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RESUMO 
O presente trabalho teve por objetivo avaliar o grau de satisfação dos 

pacientes que tiveram implantes transitórios instalados para reter 

sobredentaduras durante o período de osseointegração para a ativação dos 

implantes permanentes. Foram avaliados 23 pacientes, nos quais haviam sido 

instalados 46 implantes transitórios. Todos os implantes transitórios 

instalados tinham 2,5mm de diâmetro e 13 mm de comprimento. Foi 

observada a presença dos implantes transitórios no momento da ativação dos 

implantes osseointegráveis. O questionário aplicado ao paciente possuía 

perguntas referentes à retenção da prótese, a influência da ativação imediata 

da prótese na retomada das atividades e convívio social e satisfação geral 

durante o período de espera para a osseointegração até a ativação dos 

implantes permanentes. Foi perguntado também se indicariam ou não esse 

tratamento para outras pessoas. Os resultados mostraram que quando 

perguntados a respeito da retenção, 60,87% respondeu que a retenção foi 

ótima, e 39,13% deles responderam que a retenção foi boa. Quanto a um bom 

convívio social, 100% relataram poder manter esse convívio sem 

constrangimento. A satisfação geral com o uso da sobredentadura retida pelos 

implantes transitórios teve 65,2% dos pacientes muito satisfeitos e 34,8% 

satisfeitos. Não houve insatisfação. Todos os pacientes indicariam o 

tratamento para outra pessoa. A respeito da sobrevivência dos implantes 

transitórios, dos 46 instalados, somente um foi perdido e outro apresentava 

mobilidade, mas ainda retinha a prótese. Com os resultados encontrados, foi 

possível concluir que a instalação de implantes transitórios para reter a 

sobredentadura temporariamente, é um tratamento com alto grau de 

satisfação dos pacientes e a sobrevivência de 97,8% dos implantes transitórios 

mostra a grande eficiência destes para este propósito. 

Palavras-chave: grau de satisfação - sobredentaduras - implantes dentários 
transitórios 
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ABSTRACT 

 

 

This study aimed to evaluate the degree of satisfaction of patients had 

transitional implants installed to retain overdentures during osseointegration of 

permanent implants activation. We evaluated 23 patients in whom 46 transitional 

implants were installed. All transitional implants installed had 2.5 mm in diameter and 

13mm long. We observed the presence of the transitional implants at the time of 

activation of dental implants. The questionnaire had questions regarding the retention 

of the prosthesis, the influence of immediate activation of the prosthesis in the 

resumption of activities and social life and overall satisfaction during the waiting 

period for osseointegration and activation of dental implants. Also were asked 

whether or not this treatment would indicate to other people. The results showed that 

when asked about the retention, 60.87% said that retention was excellent, and 

39.13% of them responded that the retention was good. As for a good social life, 

100% reported living without power to keep this embarrassment. . A general 

satisfaction with the use of denture retained by transitional implants was 68.2% of 

patients very satisfied and 31.8%  satisfied. All patients indicate the treatment to 

another person. Regarding the survival of transitional implants. 46 implants were 

installed, only one had been lost and another one had been mobility, but still retained 

the prosthesis. Based on the results, we concluded that the installation of transitional 

implants to retain overdenture temporarily, is a treatment with a high degree of 

patient satisfaction and survival of 97.8% of transitional implants shows the great 

efficiency of these for this purpose. 

 

                      

Keywords: degree of satisfaction - overdentures - transitional implants 
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01. Introdução 

 

   

Com a perda dos elementos dentários, a tendência é que haja 

diminuição do rebordo alveolar pela reabsorção óssea, dificultando o uso 

desse tipo de prótese. Essa reabsorção pode levar à redução da eficiência 

mastigatória, perda da dimensão vertical de oclusão, desconforto e em 

muitos casos causar insatisfação geral com a reabilitação bucal realizada 

com próteses totais. (BONACHELA,2003).  Principalmente nos casos de 

prótese total inferior, que por cobrir uma menor área de superfície do que as 

superiores, e pelo fato da fixação do trabalho ocorrer na parte móvel da 

cavidade bucal, apresenta maior deficiência em relação à estabilidade e 

retenção.   (JACOB, 1998). 

Após os primeiros sucessos da técnica de osseointegração relatados 

por Bränemark e seu grupo, muitas inovações e modificações foram 

desenvolvidas, de modo que hoje pode ser dito que os implantes dentais 

osseointegráveis não estão mais em estágio experimental, mas são um 

método de tratamento previsível e eficiente para pacientes edêntulos. 

(BRANEMARK et al, 1969; SCHNITMANN, 1990). 

O método clássico de osseointegração proposto por Branemark baseia-

se num protocolo cirúrgico de duas fases, que ao longo do tempo provou ser 

um tratamento possível com taxa de sucesso elevada (BRÄNEMARK, 1983). 

No protocolo cirúrgico de 2(duas) fases, na primeira é feita a instalação dos 

implantes permanentes (osseointegráveis), aguardando-se um período de 

mais ou menos 3 meses para se colocar estes implantes em função. Neste 

tempo a prótese total pode ser ou não usada pelo paciente, mas não tem 

nenhum tipo de retenção. 

Com o desenvolvimento dos estudos ao longo do tempo o próprio grupo 

de Branemark apresentou resultados demonstrando ser possível fornecer ao 
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paciente uma prótese fixa mandibular definitiva no mesmo dia do ato 

cirúrgico de instalação dos implantes (BRÄNEMARK et al. 1999). Porém, 

MISCH,  (2000) e QUIRYNEN et al. (2005), mostraram que as 

sobredentaduras mandibulares possuem a necessidade de menos implantes 

para sua retenção, baixo custo, facilidade de técnica e sua  efetividade é 

semelhante á uma prótese fixa. 

Uma sobredentadura pode ser definida como uma prótese total 

removível que cobre inteiramente a face oclusal de uma raiz ou de um 

implante (PREISKEL, 1996). Atualmente o aumento da idade e a perda dos 

dentes não necessariamente seguem juntos, mas no passado, a reabsorção 

do rebordo alveolar e a decadência da habilidade neuromuscular em 

manipular próteses totais eram aliadas à queda da qualidade de vida de 

muitos pacientes.  

Com o objetivo de proporcionar satisfação e qualidade de vida ao 

paciente, foi desenvolvido no curso de Especialização em Implantodontia da 

FOUFF-Niterói,  um protocolo de instalação de implantes osseointegráveis na 

região anterior da mandíbula, com colocação da sobredentadura no mesmo 

tempo cirúrgico, retida por 2(dois) implantes transitórios instalados nesta 

região e não sendo ativados implantes permanentes, que ficam aguardando o 

período de osseointegração para serem colocados em função. 

        O presente trabalho teve como finalidade avaliar o grau de satisfação 

dos pacientes do curso de especialização em implantodontia da FOUFF com 

o uso de sobredentadura inferior retida com implantes transitórios durante o 

período de espera para a osseointegração e ativação dos implantes 

permanentes.  
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2. Revisão da Literatura  

2.1  Próteses totais convencionais 

BONACHELA (2003) mostrou que quando há perda de todos os dentes 

de uma arcada, a reabilitação protética é realizada através da prótese total 

convencional (dentadura), que sofre várias limitações, sendo as maiores 

delas a estabilidade e a retenção, devido à perda óssea alveolar, geralmente 

avançada. A falta de retenção, principalmente da prótese total inferior, é 

maior, mas pode ser minimizada por uma perfeita adaptação e selamento 

periférico, evitando a penetração de ar. 

Estudos feitos por MISCH & MISCH (2000), demonstraram que 71% dos 

usuários de próteses totais convencionais mandibulares têm dificuldades de 

mastigação, fonética e psicológica, estando, assim, insatisfeitos com as 

mesmas. 

MEIRELLES et AL. (2000), mostraram que a má adaptação da prótese 

leva a uma diminuição na força de mastigação, problemas de dicção e medo 

de perder a prótese, interferindo até mesmo no seu convívio social. 

 De acordo com FROSSARD et al. (2003), a maioria dos pacientes 

submetidos a tratamento com prótese total inferior relata insatisfação com 

esse tipo de tratamento, devido, principalmente, à falta de retenção e 

estabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 2.2. Sobredentadura: 

A Odontologia moderna tem se desdobrado para suprir o grande desafio 

que é a reabilitação da função mastigatória do paciente totalmente edêntulo. 

Sabe-se que 72% da população acima de 50 anos possuem ou necessitam de 
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prótese total, porém a satisfação do paciente com relação aos seus anseios 

funcionais e estéticos tem sido uma tarefa cada vez mais difícil 

(FERNANDES et al., 1999). 

Uma alternativa de tratamento para pacientes que apresentavam 

inúmeros problemas de adaptação durante o uso de próteses totais 

removíveis foi a sobredentadura implanto-retida e muco-suportada que 

evoluiu da prótese fixa implanto-retida. (MERICSKE-STERN,1994; BURNS et 

al., 1995 a). 

A utilização das sobredentaduras suportadas por implantes apresenta 

uma série de vantagens em relação às próteses totais convencionais, como: 

melhoria da retenção, suporte e estabilidade, melhoria na função 

mastigatória e benefícios psicológicos aos pacientes (BATISTA, 2005). 

  Pacientes edêntulos relatavam problemas de adaptação às suas 

próteses totais removíveis. Para solucionar este problema, SCHMITT E ZARB 

(1998) sugeriram a necessidade de emprego de sobredentaduras implanto-

suportadas, que seria uma opção de tratamento menos invasiva, menos 

onerosa, menos complexa e efetiva do que as próteses fixas sobre implante.  

As maiores indicações para uma sobredentadura inferior estariam 

ligadas a problemas advindos das próteses totais convencionais relacionados 

à função, fonética, sensibilidade tecidual, abrasão dos tecidos moles e 

principalmente à falta de retenção e estabilidade (MISCH, 1991). 

Trabalhos longitudinais de QUIRYNEN et al. (2005), com 

acompanhamento por 10 anos de pacientes portando prótese fixa sobre 

implantes e sobredentadura implanto-retida, mostraram que a satisfação 

dos pacientes foi muito elevada em ambos os tipos de terapia, com o grupo 

com prótese fixa tendo uma leve superioridade na mastigação e satisfação 

geral. Porém a conclusão foi de que dos pontos de vista clínico e 

microbiológico, assim como da satisfação do paciente, ambas oferecem 

favoráveis resultados de longo prazo. 

VAN STEENBERGHE et al. (1987) foram os primeiros autores a fazerem 

estudos longitudinais a respeito das sobredentaduras e propuseram a 

colocação de apenas 2 implantes em uma mandíbula edêntula. A média de 
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98% de sucesso deste trabalho com 52 semanas de observação foi 

encorajador. Entretanto, estudos prospectivos de 5 anos ou mais, em 

sobredentaduras retidas por implantes são limitados.  

MERICSKE-STERN et al. (1994) relataram 97% de sobrevivência com 2 

implantes (unidos ou isolados) independentemente de presença de mucosa 

queratinizada ou da duração do edentulismo. JEMT et al. (1996) relataram 

média de 100% de sucesso cumulativo para sobredentaduras suportadas por 

2 implantes, com média de perda óssea de 0,5mm durante um período de 5 

anos.  

Em 2003, foram feitos estudos com 102 pacientes com idade entre 35 e 

65 anos, onde todos eram completamente edêntulos há mais de 10 anos. Os 

mesmos receberam sobredentaduras mandibulares suportadas por dois 

implantes com o sistema de retenção barra-clipe em oposição à prótese total 

superior. Esses pacientes foram divididos em dois grupos, sendo que o 

primeiro, com 54 pacientes, fizeram o tratamento de sobredentaduras e o 

segundo grupo, com 48 pacientes, colocaram dentadura convencional. 

Verificando o grau de satisfação com relação ao conforto, estabilidade e 

facilidade de mastigação, detectou-se que, no grupo tratado com 

sobredentadura, a satisfação era significativamente mais elevada do que 

aqueles com tratamento de dentaduras convencionais. Entretanto, verificou-

se que, com relação à estética, fonética e facilidade na higienização, não 

houve melhora significativa com relação ao grupo de dentadura 

convencional. De qualquer forma, concluíram que as sobredentadura 

mandibulares retidas por dois implantes são bem mais satisfatórias do que 

as dentaduras convencionais. (AWAD et al., 2003) 

Em outro trabalho realizado por AWAD et al. em 2003, semelhante ao já 

descrito anteriormente, foi avaliado o grau de satisfação de um grupo de 60 

pacientes com idade entre 65 e 70 anos. Trinta pacientes foram tratados 

com sobredentadura mandibular sobre 2 implantes com sistema de retenção 

tipo o`ring e 30 pacientes tratados com dentadura inferior convencional. 

Todos os pacientes usavam prótese total superior. O grau de satisfação 

foi avaliado em relação ao conforto, retenção, estabilidade, habilidade ao 

mastigar, fonética, estética e na limpeza, relacionados à qualidade de vida 
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em adultos de meia idade e pacientes com problemas sérios de adaptação às 

próteses convencionais. Os resultados foram semelhantes àqueles do 

trabalho descrito anteriormente, sugerindo que o tratamento realizado com 

sobredentadura sobre 2 implantes mandibulares em oposição à prótese total 

superior deva ser indicado para pacientes edentados, 

Apesar de o grau de satisfação dos pacientes quanto aos tratamentos 

por sobredentadura ser bastante elevado, ainda há a necessidade de certos 

ajustes a serem alcançados, tais como: retenção de partículas debaixo da 

prótese e locais doloridos pela prótese. (JAGGER et al., 2001). 

 

    

2.3. Satisfação com os diferentes tipos de retentores e 

quantidade de implantes: 

 

A ativação da sobredentadura foi possível graças aos bolas-encaixe 

(o´rings) que permitem a retenção dá prótese pelos implantes transitórios. 

(OHKUBO C.,2004). A satisfação do paciente melhora significativamente com 

o uso dos bolas-encaixe como retentores para sobredentaduras. ( ELLIS J.S., 

2009). 

Comparando-se os resultados clínicos de diferentes sistemas de 

ancoragem, NAERT et al. (1999) acharam 100% de sucesso nos implantes 

após 5 anos, para todos os grupos. Apesar destes relatos, controvérsias 

persistem a respeito do conceito e das indicações deste tipo de tratamento 

(BATENBURG et al., 1998 e BURNS, 2000). Estudos feitos por numerosos 

autores mostraram que pacientes portadores de sobredentaduras retidas por 

2 implantes entre os forames mentonianos, tinham maiores índices de 

satisfação do que pacientes que portavam próteses totais convencionais. 

(NAERT et al., 1999; KRENNMAIR et al., 20001; BURNS et al., 1995; 

BOERRIGTER et al.,1995 a; RAGHOEBAR et al., 2000; BOERRIGTER et al., 

1995 b; WISMEIJER et al., 1992; WISMEIJER et al.,1997). MEIJER et al. 

(1999). Num acompanhamento clínico de 10 anos feito por MEIJER et all 
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(2009) para avaliar satisfação de pacientes com o uso de sobredentadura 

retida por 2 ou 4 implantes, os pacientes dos dois grupos ficaram igualmente 

satisfeitos com o uso de suas sobredentaduras. Por razões de custo-eficácia, 

propuseram que seria mais indicado o uso de 2 implantes para retenção de 

sobredentadura mandibular. 

Em estudos onde se variou o número de implantes ou o sistema de 

retenção, não houve diferenças significativas na satisfação de pacientes com 

reabsorção moderada mandibular reabilitados com sobredentaduras 

implanto-retidas (WISMEIJER et al., 1997; SCHOICHET et al., 2010). 

Schoichet realizou um estudo em 2010 onde se avaliou o grau de 

satisfação de 40 pacientes com 2, 3 ou 4 implantes e diferentes tipos de 

encaixes. Foram 8 pacientes com 2 implantes com encaixe tipo oring, 1 

paciente com 3 implantes e encaixe tipo oring, 13 pacientes com 4 implantes 

com encaixe tipo oring, 3 pacientes com 3 implantes e encaixe tipo barra clip 

e 15 pacientes com 4 implantes e encaixes tipo barra clip.  

Com a aplicação de um questionário ele pode observar que não existia 

diferença estatística entre o grau de satisfação em relação a retenção, 

fonação e estética dos diferentes grupos.  

A esse respeito, os autores concluíram que, uma vez que não são 

encontradas diferenças significativas no grau de satisfação dos pacientes 

com os diferentes sistemas de retenção, a opção de tratamento mais simples 

seria a mais indicada. 

 

2.4 Sistema de retenção tipo bola encaixe (o’ring): 

 

 O implante transitório MDL da Intralock tem a característica de ser 

um implante de corpo único com o sistema de encaixe tipo o’ring acoplado 

ao corpo do implante.  
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(Implante transitório, modelo MDL, da Intralock) 

FIG.1 

 

 Os sistemas do tipo anel de retenção consistem basicamente de um 

intermediário, com um encaixe esférico (tipo bola), preso sobre o implante, e 

uma cápsula ou fêmea, que possui um anel de retenção de borracha 

incorporado à base da prótese. (FERNANDES et al., 1999). Ainda de acordo 

com o autor, a distância que o sistema ocupa no espaço inter-oclusal varia 

de acordo com o fabricante, mas, em geral é em torno de 5mm. 

TELLES et al. (2003), relataram que esse tipo de encaixe permite 

movimentos verticais e rotacionais da sobredentadura, mas exige que os 

implantes estejam relativamente paralelos entre si, para permitir a inserção 

da prótese. Está indicado para retenção sobre implantes independentes (não 

esplintados), quando a distância entre os implantes for grande, e também 

pode ser usado como complemento para outros tipos de sistemas de encaixe. 

 

(implantes transitórios instalados) FIG.2 
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A maior vantagem do encaixe tipo bola está relacionada com a facilidade 

de higienização. No que diz respeito à biomecânica, esse tipo de sistema 

possibilita um alto grau de movimentação quando utilizados unitariamente 

(NADIM et al., 2000). 

NADIM et al. (2000), ratificam que esse tipo de sistema de retenção 

requer perfeito paralelismo entre os implantes e acrescentam que a conexão 

fixada a pilares não paralelos ao eixo de remoção da prótese sofrerá um 

acentuado desgaste. Quanto maior for o número de implantes, maior será a 

dificuldade de alinhamento entre os pilares. 

DIAS et al., (2003) concluem que o tipo de sobredentadura retida por 

dois implantes parece adequar-se bem ao sistema tipo o`ring, embora 

apresente algumas limitações do ponto de vista biomecânico. Quando 

planejada adequadamente, consiste numa alternativa eficaz e segura de 

tratamento, principalmente, em relação às próteses totais convencionais. 

Podem ser considerados como vantagens do tratamento por sobredentadura 

com sistema de retenção bola encaixe, a manutenção e a facilidade de 

higienização (NADIN et al., 2000). 

 

 

 

2.5. O uso dos implantes transitórios: 

Estudos feitos por vários autores mostraram que nos casos de 

instalação de implantes osseointegráveis onde o objetivo é deixá-los sem 

carga e o paciente deseja receber uma prótese no mesmo dia da cirurgia, 

uma alternativa interessante é instalar implantes transitórios que 

receberiam uma prótese (sobredentadura) imediatamente sobre eles. 

(ZUBERY Y., 1999; MAZOR  Z.,2000; BROWN MS2001; LESHEM D.,2003; 

AHN M.R.,2004; FROUM S.J.,2005; BULARD R.A.,2005; OHKUBO 

C.,2006;RANGEL B.C.,2009). 
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 (cápsulas encaixadas nos bolas-encaixe 

para captura) FIG.3 

 

(inserção da resina na prótese para 

captura da cápsula) FIG.4 

 

 

(matiz capturada pela prótese) FIG.5 
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(prótese retida pelos implantes 

transitórios) FIG.6 

 

PETRUGARO (1999) e MINSK (2001) mostraram que a mastigação do 

alimento causa trauma transmucoso nos implantes convencionais instalados 

e que os implantes transitórios, por proporcionar imediata instalação da 

prótese, evitariam esse trauma da alimentação. Esses implantes transitórios 

retiveram a prótese trazendo total e imediata função do início ao fim do 

tratamento. (GOTTEHRER N., 1996 n-7; PETRUNGARO P.S., 2000;  AHN 

M.R. 2004; OHKUBO C., 2006). 

MINSK (2001) noticiou que implantes transitórios são capazes de 

satisfazer os pacientes tanto na necessidade estética quanto principalmente 

na possibilidade que eles proporcionam de fixação da prótese no dia do ato 

cirúrgico. Esta fixação traz maior conforto e menores complicações pós-

operatórias. O tratamento se torna mais atraente ajudando a melhorar a 

aceitação ao tratamento (MINSK, 2001; PETRUGARO, 1999). 

        Clinicamente, devido ao fato dos implantes transitórios 

suportarem imediatamente e temporariamente a prótese, ajuda a proteger os 

implantes convencionais de forças transmucosas e prematuras  

(GOTTEHER, 1996 n-1; PETRUGARO, 1999; MINSK, 2001; LESHEM D., 

2003; AHN M.R., 2004; OHKUBO C., 2006). 

        PETRUNGARO (2001), afirmou que os implantes transitórios, por 

trazer melhor retenção das próteses, proporcionam ao paciente uma melhor 

fonética comparada a uma prótese sem esta fixação. Estes implantes 

mantêm estável a dimensão vertical e reduz o número de visitas ao 
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consultório por parte do paciente durante o período de osseointegração e 

maturação tecidual. 

        ATTAR (1999) comparou a cicatrização tecidual, satisfação dos 

pacientes e perda óssea ao redor dos implantes definitivos dos pacientes que 

receberam implantes transitórios. Foram selecionados doze pacientes que 

receberam dois implantes definitivos na região de caninos inferiores; seis 

deles receberam também implantes transitórios. Pôde-se observar que os 

pacientes que receberam implantes transitórios ficaram mais satisfeitos 

devido à retenção e estabilidade da prótese, a cicatrização do tecido mole 

também foi melhor, mas não houve diferenças significativas de perda óssea 

ao redor dos implantes definitivos. Dois desses implantes temporários 

apresentaram mobilidade após três meses da primeira fase cirúrgica. 

        Após cumprirem a função de retenção da prótese durante o 

período de osseointegração dos implantes definitivos, os implantes 

transitórios são desparafusados e removidos sem prejudicar ou causar 

desconforto ao paciente. (GOTTEHER, 1996 n-1). 

        ZUBERY (1999) num estudo histológico feito em cães instalou 

implantes transitórios com e sem função e verificou que não existem 

diferenças significativas no sucesso ou falha destes. Sete de doze implantes 

colocados em função osseointegraram (58,3%) e cinco falharam. Três dos 

seis implantes (50%) do grupo controle que não teve carga, osseointegraram 

e três falharam. Nesse mesmo estudo, os implantes transitórios foram 

divididos em dois grupos: os que osseointegraram e os que não 

osseointegraram. Na maioria dos implantes que osseointegraram, houve um 

bom contato entre o osso trabecular e os implantes, formando uma 

estrutura de suporte. A maioria das zonas de oseointegração apresentava 

um bom contato com uma maturação solida do osso. Em algumas partes foi 

encontrado osso cortical espesso em contato com porções dos implantes. A 

porcentagem de contato ósseo com o implante (osseointegração) variou de 30 

a 65%, dando uma média de 48,5% de área de osseointegração. Três dos 

implantes que não foram ativados apresentaram uma média de 54% área de 

contato osso-implante. Sete dos implantes ativados apresentaram uma 
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média de 46,1% de área de contato. Três dos implantes que não 

osseointegraram, não apresentavam áreas de inflamação no tecido fibroso 

entre o implante e o osso, e outros três implantes apresentavam áreas com 

células referentes à inflamação crônica principalmente na região cervical. 

        2.6. A importância da avaliação da satisfação dos 

pacientes: 

A satisfação do cliente é geralmente definida como uma função das 

percepções do cliente e de suas expectativas, de modo que: Satisfação = 

Percepções / Expectativas, ou seja, “O cliente satisfeito é aquele que percebe 

que o atendimento de suas necessidades pela organização é pelo menos igual 

àquele que se esperava”. Para isso necessitamos saber exatamente quais as 

expectativas do cliente e em seguida quais as suas percepções em relação ao 

cumprimento dessas expectativas. É aqui que nos encontramos com o 

primeiro desafio, porque as expectativas e as percepções são dinâmicas por 

serem essencialmente subjetivas e mutantes e, portanto difíceis de validar 

(DEMING, 1990; COUTO, 1995; RUSSO, 2003). 

Para satisfazer o cliente é necessário ter, primeiro uma compreensão 

profunda de suas necessidades e, em seguida, possuir os processos de 

trabalho que possam, de forma efetiva e consistente, resolver essas 

necessidades. Para isso, a organização deverá traduzir essas necessidades 

em requisitos e cumprir esses fatores, sempre, porque o cliente não exigirá 

menos. Isso exigirá a dedicação de recursos para coletar e analisar dados e 

informações, sistematicamente, para entender os requisitos e as percepções 

do cliente (DEMING, 1990). 

Segundo PASCOE (1983), SALA (1993) e WILLIAMS (1994) em seus 

estudos, revelaram que para avaliar satisfação de usuários são utilizados de 

maneira geral, escalas e questionários compostos de subitens que tratam de 

uma ampla gama de questões. 

O instrumento adequado para pesquisar satisfação é o questionário, 

pois através de perguntas e respostas, poderemos saber com detalhes como 

são e como agem as pessoas que até então têm procurado seus serviços. É 
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importante e necessário saber como elas pensam, o que acham do trabalho 

realizado e também o que elas gostariam que fizéssemos para que se 

sentissem melhor. (RUSSO, 2003). 

A avaliação do tipo de serviço prestado pode ser um instrumento 

dinâmico de transformação, visto que é necessário que em algum momento 

se inicie o processo de avaliação que possa trazer sistematicidade seqüencial 

ao mesmo. (ROCHA & BERCHT, 2000). 

SEGUNDO BITTAR (2001), “as percepções dos pacientes são vitais e é 

por isso que elas devem ser pesquisadas com instrumentos adequados”, 

visto que delas dependem a análise sobre qualidade de serviços. Portanto, 

tratando-se de avaliação de qualidade e satisfação, devem-se conhecer as 

necessidades e os desejos do paciente. (PADILHA et al., 1995). 
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03 – Objetivos 
 

3.1. Geral: Avaliar o grau de satisfação dos pacientes que foram 

submetidos à colocação de implantes transitórios para reter uma 

sobredentadura durante o período de espera para a osseointegração e 

ativação dos implantes permanentes e a eficiência destes implantes 

transitórios em pacientes da clínica do curso de especialização em 

Implantodontia da FOUFF. 

3.2. Específicos: 

3.2.1. Observar a presença dos implantes transitórios no momento da 

ativação dos implantes osseointegráveis.  

3.2.2. Avaliar se os pacientes submetidos a este tipo de tratamento o 

indicariam para outra pessoa. 
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.  

04 - Metodologia 

 

4.1 -  Natureza da pesquisa   

 O presente estudo é do tipo descritivo porque não prevê interferência 

nas variáveis e quantitativo, uma vez que também será utilizado na análise o 

levantamento da quantidade de implantes instalados e pacientes avaliados. 

4.2 - Definição e critérios para seleção da amostra 

       A amostra consistiu de 23 pacientes que se submeteram à cirurgia para 

instalação de implantes osseointegráveis visando à utilização de próteses 

totais implanto retidas e muco suportadas (sobredentaduras) mandibulares 

atendidos na clínica do curso de Especialização em Implantodontia da 

Faculdade de Odontologia da Universidade Federal Fluminense, e que 

receberam a instalação de 2 implantes transitórios modelo MDL da Intralock 

ativados no ato da cirurgia que foram colocados nos espaços disponíveis 

entre os implantes osseointegráveis e ativados ao término da cirurgia, 

proporcionando retenção à sobredentadura; Todos os pacientes assinaram o 

consentimento para participar do presente trabalho (ANEXO III) e tiveram 

seu diagnóstico, planejamento e tratamento com instalação de implantes 

visando à colocação de sobredentadura inferior realizado nas clínicas dos 

cursos de Pós Graduação de Implantodontia da faculdade de Odontologia da 

Universidade Federal Fluminense. O questionário foi aplicado a todos os 

pacientes que atenderam ao chamado de retorno à clínica.  

4.3. Instrumentos para coleta de dados  

4.3.1. Materiais:      Foram utilizados na presente pesquisa uma ficha de 

avaliação especialmente elaborada para este propósito (Anexo I) e um 

questionário (Anexo II) com perguntas abertas e fechadas.   

4.3.2. Método: Os pacientes foram solicitados a responder o questionário. 

A avaliação da situação dos implantes transitórios foi dividida em dois 

grupos: pacientes em tratamento e pacientes já tratados. 
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Os pacientes em tratamento foram submetidos a uma analise clínica para 

avaliação dos implantes transitórios no dia da ativação dos implantes 

permanentes.  

Para os pacientes já tratados, foi feita uma análise dos prontuários a fim de 

observar a situação dos implantes transitórios desde a sua instalação até o 

dia da ativação dos implantes osseointegráveis permanentes.  

Foi feita uma avaliação e tabulação dos dados obtidos na ficha de avaliação 

(ANEXO I) e nos dados obtidos dos questionários (ANEXO II), com as 

respostas dos pacientes.  
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05 – Resultados 

Foram instalados 46 implantes transitórios nos 23 pacientes 

entrevistados. Aqui serão apresentados os resultados obtidos nas entrevistas 

e análise de prontuários dos pacientes incluídos nesta pesquisa. 

Foram definidos diferentes pesos crescentes para as respostas dos 

pacientes, de acordo com a evolução da satisfação, demonstrados nas 

tabelas a seguir: 

 

5.1 – QUANTO A RETENÇÃO DA PRÓTESE PELOS IMPLANTES 

TRANSITÓRIOS: 

                        PESO 1   PESO 2     PESO 3     PESO 4  

PACIENTES sem retenção pouca retenção boa retenção ótima retenção 

23 0 0 9  (39%) 14 (61%) 

FIG.7 

 

 5.2 – QUANTO ÀS ATIVIDADES E CONVÍVIO SOCIAL: 

 

              PESO 1  PESO 2        PESO 3        PESO 4 

PACIENTES Muito 

prejudicadas, 

não conseguiu 

usar a prótese. 

Prejudicadas, com 

dificuldade de 

mastigação e fala. 

Ligeiramente 

prejudicadas com 

relação à mastigação 

e fala. 

Foi possível permanecer 

sem constrangimento e 

com fala e alimentação 

normais. 

23 0 0 1  (4,35%) 22  (95,65%) 

FIG.8 
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5.3 – GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL COM A UTILIZAÇÃO DA 

SOBREDENTADURA RETIDA PELOS IMPLANTES TRANSITÓRIOS: 

 

                             PESO 1                   PESO 2               PESO 3                  PESO 4   

PACIENTES Muito 

insatisfeito 

insatisfeito Satisfeito, mas 

incomodou um 

pouco 

Muito 

satisfeito 

23 0 0 8  (34,78) 15  (65,21%) 

FIG.9 

        

 

 

 

       5.4 – QUANDO PERGUNTADO SE O PACIENTE INDICARIA ESSE TIPO 
DE TRATAMENTO PARA OUTRA PESSOA: 

 

 

 

PACIENTES SIM NÃO 

23 23   (100%) 0 

FIG.10 

 

 

 

      5.5 – IMPLANTES TRANSITÓRIOS INSTALADOS E OBSERVADOS NO 

DIA DA REABERTURA DOS IMPLANTES OSSEOINTEGRÁVEIS: 

 

 

IMPLANTES 2 perdidos 1 perdido Implante com 

mobilidade 

2 implantes 

presentes sem 

mobilidade 

46 0  1  (2,17%) 1  (2,17%) 44  (95,6%) 

FIG. 11 
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06. Discussão 

Temos vários estudos como SCHMITT e ZARB (1998), BURNS et al., 

(1995) e BATISTA, (2005), mostrando que o paciente que recebe uma prótese 

total removível sem retenção por implantes comparado aos que usavam 

sobredentadura ficou significativamente menos satisfeitos com o uso da 

prótese.   

O uso de uma sobredentadura, além de promover uma melhora da 

estabilidade e retenção da prótese, diminui os traumas aos tecidos de 

suporte e oferece simplicidade na sua confecção. (LANDULPHO et al., 2003).  

Com os resultados encontrados, podemos dizer que a satisfação dos 

pacientes com a retenção da prótese com apenas 2 implantes pode ser 

considerada alta, assim como os estudos de NAERT et al.(1999); 

KRENNMAIR et al.(2000); BURNS et al.(1995); BOERRIGTER et al.(1995 a); 

RAGHOEBAR et al.(2000); BOERRIGTER et al.(1995 b); WISMEIJER et al. 

(1992); WISMEIJER et al.(1997). MEIJER et al. (1999), WISMEIJER et al. 

(1997), MEIJER et al. (2009) e SCHOICHET (2010), que mostraram 

resultados, onde se sugere que a terapia para execução de sobredentaduras 

implanto-retidas e muco-suportadas mandibulares pode ser executada com 

a utilização de apenas 2 implantes com a utilização de bola-encaixe sobre os 

mesmos. Conseguiu-se desta forma uma reabilitação de pacientes edentados 

mandibulares, com alto índice de sucesso nas performances funcionais, 

psicossociais e custo moderado quando comparado a uma prótese fixa ou a 

uma sobredentadura retida por barra clip. Em muitas situações permite a 

reinserção de indivíduos nos meios sociais, profissionais e afetivos, dos quais 

se encontravam afastados em função da impossibilidade de utilização de 

uma prótese eficiente. 

Partindo desse princípio, devido a simplicidade, custo e eficácia da 

retenção de uma sobredentadura com 2 implantes e bola encaixes, 

desenvolvemos esse protocolo de ativação imediata de uma sobredentadura 

retida por dois implantes transitórios, no mesmo momento à instalação dos 

implantes convencionais com o objetivo de proporcionarmos aos pacientes 

retenção imediata da prótese.  
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Sem os implantes transitórios, estas ficavam completamente sem 

retenção, o paciente acabava por não usá-las, causando desconforto e 

muitas vezes dor pós cirúrgica, pois segundo PETRUGARO (1999) e MINSK 

(2001) a mastigação do alimento causa trauma transmucoso nos implantes 

convencionais instalados e que os implantes transitórios, evitariam esse 

trauma por proporcionar imediata instalação e retenção da prótese. Esses 

implantes transitórios retiveram a prótese trazendo total e imediata função 

do início ao fim do tratamento. (GOTTEHRER N., 1996 n-7; PETRUNGARO 

P.S., 2000; AHN M.R. 2004; OHKUBO C., 2006) 

O presente estudo mostrou que os pacientes quando perguntados se a 

prótese estava retida pelos implantes transitórios, 61% deles responderam 

que a retenção foi ótima, e 39% deles responderam que a retenção foi boa. 

Não tivemos nenhuma resposta de pouca ou nenhuma retenção. Esse 

resultado confirmou os resultados favoráveis de estudos anteriores 

realizados por GOTTEHRER N., (1996); PETRUNGARO P.S. (2000); AHN M.R. 

(2004) e OHKUBO C.(2006), com relação à satisfação da retenção da prótese.  

Já quando perguntados sobre a possibilidade de um bom convívio 

social, 95,6% dos pacientes responderam que foi possível permanecer sem 

constrangimento e com fala e alimentação normais., 4,4% responderam que 

foram ligeiramente prejudicadas com relação à mastigação e fala, mas que 

não impediu o bom convívio social com familiares e amigos. Nenhum 

paciente se queixou de não ter conseguido ter um bom convívio social por 

causa da prótese, confirmando resultados já relatados por JAGGER et 

al.(2001), BATISTA (2005) e SCHOICHET et al.(2010), que mostraram além 

da melhoria da função mastigatória, benefícios psicológicos aos pacientes, 

dentre eles, o retorno seguro ao convívio social. 

 

Quanto ao grau de satisfação geral com o uso da sobredentadura, 

65,2% responderam que estavam muito satisfeitos e 34,8% responderam que 

ficaram satisfeitos, mas que a prótese havia incomodado um pouco. Nenhum 

paciente respondeu que ficou insatisfeito e/ou não conseguiram usar a 

prótese. Esses dados obtidos comprovam também os resultados dos estudos 
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feitos por JAGGER et al.(2001), BATISTA (2005), ELLIS J.S. (2009), MEIJER 

et al.(2009) e SCHOICHET et al.(2010). 

Quando perguntados se indicariam ou não esse tipo de tratamento, 

100% dos pacientes responderam que sim. Isso reforça todos os estudos de 

satisfação quanto à utilização de sobredentadura imediata retida por 

implantes transitórios. (ZUBERY Y., 1999; MAZOR  Z.,2000; BROWN 

M.S.2001; LESHEM D.,2003; AHN M.R.,2004; FROUM S.J.,2005; BULARD 

R.A.,2005; OHKUBO C.,2006;RANGEL B.C.,2009).  

Quanto à eficiência dos implantes transitórios, utilizamos o anexo I, 

para mostrar a sobrevivência desses implantes do inicio ao fim do período de 

espera para a osseointegração dos implantes convencionais. Dentre os 46 

implantes transitórios instalados, apenas 1 foi perdido. Todos os outros 45 

permaneceram retendo a prótese desde a instalação até o dia da reabertura 

dos implantes convencionais, cumprindo assim seu objetivo proposto. 

Mesmo um dos implantes apresentando uma pequena mobilidade, 

conseguiu reter a sobredentadura. Isso mostra uma eficiência de 97,8% 

desses implantes. Esse resultado confirma os estudos anteriores de ZUBERY 

Y. (1999); MAZOR Z.(2000); BROWN M.S.(2001); LESHEM D.(2003); AHN 

M.R.(2004); FROUM S.J.(2005); BULARD R.A.(2005); OHKUBO C.(2006) e 

RANGEL B.C.(2009), que mostram o sucesso da utilização desses implantes 

transitórios para retenção imediata de uma sobredentadura no ato da 

instalação dos implantes convencionais.  
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07 – Conclusão 

-  Os pacientes ficaram satisfeitos ou muito satisfeitos no que diz respeito à 

retenção e convívio social com a utilização da sobredentadura retida pelos 
implantes transitórios. 

 

- Os implantes transitórios são eficientes (97,7% de taxa de sobrevivência) 
durante o período proposto. 

 

- Os pacientes ficaram satisfeitos de forma geral com o tratamento, visto que 
100% indicariam esse tipo de tratamento para outro paciente. 
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ANEXO I:  

Avaliação pelo operador 

 

(    ) avaliação por prontuário                  (   ) avaliação clínica 

 

1. Como se encontravam os implantes MDL no dia da reabertura 

(2ª fase cirúrgica) dos implantes osseointegráveis? 

 

1- (    ) Os 2 Implantes ausentes    

 2- (    ) 1 implante ausente   

 3- (    ) Implante(s) com mobilidade  ( ainda em função)  

          4- (    ) 2 implantes presentes e sem mobilidade 
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Anexo II – Avaliação pelos pacientes 

NOME DO PACIENTE:_________________________________ 

A colocação dos implantes transitórios (provisórios) no ato da cirurgia para 

instalação dos osseointegráveis (permanentes) tem como objetivo dar ao 

paciente na fase de cicatrização (osseointegração) dos implantes uma 

condição de retenção da sobredentadura (prótese) para mastigação e a fala, 

bem como de mantê-lo desenvolvendo suas atividades em eu convívio social, 

enquanto os implantes permanentes não forem utilizados para dar retenção 

definitiva  à prótese. 

Este questionário tem como objetivo saber a sua opinião a respeito da 

ativação (colocação) imediata da prótese total inferior (sobredentadura), 

retida por implantes transitórios, imediatamente após a instalação dos 

implantes permanentes. Solicitamos que respondam as perguntas abaixo. 

 

1-  Como esteve a retenção da sobredentadura (prótese) pelos implantes 

transitórios? 

1-  (   ) Sem nenhuma retenção, não consegui usar a prótese. 

2-  (   ) Com pouca retenção, dificultando a mastigação. 

3-  (   ) Com boa retenção , sem dificuldade de mastigação. 

4-  (   ) Com ótima retenção , boa capacidade de mastigação. 

 

 

2- Assinale a alternativa que mais se aplica ao seu caso: 

1-  (  ) Minhas atividades no convívio social foram prejudicadas, pois a  

prótese estava sem retenção, o que prejudicou minha mastigação e a fala. 

2-  (   ) Minhas atividades sociais e no convívio familiar ficaram ligeiramente 

prejudicadas com relação a alimentação e a fala. 

3-  (   ) Foi possível permanecer em meu convívio social e familiar, sem 

constrangimento, usando a prótese,  falando e me alimentando 

normalmente. 
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3- Seu grau de satisfação com a utilização da sobredentadura retida por 

implantes transitórios pode ser considerado: 

1- (   ) muito insatisfeito, incomodou bastante, não faria novamente. 

2- (   ) insatisfeito, incomodou bastante. 

3- (   ) satisfeito, mas incomodou um pouco. 

4- (   ) muito satisfeito. 

 

1- Você indicaria esse procedimento para outra pessoa?  

(   ) sim 

(   ) não 

 

2- Houve nesse período algum aspecto favorável ou desfavorável que 

queira citar? 

Favorável: 

Desfavorável: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

43 

Anexo III - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO                                           
 

Nome do voluntário:_______________________________________________  

Idade:___________________ anos          RG______________________________________  

Responsável legal (quando for o caso) 

 

 

 R.G. Responsável legal: _____________________________ 

 O (A) Sr.(ª) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “AVALIAÇÃO DO 

GRAU DE SATISFAÇÃO DOS PACIENTES QUE TIVERAM IMPLANTES TRANSITÓRIOS 

INSTALADOS PARA RETER SOBREDENTADURA DURANTE O PERÍODO DE 

OSSEOINTEGRAÇÃO DOS IMPLANTES PERMANENTES” da Universidade Federal Fluminense, 

de responsabilidade do pesquisador Bruno Cunha Rangel. 

           O objetivo deste trabalho é conhecer a opinião dos pacientes a respeito da utilização dos 

implantes transitórios(temporários) instalados simultaneamente aos implantes permanentes, nos casos de 
sobredentaduras(dentaduras encaixadas em implantes) inferiores, enquanto se aguarda o período de 

osseointegração(tempo para o implante se prender ao osso) . Com este conhecimento poderemos 

mostrar a eficiência deste protocolo, não só técnico científico mas também a satisfação do paciente 

melhorando sua qualidade de vida.  Serão aplicados questionários com perguntas abertas e 

fechadas. Os pacientes serão informados que estão participando de forma voluntária e que esse 

consentimento poderá ser retirado a qualquer tempo, sem prejuízos à continuidade do tratamento. 

Qualquer dúvida com relação à pesquisa, o voluntário pode esclarecer diretamente com o 

pesquisador responsável. As informações contidas nos questionários serão confidenciais e o seu 

sigilo está garantido. 

Eu, _________________________________________________, RG 

_____________________ 

Declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 

acima descrito. 

Ou 

Eu, _________________________________________________, RG n__________________  

Responsável legal por ___________________________________________________________, 

RG nº. _______________________, declaro ter sido informado e concordo com a sua participação, 

como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 

Niterói, ____ de __________________de 20___  

 

 _____________________________________  _____________________________________ 

Nome e assinatura do paciente ou seu          Nome e assinatura do pesquisador  

Responsável legal                                              Responsável por obter o consentimento  

 

____________________________________   ______________________________________ 

         Testemunha                                                   Testemunha 

 

 

 

 


