 9.370,01 a R$ 18.740,00) 

 De 4 a 10 SM (R$ 3.748,01 a R$ 9.370,00) 

 De 2 a 4 SM (R$ 1.874,01 a R$ 3.748,00) 

 Até 2 SM (Até R$ 1.874,00) 

 

12. Qual a frequência (MÉDIA) de colocação de implante mandibulares para prótese sobre 

implante do protocolo removível. * 

Marcar apenas uma alternativa. 

 Nunca 

 Algumas vezes por ano 

 Algumas vezes por mês 

 Algumas vezes por semana 

 Todos os dias 

 

13. Qual a frequência (MÉDIA) de colocação de implantes mandibulares para o protocolo 

deprótese Fixa. * 

Marcar apenas uma alternativa. 

 Nunca 

 Algumas vezes por ano 

 Algumas vezes por mês 

 Algumas vezes por semana 

 Todos os dias 
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14. Escolha no mínimo 3 principais razões que justificam UTILIZAR prótese sobre implante 

do protocolo removível na mandíbula, na maioria dos casos. * 

Marque todas que se aplicam. 

 Não faço esse trabalho 

 Custo X Benefício ao paciente 

 Qualidade óssea do paciente 

 Retenção da prótese 

 Facilidade de higienização 

 Perfil socioeconômico do paciente 

 Idade do paciente 

 Estética 

 Expectativas do paciente 

 Facilidade de manutenção 

 Facilidade de execução do protocolo 

 Baixa custo de manutenção 

 Tempo do protocolo 

 Recuperação do paciente 

 

15. Escolha no mínimo 3 principais razões que justificam NÃO UTILIZAR prótese sobre 

implante do protocolo removível na mandíbula, na maioria dos casos. * 

Marque todas que se aplicam. 

 Custo X Benefício ao paciente 

 Qualidade óssea do paciente 

 Retenção da prótese 

 Facilidade de higienização 

 Perfil socioeconômico do paciente 

 Idade do paciente 

 Estética 

 Expectativas do paciente 

 Facilidade de manutenção 

 Facilidade de execução do protocolo 

 Baixa custo de manutenção 
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 Tempo do protocolo 

 Recuperação do paciente 

 

16. Escolha no mínimo 3 principais razões que justificam UTILIZAR o protocolo fixo 

namandíbula, na maioria dos casos. * 

Marque todas que se aplicam. 

 Não faço esse trabalho 

 Custo X Benefício ao paciente 

 Qualidade óssea do paciente 

 Retenção da prótese 

 Facilidade de higienização 

 Perfil socioeconômico do paciente 

 Idade do paciente 

 Estética 

 Expectativas do paciente 

 Facilidade de manutenção 

 Facilidade de execução do protocolo 

 Baixa custo de manutenção 

 Tempo do protocolo 

 Recuperação do paciente 

 

17. Escolha no mínimo 3 principais razões que justificam NÃO UTILIZAR o protocolo fixo na 

mandíbula, na maioria dos casos. * 

Marque todas que se aplicam. 

 Custo X Benefício ao paciente 

 Qualidade óssea do paciente 

 Retenção da prótese 

 Facilidade de higienização 

 Perfil socioeconômico do paciente 

 Idade do paciente 

 Estética 

 Expectativas do paciente 
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 Facilidade de manutenção 

 Facilidade de execução do protocolo 

 Baixa custo de manutenção 

 Tempo do protocolo 

 Recuperação do paciente 

 

18. Houve alteração por demanda de algum protocolo nos últimos anos? * 

Marcar apenas uma alternativa. 

 Não houve alteração 

 Sim, com maior procura por protocolo removível. 

 Sim, com maior procura por protocolo fixo. 

 

19. Em relação a satisfação dos pacientes, na maioria dos casos, que fizeram protocolo 

removívelprótese sobre implante do protocolo removível na mandíbula. * 

Marcar apenas uma alternativa. 

 1  2  3  4  5 
Insatisfeitos    Muito satisfeitos 

 

20. Em relação a satisfação dos pacientes, na maioria dos casos, que fizeram protocolo Fixo 

namandíbula. * 

Marcar apenas uma alternativa. 

 1  2  3  4  5 
Insatisfeitos    Muito satisfeitos 

 

21. Quantos implantes você usa, na maioria dos casos prótese sobre implante do protocolo 

removível na mandíbula edêntula. * 

Marcar apenas uma alternativa. 

 1 

 2 

 3 

 4 

 Mais que 4 
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22. Qual o seu componente de escolha, na maioria dos casos, para a retenção de próteses sobre 

implante do protocolo removível?* 

Marcar apenas uma alternativa. 

 Barra clip 

 Bola 

 Magneto 

 

23. Quantos implantes você usa, na maioria dos casos, para protocolo fixo na mandíbula 

edêntula. * 

Marcar apenas uma alternativa. 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 Mais que 6 

 

24. Qual o seu material de escolha, na maioria dos casos, para a confecção do protocolo fixo? 

* 

Marcar apenas uma alternativa. 

 Resina 

 Cerâmica 

 


