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RESUMO 

 

Implantes de diâmetro reduzido, ou mini-implantes, têm sido recentemente considerados para 

a retenção e suporte de overdentures mandibulares em pacientes totalmente desdentados. No 

entanto, pouco se sabe sobre o desempenho da função mastigatória com esse tipo de 

tratamento e da microbiota associada aos mini-implantes. Portanto, estudos clínicos que 

validem o tratamento com mini-implantes e overdentures são necessários. Assim, os objetivos 

deste estudo foram: 1) avaliar a habilidade e performance mastigatórias de indivíduos 

portadores de overdentures mandibulares retidas por quatro ou dois mini-implantes (grupos I 

e II, respectivamente) ou dois implantes convencionais (grupo III); 2) comparar a 

performance mastigatória destes indivíduos com a encontrada em portadores de próteses totais 

convencionais (grupo IV – comparador externo); e 3) comparar qualitativa e 

quantitativamente a microbiota peri-implantar de mini-implantes e de implantes 

convencionais. Participaram deste estudo 60 indivíduos portadores de overdentures 

mandibulares (20 de cada grupo) e 20 portadores de próteses totais convencionais. Três meses 

após a instalação das overdentures mandibulares (grupos I, II e III), a habilidade mastigatória 

(HM) foi avaliada por meio de um questionário desenvolvido para esta finalidade. A 

performance mastigatória (PM) dos participantes foi avaliada seis meses após a instalação das 

overdentures por meio de um método que determina a alteração de cor de uma goma de 

mascar utilizada como alimento teste. A microbiota do sulco peri-implantar dos mini-

implantes do grupo II e dos implantes convencionais (grupo III) foi identificada e 

quantificada pelo método DNA Checkerboard (38 espécies de microrganismos avaliadas) em 

dois momentos: T0 (primeira coleta), realizada 3 meses após a exposição dos implantes à 

cavidade oral, e T1 (segunda coleta), seis meses após a primeira coleta. Os grupos foram 

comparados por meio de testes adequados à distribuição dos dados (α=5%). Embora a HM 

tenha sido semelhante entre os grupos I, II e III, a dificuldade em mastigar alimentos moles 

associada à overdenture foi maior para o grupo III (Kruskal-Wallis, p=0,041). A PM também 

foi similar nos grupos I, II e III, mas significantemente maior do que a do grupo IV (Tukey, 

p<0,05). As 38 espécies alvo do estudo foram detectadas nos dois tipos de implantes em T0 e 

T1, com exceção da espécie E. faecalis nos implantes convencionais em T1. Houve uma 

diminuição significante na quantidade total de bactérias e fungos no grupo II e aumento no 

grupo III (Wilcoxon Pareado, p<0,05) no período analisado. A quantidade total de 

microrganismos no grupo III foi significantemente maior do que no grupo II em T1 (Mann-

Whitney; p<0,05), sendo que mais de 70% das espécies avaliadas estavam presentes em maior 

quantidade no grupo III (Mann-Whitney; p<0,05). Levando-se em conta as limitações deste 

estudo, pode-se concluir que overdentures mandibulares retidas por quatro ou dois mini-

implantes são tão efetivas quanto aquelas retidas por dois implantes convencionais quanto a 

habilidade e performance mastigatórias, e que este tipo de reabilitação promove uma 

performance mastigatória superior à encontrada em portadores de próteses totais 



convencionais. Além disso, a microbiota do sulco peri-implantar de mini-implantes é 

quantitativamente inferior e qualitativamente semelhante à microbiota associada a implantes 

convencionais quando utilizados para reter/suportar overdentures mandibulares.   

 

Palavras-chave: Overdenture, mini-implante dentário, mastigação, DNA Checkerboard. 
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ABSTRACT 

 

Narrow diameter implants, or mini dental implants, have recently been considered to retain 

and to support mandibular and maxillary overdentures in completely edentulous subjects. 

However, there is scant information about the performance of masticatory function with this 

type of treatment and the microbiota associated with mini-implants. Therefore, clinical trials 

to valid the treatment with mini implants and overdentures are necessary. Thus, this study 

aimed to: 1) assess the ability and masticatory performance in mandibular overdenture 

wearers after the insertion of four or two mini implants (group I and II, respectively) or two 

standard-size implants (group III); 2) compare their masticatory performance with that 

obtained by complete denture wearers (group IV – external comparison); 3) compare 

qualitatively and quantitatively the peri-implant microbiota of mini and standard-size 

implants. Sixty mandibular overdenture wearers (20 per group) and 20 complete denture 

wearers participated in the study. Three months after the insertion of the mandibular 

overdentures (group I, II and III) the masticatory ability (MA) was assessed by a 

questionnaire developed for this purpose. The masticatory performance (MP) was assessed 

six months after the insertion of the overdentures by a test using a color-changeable chewing 

gum. The peri-implant microbiota of mini (group II) and standard-size implants (group III) 

was identified and quantified by DNA Checkerboard method (38 microorganisms species 

assessed) in two times: T0 (first collect) three months after the implants exposure to the oral 

cavity, and T1 (second collect) six months after T0. The groups were compared by tests 

according to data distribution (α=5%). Although the MA was similar between the assessed 

groups (I, II and III), the difficult to chew soft foods caused by the overdenture was higher 

for group III (Kruskal-Wallis, p=0,041). The MP was similar between groups I, II and III. 

However, it was higher than the MP in group IV (Tukey, p<0,05). All the 38 species were 

detected in the two implants in T0 and T1, except the E. faecalis in group III in T1. There 

was a significant decrease in the total amount of bacteria and fungi in group II and increase 

in group III (Wilcoxon Pareado; p<0,05) during the period analysed. The total amount of 

microorganisms in group III was higher than in group II in T1 (Mann-Whitney; p<0,05), 

with over than 70% of the species identified in larger amount in group III (Mann-Whitney; 

p<0,05). Taking into account the limitations of this study, it was concluded that the 

mandibular overdentures retained by four or two mini implants are as effective as those 

retained by two standard-size implants considering the masticatory ability and performance. 

Moreover, these treatments promote higher masticatory performance than that found in 

conventional dentures wearers. In addition, the peri-implant microbiota of mini implants is 

quantitatively lower and qualitatively similar to the microbiota associated with standard-size 

implants used to retain overdentures. 

 

Keywords: Overdenture, mini dental implant, mastication, DNA Checkerboard. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Edentulismo total 

A perda completa de dentes permanentes ao longo da vida não pode ser 

considerada uma fase natural ou saudável da vida das pessoas. Na verdade, o edentulismo é 

uma condição patológica, pois representa o resultado final de um processo multifatorial, 

principalmente relacionado à progressão temporal de doenças bucais, como a cárie e a doença 

periodontal (Felton, 2009; Kassebaum et al., 2014). Esta condição é acompanhada por 

alterações funcionais e psicossociais que interferem diretamente na qualidade de vida dos 

indivíduos desdentados totais (Nordenram et al., 2013). Mudanças anatômicas importantes, 

como a reabsorção do rebordo alveolar residual e a ausência dental propriamente dita, afetam 

radicalmente a aparência facial e produzem prejuízos na mastigação e fala. As alterações 

psicossociais, por sua vez, compreendem, principalmente, diminuição da autoestima, sensação 

de envelhecimento precoce e dificuldade na socialização (Allen e Mc Millan, 2003).  

Recentemente, em uma revisão sistemática da literatura, Kassebaum, et al. (2014) 

mostraram que, de 1990 a 2010, ocorreu uma diminuição significante na incidência da perda 

severa de dentes no mundo. No entanto, a prevalência do edentulismo entre adultos com 65 

anos ou mais ainda é alta em vários países, como Canadá (58%), Grã Bretanha (46%), 

Estados Unidos da América (26%), China (11%) e Índia (19%) (Felton, 2009). No Brasil, na 

faixa etária de 65 a 74 anos, a porcentagem de portadores de prótese total é de 63,1% e a 

necessidade estimada de próteses totais em uma ou duas arcadas é de 38,3% (Ministério da 

Saúde, 2011). Como resultado dessa grande prevalência e do aumento na expectativa de vida 

das diferentes populações mundiais, o número de idosos desdentados totais em busca de 

reabilitação oral deverá continuar aumentando nos próximos anos (Petersen et al., 2005). 

Assim, o edentulismo ainda é considerado um importante problema de saúde pública.  



36 | I n t r o d u ç ã o  

1.2 Tratamento com próteses totais para reabilitação oral de pacientes desdentados 

totais  

Há mais de um século, o tratamento de escolha para o edentulismo total tem sido a 

reabilitação oral com próteses totais maxilares e mandibulares (Feine et al., 2002). Essas 

próteses dependem fundamentalmente do rebordo alveolar residual e mucosa suprajacente 

para suporte e retenção. Por outro lado, a reabsorção gradual do rebordo alveolar residual ao 

longo da vida e sua consequente diminuição em altura e largura, reduz a área de assentamento 

das próteses, o que prejudica a adaptação das bases protéticas e leva a uma menor retenção e 

estabilidade ao longo do tempo, principalmente na mandíbula (Carlsson, 1998; Allen e 

McMillan, 2003), onde a reabsorção óssea é quatro vezes mais rápida (Tallgren, 2003). 

Somado a isso, a prótese total mandibular está sob influência de muitos grupos musculares, o 

que, por sua vez, dificulta a retenção e a estabilidade tornando essas próteses uma fonte de 

desconforto para muitos pacientes (Van Waas, 1990; Boerrigter et al., 1995; Awad et al., 

2000; Feine et al., 2002; Regis et al., 2013). Muitos portadores de prótese total mal adaptada 

mostram evidências de alterações patológicas em decorrência do seu uso, como a estomatite 

protética, hiperplasias teciduais e queilite angular (Carlsson, 1998). 

Estudos têm mostrado que, após a perda de todos os dentes, a reabilitação oral por 

meio de próteses totais melhora a função mastigatória sem produzir, no entanto, sua 

recuperação total (Cunha et al., 2013). Sabe-se que, em média, a performance mastigatória 

dos desdentados totais é cerca de 1/4 a 1/7 daquela observada em indivíduos com dentição 

natural completa (Fontijn-Tekamp et al., 2000; Cunha et al., 2013). Muitas vezes, portadores 

de próteses totais clinicamente satisfatórias se adaptam à nova condição modificando os 

hábitos alimentares por meio do consumo de alimentos de consistência macia ao invés 

daqueles mais nutritivos como carnes, frutas e legumes (Wayler e Chauncey, 1983; Allen, 

2005; Andrade e Seixas, 2006; Tajbakhsh et al., 2013). Assim, o tratamento com próteses 
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totais convencionais apresenta limitações importantes que impedem a reabilitação funcional e 

psicossocial adequada de uma parcela considerável dos pacientes desdentados (Critchlow e 

Ellis, 2010), ainda que as próteses maxilares geralmente forneçam uma solução efetiva para a 

reposição dos dentes superiores.  

 

1.3 Tratamento com próteses retidas por implantes convencionais versus mini-

implantes para reabilitação oral de pacientes desdentados totais 

No início da era dos implantes osseointegrados, a principal indicação para este 

tipo de tratamento era a reabilitação de indivíduos desdentados com severos problemas de 

adaptação às próteses totais (Brånemark et al., 1977). Desde então, próteses suportadas e/ou 

retidas por implantes se tornaram uma alternativa viável à reabilitação protética convencional 

de arcadas desdentadas, particularmente da mandíbula. Muitos estudos têm demonstrado que, 

quando indicadas apropriadamente, próteses sobre implantes promovem melhoria das funções 

orais, como a mastigação e a fala, além de melhora da qualidade de vida associada à saúde 

bucal e da satisfação dos pacientes (Geertman et al., 1999; Awad et al., 2000; Heydecke et 

al., 2003; Thomason et al., 2003; MacEntee et al., 2005; Allen et al., 2006; Zitzmann e 

Marinello, 2006; Van der Bilt et al., 2010a; Borges et al., 2011; Burns et al., 2011; Sun et al., 

2014). Além disso, evidências preliminares demonstram um efeito positivo sobre o consumo 

de nutrientes e seleção de alimentos mais duros, como carnes, vegetais e frutas, quando 

pacientes recebem esse tratamento no lugar de próteses totais convencionais (Morais et al., 

2003; Tajbakhsh et al., 2013), ainda que esta questão seja controversa (Hamdan et al., 2013; 

Khoo et al., 2013). Além disso, parâmetros clínicos como a quantidade de perda óssea, 

severidade da reabsorção do rebordo residual, instabilidade da prótese e dor, diminuem 

significativamente com a utilização de implantes (Polzer et al., 2010). 
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No protocolo tradicional para o tratamento com implantes, a reabilitação de 

pacientes desdentados totais envolve, em média, a instalação de seis implantes na maxila e 

quatro implantes na mandíbula para reter e/ou suportar a prótese (Brånemark et al., 1995). No 

entanto, a melhora em hábitos dietéticos e parâmetros subjetivos, como a qualidade de vida 

associada à saúde bucal e a satisfação com o tratamento, tem sido observada mesmo com as 

formas menos complexas de tratamento com próteses totais sobre implantes, ou seja, 

overdentures sobre dois implantes (Thomason et al., 2009; Ribeiro, 2014; Sun et al., 2014). 

Além disso, este tipo de reabilitação tem menor custo quando comparada às próteses 

totalmente suportadas por implantes. Assim, desde maio de 2002 foram publicados dois 

consensos propondo a utilização de overdentures suportadas/retidas por dois implantes, em 

substituição às próteses totais mandibulares convencionais, como o padrão de tratamento para 

pacientes desdentados totais (Feine et al., 2002; Thomason et al., 2009).  

Overdentures retidas por dois implantes têm demonstrado eficácia em longo 

prazo. No entanto, essa modalidade terapêutica também tem limitações. Takanashi, et al. 

(2004) relataram que o custo das overdentures é aproximadamente 2,4 vezes maior que aquele 

associado ao tratamento com próteses totais convencionais. Além disso, os implantes 

utilizados para a retenção de overdentures mandibulares apresentam diâmetros relativamente 

grandes, o que muitas vezes limita sua indicação. Rebordos com reabsorção óssea avançada e 

dimensões reduzidas são exemplos dessa limitação. Procedimentos para o aumento dos 

rebordos como os enxertos ósseos são indicados nesses casos a fim de melhorar o contorno da 

área receptora dos implantes (Misch, CM e Misch, CE, 1995; Esposito et al., 2009), podendo 

acarretar mais custos, causar maior desconforto ao paciente e risco de morbidade pós-

operatória (Clavero et al., 2003). Ainda, o protocolo tradicional para colocação de implantes 

produz trauma aos tecidos advindo de procedimentos como o rebatimento de um retalho, 

levando a um maior risco de edema e dor (Campelo e Camara, 2002; Fortin et al., 2006). 
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Portanto, além do alto custo do tratamento com implantes, o medo da cirurgia, relacionado 

aos potenciais riscos de dor e complicações, é o principal fator de rejeição a essa modalidade 

de tratamento (Ellis et al., 2011). 

Implantes com dimensões reduzidas, ou mini-implantes, têm sido utilizados como 

implantes temporários para o suporte de próteses removíveis provisórias durante a 

osseointegração de implantes convencionais, na restauração de dentes unitários, e para a 

retenção de overdentures (Bohsali et al., 1999; Vigolo e Givani, 2000; Petrungaro e 

Windmiller, 2001; Mazor et al., 2004; Kwon et al., 2005; Ohkubo et al., 2006; Siddiqui et al., 

2006; Dilek e Tezulas, 2007; Jofré et al., 2010a, 2010b, 2010c). Diferentes terminologias são 

encontradas na literatura para designar implantes com diâmetro menor do que os 

tradicionalmente utilizados. Recentemente, Klein, et al. (2014) realizaram uma revisão 

sistemática da literatura e classificaram os implantes de dimensões reduzidas em três 

categorias, de acordo com o diâmetro: 1) mini-implantes - implantes de diâmetro < 3 mm e 

corpo único; 2) implantes com diâmetro de 3,0 a 3,25 mm; e 3) Implantes com diâmetro de 

3,3 a 3,5 mm.  

Os mini-implantes foram inicialmente propostos para suportar próteses 

provisórias durante a osseointegração dos implantes convencionais. No entanto, esses 

implantes eram frequentemente vistos osseointegrados durante a fase de reabertura cirúrgica 

para exposição dos implantes convencionais e confecção das próteses definitivas (Balkin et 

al., 2001). Este fato despertou a atenção dos clínicos quanto à sua utilização em reabilitações 

definitivas, incluindo protocolos de carregamento imediato (Ahn et al., 2004). Além disso, em 

decorrência do seu desenho, os mini-implantes parecem apresentar muitas vantagens. Por 

serem mais estreitos (entre 1,8 e 2,9 mm, linha MDI da marca comercial 3M ESPE/IMTEC; 

entre 2,0 e 2,5 mm, linha MDL da marca comercial Intra-Lock
®

) que os implantes 

convencionais, requerem uma espessura óssea menor que a necessária para a inserção do 
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implante convencional. Além disso, o protocolo de inserção dos mini-implantes geralmente 

não requer a realização de incisões e rebatimento de retalho (Bulard e Vance, 2005), o que 

minimiza a reabsorção óssea durante o período de osseointegração (Hahn, 2000; Campelo e 

Camara, 2002; Becker et al., 2005; Fortin et al., 2006), pois previne a interrupção no 

suprimento sanguíneo do tecido ósseo e do periósteo. Outro aspecto interessante advindo do 

protocolo cirúrgico simples é tornar a cirurgia para instalação dos implantes um procedimento 

menos temeroso (Sohrabi et al., 2012). Ainda, Della Vecchia (2015) demonstrou que a técnica 

simplificada usada para a inserção de mini-implantes faz deles uma modalidade de tratamento 

que demanda menos tempo de execução quando comparada ao protocolo de inserção de dois 

implantes convencionais para retenção de uma overdenture mandibular. Somado a isto, o 

custo do tratamento envolvido na inserção de mini-implantes para reter uma overdenture 

mandibular é menor que o envolvido na instalação de dois implantes convencionais, mesmo 

quando é utilizado um protocolo com quatro mini-implantes.    

No entanto, a utilização de mini-implantes para reabilitações definitivas é recente 

e existem poucos estudos relevantes na área. Uma busca por estudos que fornecessem 

informações de alto nível de evidência referentes à efetividade dos mini-implantes para 

retenção de overdentures mandibulares no tratamento de pacientes desdentados totais, nas 

bases de dados MEDLINE (via OVID), EMBASE e Cochrane CENTRAL, resultou em 

apenas 18 títulos. Destes, apenas uma revisão sistemática da literatura (Bidra e Almas, 2013) 

e três relatos do tipo ensaio clínico prospectivo randomizado foram encontrados (Jofré et al., 

2010a, 2010b, 2010c).  

Bidra e Almas (2013) avaliaram a taxa de sobrevida de implantes de diâmetro 

reduzido, como os mini-implantes, utilizados em tratamentos protéticos definitivos, com 

tempos de acompanhamento de 1 a 5 anos (pequeno), 5 a 10 anos (médio) e além de 10 anos 

(longo). A pesquisa compreendeu artigos publicados no período de 1974 a 2012. Somente 
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nove estudos que descreveram a utilização desse tipo de implante com finalidade protética 

definitiva foram encontrados, os quais utilizaram implantes de diâmetro reduzido ou mini-

implantes para retenção de overdentures maxilares ou mandibulares, e quatro destes estudos 

utilizaram mini-implantes para retenção de coroas unitárias. Um único estudo apresentou 

tempo de acompanhamento médio e nenhum mostrou o comportamento dos mini-implantes 

em longo prazo. Os autores concluíram que a taxa de sobrevida dos mini-implantes após 

tempo de acompanhamento de um ano foi animadora, no entanto, faltam informações sobre o 

comportamento dos mini-implantes em médio prazo e não existe nenhuma evidência sobre 

sua taxa de sobrevida em longo prazo.  

Jofré, et al. (2010c) avaliaram o efeito da força máxima de mordida na perda 

óssea marginal ao redor de mini-implantes em pacientes desdentados totais portadores de 

overdentures mandibulares com dois sistemas de encaixe, tipo bola e barra, por meio de um 

ensaio clínico aleatorizado. Neste estudo, 45 pacientes receberam dois mini-implantes na 

região anterior da mandíbula por meio de uma técnica minimamente invasiva e foram 

alocados aleatoriamente em dois grupos. No grupo I, 22 pacientes receberam encaixes do tipo 

bola e, no grupo II, 23 pacientes receberam encaixes do tipo barra-clipe. A força máxima de 

mordida e a perda óssea marginal foram avaliadas imediatamente, 5, 7, 10 e 15 meses após a 

cirurgia de instalação dos mini-implantes. Os autores não encontraram relação entre a força 

máxima de mordida e a perda óssea marginal entre os pacientes portadores de overdentures 

retidas pelos dois sistemas de encaixes avaliados.  

Em um segundo relato deste ensaio clínico aleatorizado, Jofré, et al. (2010b) 

avaliaram a taxa de sobrevida de mini-implantes ferulizados por uma barra retentiva e que 

entraram em contato com guia cirúrgico de aço inoxidável durante sua instalação, 

considerando um tempo de acompanhamento de dois anos. Os autores concluíram que o 

contato entre os mini-implantes e o aço inoxidável do guia cirúrgico não parece gerar 

contaminação que comprometa a taxa de sobrevida dos mini-implantes ferulizados. Ainda, 
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Jofré, et al. (2010a) avaliaram o efeito da ferulização dos mini-implantes na perda óssea 

marginal quando utilizados na retenção de overdentures mandibulares, por meio de 

radiografias e análise de elementos finitos. Concluíram que os mini-implantes ferulizados 

apresentaram menor estresse ao redor do osso circundante, o que pode explicar a menor perda 

óssea marginal destes mini-implantes quando comparados à mini-implantes não-ferulizados. 

No entanto, nenhum dos três relatos descritos envolveu a avaliação de aspectos funcionais, 

como os relacionados à função mastigatória dos pacientes reabilitados com esse tipo de 

tratamento.  

Dentre os outros trabalhos encontrados, onze são estudos observacionais e três são 

relatos de caso que avaliaram diferentes aspectos do tratamento de desdentados totais com 

overdentures retidas por mini-implantes. Griffitts, et al. (2005) avaliaram a satisfação com o 

conforto, retenção, habilidade mastigatória e fala de 30 pacientes que receberam uma 

overdenture mandibular sobre quatro mini-implantes. Os autores concluíram que a utilização 

de mini-implantes é uma opção de sucesso no tratamento de pacientes com pouca tolerância à 

prótese total mandibular, pois a satisfação geral dos pacientes com o tratamento foi elevada.  

Preoteasa, et al. (2010) realizaram um estudo observacional onde avaliaram 

alguns aspectos morfológicos importantes para a decisão de tratar pacientes desdentados totais 

com overdentures retidas por mini-implantes, como a idade, o gênero, a quantidade e 

qualidade óssea, o estado da mucosa alveolar, o regime de carga, o torque de inserção e as 

características dos mini-implantes. Após avaliarem 117 mini-implantes instalados na maxila 

ou mandíbula de 24 pacientes, concluíram que as overdentures retidas por mini-implantes 

podem ser uma alternativa viável às próteses totais convencionais, bem como às overdentures 

retidas por implantes convencionais, pois as características dos mini-implantes, como o menor 

diâmetro, parecem se adequar melhor às diferentes condições morfológicas encontradas nos 

indivíduos desdentados totais.  

Elsyad, et al. (2011) avaliaram a saúde dos tecidos peri-implantares e a perda 

óssea marginal de mini-implantes utilizados para retenção de overdentures mandibulares em 
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28 pacientes que receberam quatro mini-implantes sob regime de carga imediata. Os mini-

implantes foram avaliados clinicamente por meio dos índices de placa e gengival, 

profundidade de sondagem, e avaliados radiograficamente quanto à perda óssea alveolar, em 

cinco momentos: após a carga, e após 6, 12, 24 e 36 meses de acompanhamento. Os autores 

concluíram que a resposta dos tecidos peri-implantares foi favorável após três anos de 

acompanhamento. Por outro lado, os autores não avaliaram a microbiota associada aos mini-

implantes e sua relação com a saúde dos tecidos peri-implantares.  

Preoteasa, et al. (2012) avaliaram a satisfação de pacientes desdentados totais 

tratados com próteses totais convencionais ou overdentures retidas por mini-implantes. Os 

autores encontraram índices maiores de satisfação em relação à retenção da prótese e à 

habilidade mastigatória em pacientes tratados com overdentures retidas por mini-implantes.  

Ainda, Scépanovic, et al. (2012) avaliaram a qualidade de vida, satisfação com o 

tratamento, habilidade mastigatória, taxa de sucesso dos implantes e manutenção das próteses 

de 30 pacientes que receberam quatro mini-implantes na região interforaminal da mandíbula, 

sob regime de carga imediata. Após um ano de acompanhamento, os autores concluíram que 

as overdentures mandibulares retidas por mini-implantes podem ser consideradas bem 

sucedidas na reabilitação oral de pacientes desdentados totais em decorrência da melhora na 

maioria dos parâmetros investigados. No entanto, destacam que tempos de acompanhamento 

mais longos são necessários para comprovar a efetividade do tratamento em médio e longo 

prazo. Além isso, assim como os estudos de Griffitts, et al. (2005) e Preoteasa, et al. (2012), 

os autores deste estudo não avaliaram, por meio de testes objetivos, a mastigação dos 

pacientes reabilitados com overdenture sobre mini-implantes.  

Tomasi, et al. (2013) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar a satisfação 

e o conforto de 21 pacientes que receberam dois ou quatro mini-implantes mandibulares ou 

maxilares para reter uma overdenture, sendo que estas variáveis foram avaliadas antes do 
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tratamento, e após um e 12 meses de acompanhamento. Os resultados do estudo indicaram 

que a inserção de mini-implantes para reter próteses totais com pouca estabilidade tem um 

efeito positivo na percepção dos pacientes sobre sua função oral, conforto e segurança na vida 

social.  

Mundt, et al. (2013) realizaram um estudo observacional para avaliar a qualidade 

de vida, a taxa de sobrevida dos implantes e as complicações relacionadas a manutenção do 

tratamento com overdentures maxilares e mandibulares retidas por mini-implantes. Para isso, 

os autores avaliaram questionários, registros e exames clínicos de 133 pacientes. Ao final do 

estudo, concluíram que a taxa de sobrevida dos mini-implantes, a qualidade de vida e a 

manutenção das próteses são similares aos resultados observados na literatura para os 

implantes convencionais.  

Ashmawy, et al. (2014) avaliaram o efeito de overdentures mandibulares retidas 

por quatro mini-implantes sobre a atividade eletromiográfica do músculo masseter de doze 

pacientes, durante a mastigação de alimentos duros e moles. A atividade muscular e a duração 

do ciclo mastigatório na mastigação dos alimentos duros e moles foram avaliadas três meses 

após a troca das próteses totais convencionais e três meses após a instalação dos mini-

implantes para reter a prótese mandibular. Os autores concluíram que overdentures retidas por 

mini-implantes são associadas ao aumento da atividade do músculo masseter e à diminuição 

do ciclo mastigatório, tanto para alimentos duros quanto para alimentos moles, quando 

comparadas às próteses totais convencionais. Por outro lado, este estudo não envolveu um 

grupo de pacientes tratados com overdentures mandibulares retidas por implantes 

convencionais para comparação dos parâmetros avaliados.  

Maryod, et al. (2014) avaliaram a taxa de sobrevida, o índice de placa e 

sangramento, a profundidade de sondagem e a perda óssea marginal ao redor de mini-

implantes utilizados na reabilitação de 36 pacientes desdentados totais divididos em dois 
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grupos de acordo com o regime de carga empregado, carga imediata ou precoce. Após três 

anos de acompanhamento, os autores concluíram que, independente do protocolo de carga 

utilizado, os mini-implantes apresentaram bons resultados clínicos, com resposta favorável 

dos tecidos peri-implantares e taxa de sobrevida de mais de 90% nos dois grupos.   

Preoteasa, et al. (2014) realizaram um estudo observacional com um 

acompanhamento de três anos, com o objetivo de avaliar overdentures retidas por mini-

implantes como opção de tratamento para indivíduos desdentados totais. Os autores avaliaram 

a taxa de sobrevida dos mini-implantes instalados na maxila e na mandíbula de sete e 16 

pacientes, respectivamente, e a manutenção das overdentures após o tratamento. Concluíram 

que a taxa de sobrevida dos mini-implantes foi melhor na mandíbula do que na maxila. 

Relataram, ainda, que as consultas de manutenção foram relacionadas à fratura da base da 

overdenture, deslocamento da matriz retentora e instabilidade da prótese total maxilar 

antagonista. 

Sćepanović, et al. (2014) avaliaram a estabilidade e a perda óssea marginal de 

mini-implantes em 30 pacientes que receberam quatro mini-implantes para reter uma 

overdenture mandibular, sob regime de carga imediata. A estabilidade foi medida utilizando-

se o dispositivo Periotest Classic
®
 imediatamente após a inserção do mini-implante, após três 

e seis semanas, bem como no 4º, 6º e 12º mês após a instalação. Para avaliar a perda óssea 

marginal dos mini-implantes foram realizadas radiografias padronizadas com as faces mesiais 

e distais utilizadas como parâmetro comparativo. Os autores concluíram que os mini-

implantes alcançaram uma estabilidade primária favorável sob carga imediata, sendo que 

98,3% permaneceram clinicamente estáveis após um ano de avaliação. Além disso, 

verificaram que a perda óssea marginal foi considerada aceitável de acordo com os achados 

na literatura para os implantes convencionais.  
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Por fim, Güler, et al. (2005), Sussman e Goodridge (2006) e Machado, et al. 

(2008) relatam casos nos quais o uso de mini-implantes para reter overdentures maxilares ou 

mandibulares foi bem-sucedido e resultou em maior satisfação dos pacientes.  

 

1.4  Função mastigatória 

A mastigação é considerada uma das funções mais importantes do sistema 

estomatognático e envolve um conjunto de fenômenos responsáveis pela moagem e quebra 

dos alimentos em partículas menores para deglutição (Douglas, 2004), representando, 

portanto, o início do fenômeno físico-químico da digestão.    

A manutenção da função mastigatória está diretamente relacionada às condições 

da dentição (Prado et al., 2006), principalmente à quantidade de pares de dentes naturais em 

oclusão (Ikebe et al., 2012). Além disso, uma mastigação deficiente tem sido relacionada a 

alterações inflamatórias e crônicas da mucosa gástrica (Sierpinska et al., 2007). Sendo assim, 

um dos principais objetivos do tratamento odontológico é preservar e/ou restabelecer a função 

mastigatória por meio da restauração de dentes naturais e substituição de dentes perdidos 

(Mendonça et al., 2009), e da manutenção dos tecidos de suporte.   

Há um consenso em relação à limitação das próteses totais convencionais quanto à 

recuperação da mastigação de indivíduos desdentados totais quando comparada à função 

mastigatória de pessoas com dentição natural (Wayler e Chauncey, 1983; Fontijn-Tekamp et 

al., 2000; Mendonça et al., 2009), mesmo quando as próteses apresentam retenção e 

estabilidade adequadas (Prado et al., 2006; De Lucena et al., 2011). Esta limitação funcional 

pode gerar uma necessidade de mastigar o alimento por mais tempo (Mendonça et al., 2009) e 

até mesmo de adaptar os hábitos alimentares como, por exemplo, cozinhando os alimentos por 

mais tempo para facilitar a mastigação (Andrade e Seixas, 2006). Ainda, após a perda dos 

dentes, a força de mordida dos indivíduos totalmente desdentados diminui consideravelmente, 
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cerca de 60 a 80%, prejudicando, assim, a função mastigatória (Fontijn-Tekamp et al., 2000; 

Van der Bilt et al., 2010a). O problema pode ser ainda maior quando o paciente apresenta 

dificuldades para se adaptar à prótese total mandibular, quando, então, novas alternativas de 

reabilitação devem ser consideradas.  

Overdentures sobre implantes apresentam retenção e estabilidade superior às 

próteses totais convencionais, e isto está diretamente relacionado com a satisfação do paciente 

quanto ao tratamento (Yunus et al., 2014). Além disso, muitos estudos têm mostrado que a 

prótese total retida por implantes restabelece a função mastigatória em níveis mais elevados 

do que o tratamento com próteses totais convencionais (Chen et al., 2002; Van Kampen et al., 

2004; Van der Bilt et al., 2010a; Borges et al., 2011; Sun et al., 2014). Indivíduos reabilitados 

com overdentures mandibulares retidas por implantes necessitam de 1,5 a 3,6 vezes menos 

ciclos mastigatórios para alcançar a mesma performance mastigatória de portadores de 

próteses totais convencionais (Geertman et al., 1994). Somado a isso, apresentam uma força 

de mordida 50% maior do que a de portadores de próteses totais convencionais (Fontijn-

Tekamp et al. 1998; Van Kampen et al. 2002), mesmo após 10 anos de função (Van der Bilt 

et al., 2010a). Neste contexto, a reabilitação de pacientes desdentados totais por meio de 

overdentures retidas por implantes tem ganhado considerável aceitação, sendo que o ganho na 

função mastigatória tem sido frequentemente considerado a principal razão para a indicação 

deste tratamento (Fueki et al., 2007).  

  A função mastigatória de indivíduos com diferentes condições de dentição 

natural ou reabilitação protética tem sido avaliada, principalmente, por meio de testes que 

determinam a força de mordida, a capacidade de reduzir os alimentos a pequenas partículas, 

testes relacionados à percepção do indivíduo de sua própria função, avaliações da alteração 

dos movimentos mandibulares e atividade muscular e, mais recentemente, testes relacionados 

à capacidade do indivíduo em misturar e amassar o alimento (Boerrigter et al., 1995; 
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Geertman et al., 1996; Pera et al., 1998; Geertman et al., 1999; Tang et al., 1999; Fontijn-

Tekamp et al., 2000; Raghoebar et al., 2000; Fontijn-Tekamp et al., 2001; Bakke et al., 2002; 

Van Kampen et al., 2002; Van Kampen et al., 2004; Griffitts et al., 2005; Stellingsma et al., 

2005; Rismanchian et al., 2009; Van der Bilt et al., 2010a, 2010b; Borges et al., 2011; Harder 

et al., 2011; Preoteasa et al,. 2012; Scépanovic et al., 2012; Tanigawa et al., 2012; Van der 

Bilt et al., 2012; Sun et al., 2014; Vieira et al., 2014). Dentre estes, os métodos mais 

utilizados incluem a avaliação da capacidade individual de fragmentar os alimentos sólidos 

após um determinado tempo ou número de ciclos mastigatórios, definida como eficiência ou 

performance mastigatória, e a avaliação da percepção do próprio indivíduo de sua função, 

definida como habilidade mastigatória (Carlsson, 2012).  

Os diferentes métodos utilizados para avaliar a eficiência e performance 

mastigatória, independente do protocolo de mastigação utilizado no teste, envolvem a análise 

de um alimento natural ou simulador de alimento artificial após ser mastigado. O método 

mais utilizado é o das peneiras granulométricas (tamises) (Chen et al., 2002; Van Kampen et 

al., 2004; Van der Bilt et al., 2010b; Borges et al., 2011; Sun et al., 2014), que envolve a 

mastigação de uma quantidade ou peso estipulados do alimento teste, por um número 

determinado de ciclos mastigatórios, de tempo, ou até estar pronto para deglutição. As 

partículas do alimento são então recolhidas e passam através de uma ou uma série de peneiras 

granulométricas de tamanho de malhas decrescentes. Essencialmente, uma mastigação mais 

eficiente será aquela que produzir maior quantidade de fragmentação do alimento que irá 

passar pela malha mais fina, e o material coletado poderá ser quantificado por volume, peso e 

no caso de múltiplas peneiras, pela utilização de fórmulas para o cálculo do tamanho médio 

das partículas mastigadas e sua distribuição. No entanto, este método envolve uma análise 

complexa, não padronizada, e parte do alimento utilizado no teste pode ser perdido, seja 
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durante o processamento das partículas ou deglutição de pequenos pedaços do alimento, como 

também pela dissolução deste na saliva ou água (Santos et al., 2006).  

Outros métodos, como a medição do tamanho das partículas do alimento 

fragmentado pela análise digital de imagens, o escaneamento óptico do material triturado ou 

espectrofotometria visível de pigmentos liberados após mastigação do alimento são métodos 

mais simples, precisos, que permitem maior rapidez da análise, têm melhor reprodutibilidade 

e são mais higiênicos (Van der Bilt et al., 1993; Wilding, 1993; Boretti et al., 1995; Santos et 

al., 2006; Cunha et al., 2013). Entretanto, esses métodos podem ser mais onerosos e de 

aquisição mais difícil. 

O método de escolha para avaliar a eficiência e performance mastigatórias 

depende, muitas vezes, do alimento teste selecionado. Existe uma variedade de alimentos 

naturais e simuladores artificiais de alimento que podem ser empregados nos referidos testes, 

sendo que, entre os alimentos naturais, os mais utilizados são a cenoura, o amendoim e as 

amêndoas (Garrett et al., 1998; Bakke et al., 2002; Chen et al., 2002; Grover et al., 2014; Sun 

et al., 2014). Estes alimentos naturais possuem a vantagem de serem consumidos no dia a dia, 

mas podem ter sua consistência alterada devido às variações sazonais e geográficas, o que 

dificulta a padronização dos testes. Alimentos teste artificiais têm sido cada vez mais 

utilizados devido à melhor reprodutibilidade dos testes, associada a sua forma e textura. 

Dentre esses, destacam-se o Optocal e o Optosil, confeccionados com material de moldagem à 

base de silicone (Pera et al., 1998; Geertman et al., 1999; Fontijn-Tekamp et al., 2000; Van 

Kampen et al., 2004; Stellingsma et al., 2005; Van der Bilt et al., 2010a; Van der Bilt et al., 

2010b; Borges et al., 2011). Entretanto, apesar das vantagens quanto à padronização destes 

simuladores de alimento artificial, indivíduos com dentição comprometida podem não ser 

capazes de fragmentá-los (Geertman et al., 1994; Van Kampen et al., 2004).   
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Recentemente, gomas de marcar de baixa adesividade têm sido utilizadas como 

simuladores de alimento artificial na avaliação da performance mastigatória de indivíduos 

com diferentes estados de dentição natural ou artificial (Matsui et al., 1996; Hama et al., 

2014a). Este método envolve a determinação da performance mastigatória pela avaliação da 

alteração de cor da goma de mascar após o teste (Komagamine et al., 2011; Komagamine et 

al., 2012; Hama et al., 2014a, 2014b). O método é considerado simples, efetivo, rápido, além 

de apresentar correlação positiva com o método que utiliza as peneiras granulométricas 

(Hama et al., 2014a). O uso da goma permite a simulação natural e estável da mastigação com 

a sua recuperação completa para avaliação da performance mastigatória (Ishikawa et al., 

2007; Kamiyama et al., 2010; Komagamine et al., 2011; Komagamine et al., 2012; Hama et 

al., 2014a, 2014b). Além disso, as gomas são produzidas industrialmente, o que assegura a 

sua qualidade e uniformidade.  

A habilidade mastigatória, por sua vez, geralmente é avaliada por meio de 

questionários com questões gerais relacionadas com a mastigação, e questões específicas 

relacionadas ao grau de dificuldade em mastigar alimentos de diferentes consistências 

(Boerrigter et al., 1995; Geertman et al., 1996; Raghoebar et al., 2000; Harder et al., 2011; 

Scépanovic et al., 2012; Tanigawa et al., 2012; Vieira et al., 2014). Avaliações baseadas na 

percepção do paciente, como a habilidade mastigatória, muitas vezes são mais sensíveis que 

as avaliações funcionais na detecção de diferenças entre tratamentos protéticos (Tang et al., 

1999; Feine e Lund, 2006). Dessa forma, a associação de testes baseados na avaliação do 

pesquisador/clínico e do paciente tem sido considerada de extrema importância para a 

avaliação adequada da função mastigatória (Boretti et al., 1995), embora nem sempre sejam 

encontradas correlações entre ambos (Gunne et al., 1982; Prado et al., 2006; Cunha et al., 

2013).  
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Observa-se que os parâmetros descritos sobre a função mastigatória são de grande 

importância na avaliação do sucesso do tratamento com overdentures mandibulares retidas 

por mini-implantes ou implantes convencionais, no entanto, tais parâmetros não foram 

avaliados nos estudos descritos. Ainda, além dos aspectos funcionais, a avaliação do 

tratamento também deve contemplar aspectos biológicos essenciais para a estabilidade dos 

implantes em longo prazo, como os relacionados à saúde dos tecidos peri-implantares e da 

mucosa oral que, juntamente com os implantes, servem de suporte para esse tipo de prótese  

(Algraffee et al., 2012).  

 

1.5 Colonização microbiana associada aos implantes dentários 

 O sucesso em longo prazo dos implantes dentários parece estar associado a uma 

condição oclusal estável e à manutenção adequada da higiene (Algraffee et al., 2012; He et 

al., 2015). Os tecidos de proteção e suporte dos implantes dentários, assim como os dentes 

naturais, são susceptíveis ao desenvolvimento de condições patológicas, como a mucosite 

peri-implantar e a peri-implantite, sendo que esta última é considerada uma complicação 

tardia que pode levar à perda do implante (Moy et al., 2005; Algraffee et al., 2012).   

Alguns autores têm demonstrado a relação entre a presença de microrganismos no 

sulco de dentes e implantes e o estado de saúde ou doença dos tecidos periodontais e peri-

implantares (Bauman et al., 1992; Quirynen et al., 2006). Não existe um consenso sobre o 

papel e o número específico de espécies microbianas responsáveis pelo desenvolvimento da 

doença periodontal/peri-implantar (Mombelli e Décaillet, 2011; Siddiqi et al., 2014), mesmo 

porque, muitas espécies presentes nos tecidos bucais ainda são desconhecidas ou não foram 

detectadas pelos métodos tradicionais (Sakamoto et al., 2005; Dahle´n et al., 2006). No 

entanto, acredita-se que a passagem do estado de saúde dos tecidos peri-implantares para o de 

doença se inicia com a diminuição de estreptococos facultativos e o aumento na proporção de 
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espécies Gram-negativas anaeróbias estritas, como Fusobacterium spp. e Prevotella spp. 

Algumas espécies anaeróbicas Gram-negativas têm sido encontradas tanto em periodontites 

como em peri-implantites (Mombelli et al., 1987), com a predominância de Porphyromonas 

gingivalis, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Tannerella forsythia, Treponema 

denticola, Campylobacter rectus, Streptococcus constellatus e Capnocytophaga gingivalis,  

juntamente com uma microbiota anaeróbica complexa (Ximénez-Fyvie et al., 2000; Algraffee 

et al., 2012).  

Socransky, et al. (1998) avaliaram a microbiota subgengival de 185 pacientes, e 

observaram a existência de interações bacterianas. Os autores dividiram as espécies em cinco 

complexos (vermelho, laranja, roxo, amarelo e verde) de acordo com a associação à doença 

periodontal. Verificaram que a presença de uma espécie específica depende da presença de 

outra do mesmo complexo e sugeriram uma sucessão na colonização microbiana de acordo 

com os complexos, sendo o vermelho (P. gingivalis, T. forsythia e T. denticola) mais 

agressivo que o complexo laranja antecessor (Fusobacterium spp., Prevotella spp., P. micros 

e espécies associadas como Campylobacter spp.). Por outro lado, espécies 

periodontopatogênicas não são exclusivamente encontradas em sítios associados à doença 

periodontal/peri-implantar (Casado et al., 2011).  

Os dentes presentes em indivíduos parcialmente desdentados têm sido 

considerados importantes reservatórios de espécies que irão colonizar os implantes instalados 

nestes indivíduos (Rutar et al., 2001). Sabe-se que a ausência dos dentes não leva 

necessariamente à eliminação de espécies periodontopatogênicas da cavidade oral de 

indivíduos desdentados totais. Cortelli, et al. (2008) demonstraram que espécies como A. 

actinomycetemcomitans, P. intermedia, P. gingivalis, T. forsythia e C. rectus estão presentes 

nestes indivíduos pela capacidade de se aderirem aos tecidos moles, como a língua e a 

bochecha, e chamaram atenção para a colonização destas espécies em futuros implantes 



I n t r o d u ç ã o  | 53 

instalados. Da mesma forma, Sachdeo, et al. (2008) demonstraram que estas espécies, bem 

como outras periodontopatogênicas como Fusobacterium spp., T. denticola e C. gingivalis, 

estão presentes na saliva e na prótese total de pacientes desdentados totais. Ainda, Teles, et al. 

(2012) verificaram que na superfície dos dentes ocorre o desenvolvimento mais rápido de uma 

microbiota complexa em comparação à superfície de próteses totais. Embora as espécies 

identificadas nas duas superfícies tenham sido as mesmas, suas proporções foram diferentes.  

Aliado a estes achados, alguns estudos têm demonstrado que espécies 

periodontopatogênicas estão presentes em implantes saudáveis de pacientes desdentados 

parciais e totais (Hultin et al., 2002; Quirynen et al., 2005; Shibli et al., 2008; Casado et al., 

2011; Cosyn et al., 2011). Sendo assim, ambos os grupos de indivíduos exigem os mesmos 

cuidados para a manutenção da saúde peri-implantar, como o adequado controle de biofilme 

que está relacionado à colonização microbiana dos implantes. Para Quirynen, et al. (2005), 

embora o papel de espécies periodontopatogênicas na falha de implantes ainda esteja em 

debate, é necessário determinar a composição do biofilme para compreender o seu papel na 

manutenção da saúde peri-implantar ou desenvolvimento da doença. 

Estudos têm mostrado que, independente do sistema de conexão (externa ou interna) 

de implantes de dois componentes, existe uma inadequada adaptação (fenda ou microfenda) 

entre os implantes e os componentes protéticos na região do sulco peri-implantar, região de 

difícil acesso para limpeza e de muita proximidade com o tecido ósseo (Quirynen et al., 1994; 

Jansen et al., 1997; Piattelli et al., 2001; Dibart et al., 2005; Aloise et al., 2010; Cosyn et al., 

2011). Dentre as conexões protéticas, a conexão interna do tipo cone morse parece ser a que 

propicia a menor fenda entre implante e pilar protético (Aloise et al., 2010), em decorrência 

da fricção entre as paredes internas do cone do implante em íntimo contato (Norton, 1997), 

produzindo uma menor liberdade rotacional e, consequentemente, união mais estável entre o 

implante e o pilar protético (Binon e MacHugh, 1996). O tamanho da fenda existente na 

interface implante/pilar protético contribui para o acúmulo de biofilme e produz um meio 
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ideal para a colonização bacteriana, o que aumenta o risco de inflamação dos tecidos peri-

implantares. Ainda, acredita-se que o tamanho dessas fendas aumente quando há forças 

oblíquas durante a função devido à diminuição da estabilidade da conexão entre implante e 

componente protético (Steinebrunner et al., 2005; Nascimento et al., 2012).   

A presença de fendas na interface implante/pilar protético próxima ao osso 

alveolar é considerada por alguns autores o principal fator na inflamação peri-implantar e 

perda óssea circunferencial após conexão do pilar protético ao implante osseointegrado 

(Berglund et al., 1991; Hermann et al., 1997; Broggini et al., 2003; Piatelli et al., 2003). 

Broggini, et al. (2003) avaliaram a influência da desadaptação entre implante e pilar protético 

na reabsorção óssea ao redor de implantes de dois componentes e de corpo único em cães e 

observaram que a reabsorção óssea foi maior ao redor dos implantes de dois componentes. Os 

autores concluíram que a ausência desta desadaptação nos implantes de corpo único foi 

associada à redução no acúmulo de células inflamatórias e perda óssea. Ainda, Piatelli, et al. 

(2003) realizaram um estudo em macacos avaliando a influência da fenda entre implante/pilar 

protético na mudança da crista óssea alveolar e demonstraram que existe uma relação direta 

entre a proximidade da fenda à crista alveolar e a quantidade de osso reabsorvido. Apesar 

disso, para Sahin e Cehreli (2001) não existem estudos suficientes para comprovar que falhas 

nos implantes podem ser atribuídas especificamente à falta de adaptação dos componentes. 

Na presença de uma higiene oral inadequada, os tecidos peri-implantares são mais 

susceptíveis às reações inflamatórias e ao processo de reabsorção óssea do que os tecidos 

periodontais (Lindhe et al., 1992; Algraffee et al., 2012). Por essa razão, a manutenção do 

selamento biológico ao redor dos implantes é importante para prevenir o desenvolvimento de 

reações inflamatórias nos tecidos peri-implantares que podem resultar em infiltração 

microbiana com consequente mucosite peri-implantar e, potencialmente, peri-implantite 

(Algraffee et al., 2012).  

Muitos estudos avaliaram, in vitro e in vivo, a passagem de microrganismos da 

cavidade oral para o interior dos implantes ou em sentido contrário (Rimondini et al., 2001; 
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Callan et al., 2005; Steinebrunner et al., 2005; Nascimento et al., 2008; Nascimento et al., 

2009; Aloise et al., 2010; Cosyn et al., 2011). A maioria dos estudos nesta área têm utilizado 

métodos tradicionais, como a cultura microbiana, no entanto, estima-se que grande parte das 

espécies de microrganismos presentes na cavidade oral não são cultiváveis pelos métodos 

convencionais (Arank et al., 1969), como espécies fastidiosas e microrganismos anaeróbios 

estritos. Além disso, células microbianas não viáveis, mas capazes de liberar substâncias 

agressivas aos tecidos, como a endotoxina de espécies Gram-negativas, não são quantificadas 

por métodos de cultivo.  

Por outro lado, muitos estudos têm avaliado um espectro mais amplo de espécies 

microbianas presentes na cavidade bucal e implantes de indivíduos desdentados totais por 

meio de técnicas moleculares de diagnóstico, como a técnica de hibridização de DNA 

conhecida como DNA Checkerboard (Cortelli et al., 2008; Sachdeo et al., 2008; Casado et al., 

2011; Teles et al., 2012). Segundo Barbosa, et al. (2009), este método é mais sensível do que 

o de cultura convencional. 

 

Com base no exposto acima, observa-se que existem brechas claras no 

conhecimento atual no que se refere à performance clínica de overdentures retidas por mini-

implantes na reabilitação da mastigação de indivíduos desdentados totais quando comparadas 

àquelas retidas por implantes convencionais. Além disso, não foi possível encontrar 

informações sobre a microbiota associada à mini-implantes de corpo único que, além do 

diâmetro reduzido, apresentam ausência de interface (fenda) com pilares protéticos. Sendo 

assim, torna-se evidente a necessidade de ensaios clínicos para investigar tais aspectos, 

relacionados a essa nova modalidade de tratamento. 
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2. PROPOSIÇÃO 

 

Os objetivos deste estudo foram: 1) avaliar a habilidade e a performance 

mastigatórias de adultos desdentados totais portadores de overdentures mandibulares retidas 

por quatro ou dois mini-implantes ou por dois implantes convencionais; 2) comparar a 

performance mastigatória desses indivíduos com a de portadores de próteses totais 

convencionais; e 3) comparar qualitativa e quantitativamente a microbiota peri-implantar 

associada aos dois tipos de implantes testados no estudo (mini-implantes e implantes 

convencionais).    

As hipóteses nulas foram: 1) os tipos (mini-implantes ou implantes 

convencionais) e números de implantes testados (dois ou quatro) não influenciariam a 

habilidade e a performance mastigatória; 2) a performance mastigatória dos indivíduos 

portadores de overdentures mandibulares seria diferente da encontrada nos portadores de 

próteses totais convencionais; 3) a microbiota associada aos dois tipos de implantes testados 

seria quantitativa e qualitativamente diferente. 
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3. MATERIAL E MÉTODO 

 

Esta tese descreve um ensaio clínico de grupos paralelos, com um grupo de 

comparação externa (observacional), que avaliou mini-implantes e implantes convencionais 

para a retenção de overdentures mandibulares. As variáveis de desfecho foram a performance 

e a habilidade mastigatórias obtidas com os tratamentos e o aspecto biológico representado 

pela colonização microbiana do sulco peri-implantar dos mini-implantes e implantes 

convencionais.  

 

3.1 Aprovação pelo Comitê de Ética 

Inicialmente, o projeto de pesquisa foi submetido para apreciação no Comitê de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (FORP-USP), sendo aprovado sob o número CAAE (Certificado 

de Apresentação para Apreciação Ética) 0011.0.138.000-11 (anexo A). Esta proposta foi 

incluída como uma análise complementar dentro do estudo intitulado “Sobredentaduras 

mandibulares retidas por mini-implantes: um ensaio clínico randomizado”. 

 

3.2 Participantes 

No estudo “Sobredentaduras mandibulares retidas por mini-implantes: um ensaio 

clínico randomizado”, 120 pacientes desdentados totais receberam de forma aleatória quatro 

ou dois mini-implantes (grupos I e II, respectivamente) ou dois implantes convencionais 

(grupo III) para reter uma overdenture mandibular. Destes, subamostras de 20 indivíduos por 

grupo foram selecionadas por conveniência, no período de abril de 2013 a janeiro de 2014, 

para a realização desta pesquisa. Além disso, um grupo comparador externo de indivíduos 
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portadores do par de próteses totais convencionais (grupo IV) foi incluído na avaliação da 

performance mastigatória, configurando assim, um delineamento do tipo quase-experimento.   

Todos os participantes dos grupos I, II e III eram desdentados totais há pelo 

menos um ano, tinham mais de 45 anos de idade e o desejo de receber implantes para 

estabilizar suas próteses totais mandibulares, possuíam próteses totais maxilares e 

mandibulares clinicamente satisfatórias (suporte, retenção, estabilidade, dimensão vertical de 

oclusão e estética julgados como adequados), não tinham limitações físicas que impedissem a 

manutenção adequada da higiene bucal e das próteses, apresentavam estado de saúde 

sistêmica adequado para a realização de procedimentos cirúrgicos menores, compreendiam 

adequadamente o português falado e escrito, e apresentavam uma altura óssea mínima de 11 

mm na região interforaminal da mandíbula. Além disso, não apresentavam alterações 

patológicas dos rebordos alveolares, sintomas agudos ou crônicos de desordens decorrentes de 

parafunção, histórico de radioterapia na região orofacial, desordens motoras e cognitivas, ou 

condições específicas como alcoolismo e tabagismo (mais do que 10 cigarros/dia). 

O recrutamento dos participantes portadores de próteses totais convencionais 

(grupo IV) ocorreu a partir do levantamento dos pacientes que receberam próteses totais 

mandibulares e maxilares nas clínicas localizadas na FORP-USP nos últimos cinco anos. 

Foram incluídos indivíduos com 45 anos de idade ou mais, portadores de próteses totais 

maxilares e mandibulares clinicamente aceitáveis e em função há no mínimo seis meses, 

receptivos, com boa compreensão do português falado, e sem sinais ou sintomas de desordens 

do sistema estomatognático, de doenças sistêmicas debilitantes e uso de medicamentos que 

possam interferir na atividade muscular, como relaxantes musculares e antidepressivos de 

ação tricíclica. 

Os participantes foram informados sobre a natureza e detalhes do estudo por meio 

da leitura dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (apêndice A e B). Após 

a obtenção do consentimento por parte dos participantes, dados referentes às suas 

características demográficas foram coletados utilizando um formulário específico (apêndice 
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C). Nesse formulário, foram anotados (a) sexo, (b) idade, (c) ocupação, (d) nível de 

escolaridade, (e) estado civil e (f) tempo de edentulismo. 

Com o intuito de averiguar a relação entre as condições anatômicas bucais dos 

participantes e as variáveis de desfecho estudadas, todos foram classificados de acordo com as 

quatro categorias do Índice Diagnóstico do American College of Prosthodontists (ACP) 

(McGarry et al., 1999), que agrupam os participantes quanto à dificuldade esperada para a 

resolução do caso clínico de I até IV – do caso mais simples ao mais complexo, 

respectivamente. Os critérios considerados nessa classificação compreendem a morfologia do 

rebordo alveolar maxilar, inserções da musculatura mandibular, relacionamento intermaxilar, 

necessidades de cirurgias pré-protéticas (para a classificação, desconsiderou-se a instalação de 

implantes), espaço interarcos, e anatomia da língua, conforme vistos clinicamente; e a altura 

do osso mandibular aferida radiograficamente. Para essa classificação, uma ficha específica 

foi utilizada (apêndice D). 

Além disso, utilizou-se a classificação proposta por Cawood e Howell (1988) para 

os rebordos alveolares mandibulares: classe I: dentado; classe II: pós-extração imediata; 

classe III: rebordo arredondado, pouco comprometido em altura e largura; classe IV: rebordo 

em lâmina de faca, pouco comprometido em altura e inadequado em largura; classe V: 

rebordo achatado, inadequado em altura e largura; classe VI: superfície depressiva com vários 

graus de perda óssea basal que pode ser extenso, mas sem um padrão previsível. A obtenção 

de um perfil preliminar para comparar diferentes métodos de tratamento tem grande 

relevância clínica (Cawood e Howell, 1988). 

 

3.3 Amostra estimada 

Para o cálculo do tamanho amostral relacionado à variável primária performance 

mastigatória, os desvios-padrão foram estimados com base em um estudo prévio, que utilizou 
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a goma de mascar XYLITOL
® 

na avaliação da performance mastigatória (Komagamine et al., 

2012). Considerou-se que uma diferença de pelo menos 30% na performance mastigatória 

entre os participantes que receberiam overdentures e os portadores de próteses totais 

convencionais (grupo IV) seria clinicamente relevante (Chen et al., 2002). Após o cálculo, 

estimou-se que, dos 120 indivíduos tratados no ensaio clínico, um número de 18 participantes 

por grupo (I, II e III) seria suficiente para detectar diferenças relevantes (α=0,05; β=0,20). 

Além disso, como desistências e perdas são possíveis em todo ensaio clínico, o tamanho 

amostral foi determinado envolvendo um número de participantes 20% maior que o estimado 

no cálculo, ou seja, 60 participantes (20 para cada grupo) foram incluídos nesta proposta. 

Estimou-se, ainda, que o número de participantes para o grupo IV deveria ser o mesmo que o 

dos outros grupos. 

 

3.4 Tratamentos 

Os participantes dos grupos I e II receberam quatro ou dois mini-implantes 

(2.0/10 mm Mini Drive-Lock, Intra-Lock Ind. Com. Imp. Exp. de Produtos Implantológicos 

Ltda, São Paulo, SP, Brasil), respectivamente, de acordo com a técnica cirúrgica descrita por 

Bulard e Vance (2005) (apêndice E). Os mini-implantes foram instalados na região 

interforaminal da mandíbula desdentada com um espaçamento similar entre eles (grupo I), ou 

na região dos caninos (grupo II), respeitando uma distância mínima de 5 mm entre a face 

distal dos mini-implantes e a borda mesial dos forames mentonianos (figura 1A, 1B e 2A).  

Com o objetivo de prevenir o aparecimento de lesões traumáticas associadas aos mini-

implantes (Dos Reis et al., 2015), durante os três meses que antecederam a instalação das 

porções fêmeas dos sistemas de encaixe das próteses mandibulares a porção exposta dos mini-

implantes foi coberta com um dispositivo de teflon, desenvolvido durante a pesquisa (figura 

1A).  
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Os participantes do grupo III receberam dois implantes convencionais (4.0/10 mm Morse 

Lock Blossom DT, Intra-Lock Ind. Com. Imp. Exp. de Produtos Implantológicos Ltda.) 

(figuras 1C e 2B), posicionados na região dos caninos inferiores, e instalados de acordo com 

as recomendações do fabricante (apêndice E), e foram mantidos submersos durante os três 

meses preconizados para o processo de osseointegração e posterior aplicação de carga direta.  

 

 
Figura 1. (A) Disposição dos quatro mini-implantes na região interforaminal da mandíbula com espaçamento 

similar (grupo I), cobertos com dispositivo de teflon; (B) Disposição dos dois mini-implantes na região dos 

caninos (grupo II); (C) Disposição dos dois implantes convencionais na região dos caninos (grupo III). 

 

Nos três grupos, a prótese total mandibular foi aliviada com o objetivo de prevenir 

o contato entre os implantes e a base protética, de modo que não ocorresse carga ou pressão 

sobre eles. As próteses eram então reembasadas com reembasador macio (Soft Confort, 

Dencril Comércio de Plásticos Importação e Exportação Ltda., Pirassununga, SP) e mantidas 

nesta condição até a instalação da porção fêmea do sistema de encaixe na base da prótese 

inferior.  
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A fim de promover a higienização oral, os participantes dos três grupos foram 

orientados a realizar a escovação dos implantes após as refeições com auxílio de escova 

dental macia e dentifrício (Chopra et al., 2011). A escovação das próteses seguiu as mesmas 

recomendações, sendo que os pacientes também foram orientados a remover as próteses totais 

para dormir e armazená-las em um recipiente com água (apêndice F). As instruções de higiene 

eram reforçadas em todos os retornos dos pacientes.  

 

 
Figura 2. (A) Mini-implante (2,0 x 10,0 mm, com plataforma protética de 2,0 mm de altura) e cápsula metálica 

com dispositivo retentor de silicone (Intra-Lock Ind. Com. Imp. Exp. de Produtos Implantológicos Ltda.); (B) 

Implante convencional com conexão do tipo cone morse (4,0 x 10,0 mm, munhão esférico com plataforma 

protética de 2,0 mm), cápsula metálica para munhão esférico e dispositivo retentor de nylon com retenção leve  

(Intra-Lock Ind. Com. Imp. Exp. de Produtos Implantológicos Ltda.). 
 

 

Três meses após a instalação dos implantes, as porções fêmeas do sistema de 

encaixe foram instaladas nas próteses mandibulares, transformando-as em overdentures 

(figura 3). Em todos os grupos as porções fêmeas foram instaladas por meio da captura direta 

utilizando resina acrílica autopolimerizável (JET, Clássico Indústria Brasileira, Campo Limpo 

Paulista, SP, Brasil) e seguindo o mesmo protocolo (apêndice E). No entanto, antes deste 

procedimento, os pacientes do grupo III foram submetidos a uma segunda etapa cirúrgica 

para instalação dos munhões esféricos, com encaixes do tipo bola (Munhão esférico Morse-

Lock 1mm, Intra-Lock Ind. Com. Imp. Exp. de Produtos Implantológicos Ltda.).  
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Figura 3. (A) Cápsulas metálicas (fêmeas) do sistema de encaixe dos mini-implantes fixadas na overdenture 

mandibular (grupo I); (B) Cápsulas metálicas do sistema de encaixe dos implantes convencionais fixadas na 

overdenture mandibular (grupo II). 
 

 
3.5 Variáveis de desfecho e cegamento 

Não foi possível impedir que os participantes tivessem conhecimento em relação 

ao tratamento recebido. No entanto, o pesquisador que coletou os desfechos relacionados à 

função mastigatória (habilidade e performance mastigatória) desconheciam os grupos aos 

quais os participantes pertenciam, exceto quando se avaliou a performance mastigatória dos 

indivíduos portadores do par de próteses totais convencionais (grupo IV). Além disso, por 

razões óbvias, não foi possível impedir que o pesquisador que coletou amostras dos implantes 

(grupo II e III) para avaliar a colonização microbiana destes.   

 

3.5.1 Função mastigatória 

 Duas abordagens foram utilizadas para avaliar a função mastigatória dos 

participantes do estudo: avaliação da habilidade mastigatória (HM) por meio da aplicação de 

um questionário desenvolvido especificamente para o estudo, e avaliação da performance 

mastigatória (PM), que foi realizada por meio de um teste objetivo de mastigação. 

 

3.5.1.1 Habilidade mastigatória 

A habilidade mastigatória percebida pelos pacientes foi avaliada por meio de um 

questionário (apêndice G), considerando a experiência do paciente no dia a dia quanto à 
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dificuldade de mastigar alimentos de diferentes consistências e à necessidade de modificar 

seus hábitos por problemas com a prótese total maxilar e/ou a overdenture mandibular. 

O questionário utilizado nesta avaliação foi desenvolvido pelos pesquisadores do 

estudo com a colaboração da Prof.ª Dr.ª Carmen Lúcia Cardoso, psicóloga com experiência 

no desenvolvimento de instrumentos psicométricos. Inicialmente, foi elaborada uma versão 

teste do questionário contendo 13 questões representativas de situações/condições com 

potencial reconhecido para a identificação dos benefícios do tratamento com overdentures 

mandibulares. Foi realizado um pré-teste aplicando-se a primeira versão do questionário a oito 

indivíduos portadores de overdentures mandibulares, de ambos os gêneros (quatro homens e 

quatro mulheres), com idades variando de 45 a 69 anos. O pré-teste teve o objetivo de detectar 

possíveis dúvidas ou ambiguidades nas questões que pudessem dificultar a compreensão das 

perguntas. Portanto, todas as dificuldades e dúvidas dos indivíduos foram anotadas pelo 

pesquisador e levadas em consideração nesta fase inicial.  A partir dos resultados obtidos, 

problemas de ordem semântica, gramatical ou de interpretação foram sanados. Além disso, 

identificou-se a necessidade de incluírem-se questões adicionais. Uma segunda versão do 

questionário foi então obtida, contendo 16 questões, e aplicada a 28 indivíduos com as 

mesmas características do pré-teste. Esta versão, por sua vez, apresentou um nível adequado 

de compreensão das questões, facilidade e rapidez de aplicação. Desta forma, a segunda 

versão do questionário foi considerada a final e utilizada para avaliar a habilidade 

mastigatória dos participantes do estudo.  Essa versão era composta por 16 questões, dez (Q3-

4 e Q7-14) com cinco respostas categóricas organizadas em escala do tipo Likert de cinco 

pontos (por ex.: Sempre, Frequentemente, Às vezes, Raramente e Nunca), e duas questões 

(Q2 e Q6) com três categorias Likert (Não, Às vezes e Sim). Além disso, duas questões 

referentes à percepção do paciente quanto à consistência dos alimentos (Q1 e Q5), e duas 

questões abertas relacionadas às observações dos pacientes (Q15 e Q16), completaram o 

questionário. 
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O pesquisador responsável por esta avaliação aplicou o questionário aos pacientes 

dos grupos I, II e III três meses após a instalação da overdenture mandibular, sem interferir 

no conteúdo das respostas, ou seja, se limitando à leitura literal das questões e das respectivas 

alternativas, sem comentários adicionais. Os participantes foram instruídos a responder com 

sinceridade a todas as questões, com base nas impressões e experiências vividas no período de 

três meses seguidos desde a instalação da overdenture mandibular.  

Para a análise estatística dos dados obtidos a partir da aplicação do questionário, 

foram atribuídos escores de 0-4 e 0-2 para as questões com cinco e três respostas categóricas 

possíveis, respectivamente. O menor escore (0) foi atribuído para a resposta com cunho 

negativo mais acentuado, e os maiores escores (4 ou 2) atribuídos para as respostas com 

cunho positivo mais acentuados  (por exe.: para a Q3 – Você tem dificuldade para mastigar 

alimentos moles por causa da dentadura de baixo? a resposta de cunho positivo máximo é 

“Nunca”, e a resposta de cunho negativo máximo é “Sempre”).   

 

3.5.1.2 Performance mastigatória 

A performance mastigatória foi avaliada por meio de um método que determina a 

alteração de cor de uma goma de mascar (Masticatory Performance Evaluating Gum 

XYLITOL
®

, LOTTE Co., Ltd., Tóquio, Japão), utilizada como alimento teste, após ser 

mastigada (Komagamine et al., 2011; Komagamine et al., 2012; Hama et al., 2014a).  

A goma de mascar é verde-amarelada, tem formato retangular (70 mm x 20 mm x 

1mm) e pesa 3 g (figura 4A). A goma base contém corantes amarelo, azul e vermelho, ácido 

cítrico e xilitol. O ácido cítrico mantém o baixo pH interno da goma de mascar, antes da 

mastigação. O corante vermelho é sensível ao pH e altera a coloração da goma de mascar sob 

condições neutras ou alcalinas. Sendo assim, com a progressão da mastigação ocorre alteração 

da cor da goma de mascar porque os corantes azul e amarelo infiltram-se na saliva, e o 
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corante vermelho torna-se visível por causa da dissociação do ácido cítrico (Ishikawa et al., 

2007). A goma de mascar não contém açúcar em sua composição e não adere às próteses 

totais.       

A performance mastigatória dos participantes dos grupos I, II e III foi avaliada 

seis meses após a instalação da overdenture mandibular. Para isso, os participantes foram 

orientados a sentar-se confortavelmente em uma cadeira, com os pés apoiados no chão e a 

coluna ereta. Antes de iniciar a avaliação com a goma de mascar, cada participante recebeu 

um instrumento de mastigação de silicone denominado “hiperbolóide” (figura 4B), com o 

objetivo de reduzir a memória neuromuscular de repouso e aproximar o máximo possível a 

função mastigatória da mastigação habitual (Cunha et al., 2013). Os participantes mastigaram 

o hiperbolóide por 30 segundos, cronometrados pelo pesquisador responsável pela avaliação, 

utilizando um cronômetro digital. Após um intervalo de cinco minutos, os participantes 

realizaram bochecho com 10 mL de água, durante quinze segundos e, então, foram orientados 

a mastigar a goma de mascar de modo habitual/livre com 60 ciclos mastigatórios, sob 

monitoramento do pesquisador e sua interrupção ao final dos ciclos. Os indivíduos do grupo 

IV foram avaliados seguindo o mesmo protocolo.  

 

 
Figura 4. (A) Hiperbolóide; (B) Goma de mascar XYLITOL®. 

 



M a t e r i a l  e  M é t o d o  | 73 

A cor da goma de mascar foi mensurada imediatamente após a mastigação 

utilizando um espectrofotômetro portátil (Color Guide 45/0, BYK-Gardner GmbH, 

Geretsried, Alemanha). Para isso, a goma de mascar era achatada a uma espessura de 1,5 mm 

entre duas placas de vidro cobertas com filme de PVC e com dois anteparos de 1,5 mm de 

espessura posicionados entre elas (figura 5A e B). Posteriormente, a goma de mascar era 

transferida para um azulejo branco e posicionada entre placas de acetado de 1,5 mm de 

espessura. A cor era mensurada em três pontos diferentes da goma, com a distância 

padronizada entre eles através de marcações nas placas de acetato para o posicionamento do 

suporte do espectrofotômetro portátil e leitura da cor (figura 5C a F).  

 
Figura 5. (A) Goma de mascar posicionada sobre uma placa de vidro envolvida com filme de PVC; (B) Goma 

de mascar achatada a uma espessura de 1,5 mm entre duas placas de vidro envolvidas com filme de PVC; (C), 

(D) e (E) Posicionamento do suporte do espectrofotômetro portátil em três pontos diferentes, com distância 

padronizada entre eles, para a realização de três leituras da cor da goma de mascar; e (F) Espectofotômetro 

portátil posicionado sobre o suporte para leitura de cor da goma de marcar. 
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Para determinar a alteração de cor da goma de mascar, foi utilizado o sistema 

CIELAB que representa as cores em coordenadas tridimensionais ao longo de três eixos: eixo 

L*, eixo a* e eixo b*. O eixo L* representa a luminosidade da cor. O eixo a* representa a 

posição da cor entre vermelho e verde, com valores positivos indicando vermelho. O eixo b* 

representa a posição da cor entre amarelo e azul, com valores positivos indicando amarelo. 

Assim, a diferença entre a média de duas cores no sistema CIELAB (∆E) foi calculada 

considerando os valores médios obtidos das três leituras para L*, a* e b*, antes e após a 

mastigação, utilizando a equação abaixo (figura 6). Seguindo o protocolo descrito acima, os 

valores iniciais de L*, a* e b* foram determinados a partir do cálculo da média desses 

parâmetros de cor de nove gomas de mascar não mastigadas. Esse cálculo resultou nos valores 

de 75,59, -15,43 e 34,98 para L*, a* e b*, respectivamente, que foram utilizados na equação 

para o cálculo do ∆E de todas as gomas utilizadas no teste.  

 
Figura 6. Equação utilizada para o cálculo da performance mastigatória no sistema CIELAB. 

 

Assim, para cada goma de mascar utilizada no teste foi encontrado um valor 

médio de alteração de cor (∆E) em relação ao valor padrão inicial que correspondeu à 

performance mastigatória do participante.   

 

3.5.2 Colonização microbiana do sulco peri-implantar de mini-implantes e 

implantes convencionais 

Com o objetivo de qualificar e quantificar os microrganismos presentes no sulco 

peri-implantar dos implantes convencionais (conexão do tipo cone morse) e mini-implantes 

(corpo único), em dois tempos de coleta, amostras do biofilme do sulco peri-implantar foram 

coletadas e processadas utilizando a técnica de hibridização com sondas de DNA genômico, 

DNA Checkerboard. 
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As etapas envolvidas nesta técnica foram realizadas no Laboratório de 

Diagnóstico Odontológico Molecular do Departamento de Materiais Dentários e Prótese da 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – USP, de acordo com a técnica proposta por 

Socransky et al. (1994) e modificada por Nascimento et al. (2010). 

 As espécies selecionadas para serem alvo de detecção incluíram colonizadores 

primários, patógenos associados à estomatite protética e microrganismos associados à doença 

periodontal. A tabela 1 lista as 33 espécies bacterianas e cinco espécies fúngicas selecionadas 

para detecção.   

 
Tabela 1. Espécies alvo da detecção pela técnica de hibridização com sondas de DNA genômico DNA 

checkerboard, em mini-implantes e implantes convencionais para retenção de overdenture. 

Espécies bacterianas Espécies fúngicas 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans a Pseudomonas aeruginosa  Candida albicans 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans b Pseudomonas putida Candida glabrata 

Bacteroides fragilis Solobacterium moorei Candida tropicalis 

Campylobacter rectus Staphylococcus aureus Candida krusei 

Capnocytophaga gingivalis Staphylococcus pasteuri Candida dubliniensis 

Escherichia coli Streptococcus constellatus  

Enterococcus faecalis  Streptococcus gordonii  

Fusobacterium nucleatum Streptococcus mutans  

klebsiella pneumoniae  Streptococcus mitis  

Lactobacillus casei  Streptococcus parasanguinis  

Mycoplasma salivarium  Streptococcus salivarius  

Parvimonas micra  Streptococcus sanguinis  

Peptostreptococcus anaerobius  Streptococcus sobrinus  

Porphyromonas gingivalis  Tannerella forsythia  

Prevotella intermedia  Treponema denticola  

Prevotella melaninogenica Veillonella parvula  

Prevotella nigrescens   

 

Para esta avaliação, somente os grupos II e III foram considerados, pois planejou-se 

avaliar a colonização microbiana relacionada ao tipo de implante (mini-implantes de corpo 

único versus implantes convencionais com conexão do tipo cone morse), desconsiderando-se, 

assim, os grupos I e IV.  

Amostras do biofilme do sulco peri-implantar dos mini-implantes (grupo II) foram 

obtidas na sessão clínica de instalação das porções fêmeas dos encaixes nas próteses, ou seja, 
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três meses após a inserção dos mini-implantes e sua consequente exposição à cavidade oral 

(T0). Uma segunda coleta de amostras foi realizada seis meses após a primeira (T1). Os 

implantes convencionais (grupo III) ficaram submersos por três meses, assim, a primeira 

coleta de amostras do biofilme peri-implantar (T0) foi realizada três meses após a exposição 

dos implantes e instalação dos munhões esféricos, e instalação das porções fêmeas dos 

encaixes nas próteses. A segunda coleta foi realizada seis meses após a primeira (T1). A 

figura 7 ilustra os momentos de coleta das amostras do biofilme do sulco peri-implantar dos 

implantes dos grupos II e III.  

 
Figura 7. Etapas envolvidas no estudo de acordo com os respectivos momentos de coleta (T0) e (T1) do 

biofilme do sulco peri-implantar nos implantes dos pacientes dos grupos II e III. 
 

Antes de coletar as amostras do sulco peri-implantar, os implantes foram secados com 

jato de ar e o biofilme presente no munhão esférico dos implantes convencionais e na cabeça 

de retenção e pescoço dos mini-implantes foram removidos por meio da fricção de uma 

escova do tipo microbrush esterilizada (figura 8A), que era descartada. Posteriormente, a 

coleta do biofilme do sulco peri-implantar foi realizada introduzindo duas pontas de papel 

absorvente esterilizadas (DENTSPLY Indústria e Comércio Ltda., Petrópolis, RJ, Brasil) (nº 

45) na porção mais apical do sulco peri-implantar, uma na face vestibular e uma na face 

lingual, com o auxílio de pinça clínica esterilizada (figura 8B). Após 30 segundos de 

permanência no sulco (Nascimento et al., 2011), as pontas de papel foram depositadas em 

microtubos do tipo eppendorf contendo 150 µL de solução tampão TE (10 mM Tris-HCl, 1 

mM EDTA, pH 7.6), ou seja, as amostras constituíram um pool de duas pontas de papel 
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absorvente por implante. Em seguida, cada um dos tubos contendo as pontas de papel 

absorvente receberam 150µL de solução NaOH 0,5 M e foram armazenados a -20
o
C até o 

processamento laboratorial pelo método DNA Checkerboard, que envolve as seis etapas 

descritas abaixo.  

 

Figura 8. (A) Remoção do biofilme supragengival por meio da fricção com escova do tipo microbrush; (B) 

Cones de papel absorvente posicionados (um na vestibular e outro na lingual) para coleta do biofilme do sulco 

peri-implantar 

 

 

Etapa 1: Processamento e aplicação das amostras 

Para o processamento das amostras, inicialmente os microtubos foram 

descongelados à temperatura ambiente. Posteriormente, para a desagregação total do conteúdo 

coletado dos cones, as amostras foram homogeneizadas por 4 minutos utilizando um agitador 

de tubos (AP 56, Phoenix Luferco, Araraquara, SP, Brasil). Os tubos foram então fervidos 

(95°C) por cinco minutos para a desnaturação das fitas de DNA, e imediatamente resfriados 

em gelo (figura 9). Em seguida, as amostras foram neutralizadas com a adição de 800 µL de 

acetato de amônio 5 M, o que permitiu a precipitação do DNA na solução. Dois microtubos, 

contendo a quantidade de 10
5
 e 10

6
 células de cada uma das 38 espécies estudadas (controles), 

foram processados seguindo o mesmo protocolo descrito.  
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Figura 9. (A) Microtubos contendo as amostras coletadas dos implantes; (B) e (C) Etapas da desnaturação das 

fitas de DNA das amostras. 

 

O conteúdo dos microtubos foi depositado, com o auxílio de pipetas automáticas 

de precisão, no interior das canaletas de uma placa metálica denominada Minislot 30 

(Immunetics, Cambridge, MA, EUA), sobre uma membrana de nylon (Hybond N+, GE 

Healthcare, Chalfont, Buckinghamshire, Reino Unido) posicionada sob o aparelho. A 

membrana tem carga positiva, com dimensões (15 x 15 cm) que permitem a cobertura total do 

comprimento das canaletas do Minislot 30 (figura 10). O aparelho, por sua vez, possui 30 

canaletas dispostas paralelamente, possibilitando a deposição de 28 diferentes amostras de 

DNA em canaletas individuais, bem como duas canaletas para a deposição dos controles (10
5
 

e 10
6
 de cada espécie estudada). Aguardava-se, então, cinco minutos para que os DNAs  

aderissem na membrana de nylon e, com o auxílio de uma bomba a vácuo ligada ao 

equipamento, a solução era removida. Para finalizar esta etapa, a membrana era removida do 

aparelho, transferida para um invólucro de papel, e mantida em forno de hibridização 

(Hybridization Oven Shaker, GE Healthcare) durante 2 horas, a 80°C, para a fixação do DNA 

na membrana. Para o processamento de todas as amostras do estudo, seis membranas foram 

necessárias. 
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Figura 10. (A) Aparelho Minislot 30 aberto; (B) Membrana posicionada sobre uma das 

placas do aparelho; (C) Vista lateral do aparelho fechado, após posicionamento da 

membrana; (D) Aplicação das amotras de DNA coletadas dos implantes.   
 

Etapa 2: Pré-hibridização das amostras 

Uma solução contendo NaCl 1 M (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, EUA) e 

Blocking reagent 4% (GE Healthcare) diluídos em 30 mL de Hybridization Buffer (GE 

Healthcare) foi preparada e aplicada sobre a membrana com as amostras de DNA fixadas. 

Posteriormente, a membrana foi pré-hibridizada no forno de hibridização a 63°C, durante 6 

horas (figura 11). 

 
              Figura 11. Forno de hibridização. 
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Etapa 3: Aplicação das sondas de DNA marcadas e reação de hibridização 

Para a realização desta etapa, 150 µL de sondas de DNA das 38 espécies de 

microrganismos alvo do estudo foram preparadas. Assim, após a pré-hibridização, a 

membrana foi posicionada em um aparelho de acrílico (Miniblotter 45, Immunetics) contendo 

45 canais, e as sondas marcadas foram aplicadas.  

A membrana foi posicionada de forma que as amostras de DNA previamente 

aplicadas ficassem orientadas em um ângulo de 90º com os canais do aparelho de acrílico, 

formando um xadrez, ou checkerboard, no padrão de 30 (amostras + controles) X 45 

(sondas). Cada canal foi utilizado como uma câmara para reações de hibridização 

independentes, com as sondas aplicadas individualmente no interior de cada canal (figura 12). 

Após a aplicação das sondas, o aparelho foi embrulhado em filme de PVC e embalado em 

saco plástico para evitar a desidratação da membrana. A hibridização dos segmentos de DNA 

presentes na membrana foram então realizados no forno de hibridização a 63°C, sob agitação 

suave, overnight (16 horas). 

 
Figura 12. (A) Membrana posicionada sobre uma das placas do aparelho Miniblotter 45 - aberto; (B) 

Aplicação das sondas em canaletas individuais – aparelho fechado. 
 

Etapa 4: Lavagem das membranas para remoção das sondas 

Após a reação de hibridização, as membranas passaram por um processo de 

lavagem a fim de remover as sondas que não hibridizaram completamente (ligações 

inespecíficas entre os DNAs). Inicialmente, foram realizadas duas lavagens de 30 minutos 
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cada, a 67°C, com 500 mL de uma solução contendo Urea 2 M (Sigma Chemical Co.), 

Dodecil Sulfato de Sódio (SDS) 0,1% (Sigma Chemical Co.), NaH2SO4 50 mM (pH=7; 

Sigma Chemical Co.), NaCl 150 mM (Sigma Chemical Co.) e MgCl2 1mM (Sigma Chemical 

Co.) e Blocking Reagent (GE Healthcare). Para finalizar, foram realizadas mais duas lavagens 

de 15 minutos, em temperatura ambiente, com 500 mL de uma solução contendo Trisma 1 M 

(Sigma Chemical Co.) NaCl 2 M (Sigma Chemical Co.) e MgCl2 1M (Sigma Chemical Co.), 

sendo que todas as lavagens foram realizadas sob agitação vigorosa em forno de hibridização.   

 

Etapa 5: Detecção dos sinais de hibridização 

Para detectar os sinais de hibridização dos DNAs das amostras com os DNAs das 

sondas marcadas de cada um dos 38 microrganismos, 3,0 mL do reagente de detecção CDP-

Star
® 

(GE Healthcare) foram aplicados sobre a membrana após as lavagens e deixados em 

contato com toda sua superfície por 30 minutos. O excesso do reagente foi removido e a 

membrana embalada em saco plástico. 

Neste método, os sinais de hibridização são detectados através de uma reação de 

quimifluorescência. Assim, para a detecção desses sinais cada membrana era posicionada 

dentro de um cassete apropriado (Hypercassete, GE Healthcare), em câmara escura, onde 

permanecia em contato com um filme para autorradiografia (HyperFilm, GE Healthcare) 

durante uma hora (figura 13). A seguir, os filmes expostos eram revelados e fixados em 

soluções de processamento radiográfico convencional (Kodak, Rochester, NY, EUA) para a 

detecção dos sinais de quimifluorescência. Ao final, eram obtidos filmes radiográficos com 

sinais de hibridização detectados ou não nas intersecções entre as amostras e sondas, 

configurando desta forma um “tabuleiro de xadrez”, ou DNA Checkerboard. 

 

 

https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=629&q=rochester+ny&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxMHnxCHfq6-QVpJSooSmFVpWJSmpZWdbKWfX5SemJdZlViSmZ-HwrHKSE1MKSxNLCpJLSoWKJFZUhUi-Gci2yzhWbwdyr_DddoBMno2v18AAAA&sa=X&ei=FE7mVOz3KsmkNp6AhPAB&ved=0CJQBEJsTKAEwEw
https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=629&q=kodak+ny&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxsHnxCHfq6-QVpJSooSj366vqFRWnpZZa6lsZZWdrKVfn5RemJeZlViSWZ-HgrHKiM1MaWwNLGoJLWoWOLcltvvApqWibU0_Yt4_9htP__HpwBkKh-tYwAAAA&sa=X&ei=FE7mVOz3KsmkNp6AhPAB&ved=0CJUBEJsTKAIwEw
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Figura 13. (A) Cassetete radiográfico; (B) Membrana posicionada dentro do cassete radiográfico para 

exposição em filme para autorradiografia. 
 

Etapa 6: Interpretação dos sinais de hibridização 

Após a obtenção dos filmes radiográficos com os sinais de hibridização, estes foram 

digitalizados e as imagens obtidas foram analisadas no software Image Quant TL (GE 

Healthcare). Esse software foi utilizado na determinação do número aproximado de células 

bacterianas presentes em cada amostra a partir da comparação entre as intensidades dos sinais 

de hibridização produzidos pela amostra e pelos controles (figura 14). 
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Figura 14. (A) Imagem digitalizada da membrana vista no software Image Quant TL; (B) e (C) 

Delimitação das canaletas das sondas; (D) e (E) Isolamento dos sinais de hibridização a serem 

quantificados; (F) e (G) calibração dos sinais em função dos controles. 
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3.6 Análise dos dados 

Todos os testes estatísticos foram realizados por um pesquisador cego aos grupos 

experimentais utilizando o software SPSS Statistics 22.0 (IBM SPSS Inc., Chicago, IL, EUA), 

respeitando-se um nível de significância de 5%. 

O presente estudo gerou variáveis quantitativas, relacionadas à performance 

mastigatória e à quantidade total de espécies microbianas, e variável qualitativa ordinal 

relacionada à habilidade mastigatória, com um fator de variação independente, ou seja, o 

tratamento. A habilidade mastigatória avaliada por meio do questionário foi analisada 

utilizando o teste de Kruskall-Wallis para a comparação dos escores por questão (Q2-4 e Q6-

14) entre os grupos (I, II e III), seguida do teste post hoc de Dunn para comparações 

múltiplas. As outras questões do mesmo questionário (Q1, Q5 e Q15-16) foram analisadas de 

forma qualitativa por se tratarem de questões abertas. A variável de desfecho relacionada à 

performance mastigatória, representada pela alteração de cor (∆E) da goma de mascar 

XYLITOL
®

,  apresentou distribuição próxima à normal, conforme o teste de Shapiro-Wilk. A 

análise estatística dessa variável foi realizada por meio do teste de Análise de Variância 

(ANOVA), seguido do teste HSD de Tukey para comparações múltiplas.  

Para a avaliação da microbiota do sulco peri-implantar, os valores estimados de 

células bacterianas e fúngicas gerou dados que não apresentaram distribuição normal 

conforme o teste de Shapiro-Wilk. Para esta análise, comparações intragrupo foram realizadas 

por meio do teste de Wilcoxon Pareado, e comparações intergrupo por meio do teste de 

Mann-Whitney. Para estimar os valores da quantidade total de células microbianas nos dois 

grupos e tempos do estudo, não houve discriminação entre as espécies estudadas.  
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Amostra  

Sessenta pacientes tratados com overdentures mandibulares retidas sobre quatro 

ou dois mini-implantes, ou sobre dois implantes convencionais aceitaram participar do 

presente estudo (20 de cada grupo). No entanto, antes do período de três meses de adaptação 

com a overdenture mandibular, dois pacientes desistiram do tratamento (grupo II=1 e grupo 

III=1) e foram excluídos das análises. O participante desistente do grupo II perdeu um mini-

implante e se recusou a ser submetido à instalação de um novo, optando, assim, pela remoção 

do remanescente. A desistência de um participante do grupo III foi acompanhada do relato de 

desconforto com a retenção excessiva da overdenture mandibular, e alegação de ansiedade 

pela dificuldade para remover a prótese com a força da língua, além de muita dificuldade para 

inserir e remover a prótese com as mãos. Além disso, quatro participantes fumantes, dois do 

grupo II e dois do grupo III, foram excluídos da análise para a colonização microbiana, sendo 

assim, foram realizadas coletas dos implantes de 17 participantes de cada grupo (II e III) para 

esta análise.  

A tabela 2 apresenta as características demográficas e classificação anatômica da 

mandíbula dos participantes dos quatro grupos. A média de idade dos participantes do grupo 

IV foi estatisticamente superior à dos pacientes tratados nos grupos I, II e III (ANOVA e 

teste HSD de Tukey, p=0,000). A proporção entre os sexos Feminino/Masculino foi 

semelhante entre todos os grupos (teste qui-quadrado, p=0,762), isto é, grupo I: 14 F/ 6 M, 

grupo II: 14 F/ 6 M, grupo III: 13 F/ 7 M e grupo IV: 16 F/ 4 M. 

Em relação ao tempo da condição de edentulismo, houve diferença entre os 

grupos (ANOVA, p = 0,000), sendo que a média de tempo de edentulismo dos participantes 

do grupo IV foi maior quando comparada aos outros grupos (teste HSD de Tukey, p=0,000). 
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Em relação às demais características demográficas, os grupos foram semelhantes, 

apresentando predominância de indivíduos profissionalmente ativos ou donas de casa nos 

grupos I, II e III, e donas de casa e aposentados/pensionistas no grupo IV (teste qui-

quadrado, p=0,118), baixo grau de instrução, com a maioria dos indivíduos sem o primeiro 

grau completo (teste de Kruskal-Wallis, p=0,383) e casados (teste qui-quadrado, p=0,176).  

Em relação às quatro categorias do Índice Diagnóstico ACP, não foi encontrada 

diferença entre os grupos (teste de Kruskal-Wallis, p=0,325), demonstrando que a 

complexidade dos casos foi similar. Níveis moderados de degradação da boca desdentada e 

estruturas adjacentes, classificados nas categorias II ou III, representaram a maioria da 

amostra. Segundo a classificação preconizada por Cawood e Howell (1988), os grupos 

também foram semelhantes (teste de Kruskal-Wallis, p=0,782), com maior prevalência de 

rebordos inferiores classificados como adequados (classe III), ainda que rebordos em lâmina 

de faca (classe IV) também tenham sido encontrados. 
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Tabela 2. Características demográficas e classificação anatômica da mandíbula dos participantes do estudo. 

 Grupos  

 I II III IV Valor de p 

Idade (anos)† 58,6 ± 7,5 57,9 ± 6,2 56,4 ± 8,4 72,0 ± 7,8 0,000
a
 

Sexo (n)      

- Feminino 14 14 13 16 0,762
b
 

- Masculino 6 6 7 4  

Edentulismo (anos)† 15,4 ± 12,4 16,0 ± 11,0 11,2 ± 13,7 38,2 ± 18,9 0,000
a
 

Atividade profissional (n)      

- Aposentado/pensionista 5 4 3 10 0,118
b
 

- Dona de casa 5 6 7 7  

- Desempregado 0 0 0 0  

- Empregado/autônomo 10 10 10 3  

Instrução (n)      

- Não alfabetizados 2 1 0 3 0,383
c
 

- Ensino fundamental incomp. 9 11 11 11  

- Ensino fundamental comp. 4 2 1 4  

- Ensino médio incompleto 1 3 3 2  

- Ensino médio completo 2 3 5 0  

- Ensino superior incompleto 1 0 0 0  

- Ensino superior completo 1 0 0 0  

Estado civil (n)      

- Casado 13 11 17 13 0,176
b
 

- Solteiro 2 1 1 0  

- Divorciado 2 3 1 1  

- Viúvo 2 2 1 6  

- Amasiado 1 3 0 0  

Classificação da ACP      

- I 3 4 6 2 0,325
c 

- II 7 8 8 7  

- III 6 8 3 9  

- IV 4 0 3 2  

Classificação de Cawood e Howell (1988)     

- I/II 0 0 0 0 0,782
c
 

- III 11 9 12 8  

- IV 6 10 4 10  

- V 2 1 1 2  

- VI 1 0 3 0  

†Valores expressos em média ± desvio-padrão. Comparações feitas pelos testes 
a
ANOVA;  

b
χ

2
; 

 c
Kruskal-Wallis. 

Diferença estatisticamente significante (p<0,05). 
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4.2 Habilidade mastigatória 

A habilidade mastigatória foi avaliada três meses após a instalação da overdenture 

mandibular. No total, das 16 questões incluídas no questionário, apenas 12 foram 

consideradas na análise estatística por apresentarem respostas categóricas às quais foram 

atribuídos escores. O menor escore (0) foi atribuído às respostas de cunho mais negativo e os 

maiores escores (4 ou 2) representaram as respostas de cunho mais positivo.  

Foram encontradas diferenças entre os grupos I, II e III para as respostas à 

questão três (Q3: dificuldade de mastigar alimentos moles por causa da overdenture), com 

respostas significantemente mais positivas para os grupos I e II (teste de Kruskal-Wallis, 

p=0,041), com a ausência de respostas negativas. Para as outras onze questões (Q2, Q4, Q6-

14) não foram detectadas diferenças significantes entre grupos (tabela 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R e s u l t a d o s  | 91 

Tabela 3. Frequência de respostas sobre habilidade mastigatória dos participantes para cada um dos 

tratamentos recebidos. 

Questões Respostas (escore) 
Grupos valor de 

p† I II III 

Q2 (mastigação de alimentos 

moles) 

Não (0) 

Às vezes (1) 

Sim (2) 

0 

2 

18 

0 

0 

19 

0 

2 

17 

0,357 

Q3 (dificuldade de mastigar 

alimentos moles por causa da 

overdenture) 

Sempre (0) 

Frequentem. (1) 

Às vezes (2) 

Raramente (3) 

Nunca (4) 

0 

0 

0 

0 

20 

0 

0 

0 

0 

19 

1 

0 

2 

0 

16 

0,041* 

Q4 (dificuldade de mastigar 

alimentos moles por causa da 

prótese total superior) 

Sempre (0) 

Frequentem. (1) 

Às vezes (2) 

Raramente (3) 

Nunca (4) 

1 

1 

4 

0 

14 

2 

1 

0 

0 

16 

2 

0 

4 

2 

11 

0,0371 

Q6 (mastigação de alimentos 

duros) 

Não (0) 

Às vezes (1) 

Sim (2) 

0 

9 

11 

1 

6 

12 

3 

7 

9 

0,482 

Q7 (dificuldade de mastigar 

alimentos duros por causa da 

overdenture) 

Sempre (0) 

Frequentem. (1) 

Às vezes (2) 

Raramente (3) 

Nunca (4) 

0 

0 

4 

0 

16 

2 

0 

4 

0 

13 

3 

0 

4 

0 

12 

0,387 

Q8 (dificuldade de mastigar 

alimentos duros por causa da 

prótese total superior) 

Sempre (0) 

Frequentem. (1) 

Às vezes (2) 

Raramente (3) 

Nunca (4) 

3 

0 

5 

2 

10 

3 

0 

3 

0 

13 

4 

0 

6 

0 

9 

0,483 

Q9 (percepção da melhora na 

mastigação) 

Piorou muito (0) 

Piorou (1) 

Sem diferença (2) 

Melhorou (3) 

Melhorou muito (4) 

0 

0 

1 

5 

14 

0 

1 

1 

2 

15 

0 

1 

1 

2 

15 

0,861 

Q10 (entrada de alimentos 

embaixo da overdenture) 

Sempre (0) 

Frequentem. (1) 

Às vezes (2) 

Raramente (3) 

Nunca (4) 

5 

0 

5 

2 

8 

5 

0 

4 

3 

7 

6 

0 

5 

4 

4 

0,627 

Q11 (preparo especial dos 

alimentos para mastigar com 

facilidade) 

Sempre (0) 

Frequentem. (1) 

Às vezes (2) 

Raramente (3) 

Nunca (4) 

0 

1 

3 

1 

15 

0 

1 

2 

1 

15 

4 

0 

0 

0 

15 

0,937 

Q12 (vergonha de mastigar os 

alimentos perto de outras 

pessoas) 

Sempre (0) 

Frequentem. (1) 

Às vezes (2) 

Raramente (3) 

Nunca (4) 

0 

1 

1 

1 

17 

1 

0 

1 

0 

17 

2 

0 

3 

0 

14 

0,402 

Q13 (percepção da melhora 

no tempo para mastigar) 

Piorou muito (0) 

Piorou (1) 

Sem diferença (2) 

Melhorou (3) 

Melhorou muito (4) 

0 

2 

4 

3 

11 

0 

1 

3 

3 

12 

0 

0 

1 

9 

9 

0,805 

Q14 (satisfação com o 

tratamento) 

Muito insatisfeito (0) 

Insatisfeito (1) 

Indiferente (2) 

Satisfeito (3) 

Muito satisfeito (4) 

0 

0 

1 

4 

15 

0 

0 

0 

6 

13 

0 

1 

1 

5 

12 

0,680 

†Teste de Kruskal-Wallis. *Diferença estatisticamente significante (p<0,05). 
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As respostas para as questões um (Q1: exemplo de alimentos moles) e cinco (Q5: 

exemplo de alimentos duros) foram agrupadas em gêneros alimentícios representativos de 

alimentos duros e moles. Os “alimentos moles” identificados foram alimentos cozidos (por 

exe.: arroz, feijão e legumes), massas, peixe e frango, frutas (por exe.: banana, mamão e maçã 

em pedaços), bolo e doces (por exe.: pudim), e salada de folhas. Os “alimentos duros” 

identificados nas respostas foram frutos oleaginosos (por exe.: castanha e amendoim), 

legumes crus (por exe.: cenoura), carnes assadas ou fritas, certas frutas (por exe.: coco e 

goiaba), doces (por exe.: rapadura) e outros (por exe.: torresmo e pão torrado). Pode-se 

observar que todos os participantes apresentaram a mesma percepção em relação à 

consistência dos alimentos, ou seja, todos identificaram consistentemente os alimentos 

“moles” ou “duros” (tabela 4).  

A maioria dos participantes dos três grupos respondeu “não” para a questão 15 

(Q15: observação adicional sobre a mastigação). No entanto, três participantes do grupo I, 

dois do grupo II e seis do grupo III responderam “sim” para esta questão com relatos 

relacionados à dor quando o alimento entra embaixo da overdenture mandibular (por ex.: 

“quando mastigo castanhas, entra um pouco embaixo da prótese de baixo e machuca a 

gengiva”), episódios em que morderam a língua ou bochecha enquanto mastigavam alimentos 

duros (por ex.: “às vezes, quando mastigo alguma comida dura, eu mordo a bochecha”), ou 

sensação de que a prótese total superior estava menos retentiva (por ex.: “depois que coloquei 

os implantes embaixo eu sinto que a dentadura de cima está mais solta”). Para a questão 16 

(Q16: comentários sobre o tratamento), a maioria dos participantes dos três grupos 

responderam “sim”, sendo que 100% dos comentários dos participantes dos grupos I e II 

foram positivos em relação ao tratamento reabilitador, com relatos como, por ex., “está muito 

bom”, “estou muito feliz” ou “ficou ótimo”. Dos indivíduos que responderam “sim” no grupo 

III, um demonstrou descontentamento com o tratamento e persistência na dificuldade de 

mastigar os alimentos (tabela 4). 
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Tabela 4. Frequência de respostas para as questões 1, 5, 14 e 16 do questionário referente 

à habilidade mastigatória dos participantes, em função do tratamento recebido.  

Questões Respostas 
Grupos 

I II III 

Q1 (exemplo de 

alimentos moles) 

Alimentos cozidos 

Massas 

Frango/peixe 

Frutas 

Bolos, doces 

Salada de folhas 

17 

4 

2 

7 

0 

5 

15 

1 

1 

5 

4 

6 

17 

3 

0 

8 

0 

2 

Q5 (exemplo de 

alimentos duros) 

Frutos oleaginosos 

Legumes crus 

Carne assada/frita 

Frutas 

Doces 

Outros 

8 

5 

13 

9 

1 

5 

3 

8 

12 

8 

0 

7 

5 

6 

11 

10 

1 

4 

Q15 (observação 

adicional sobre a 

mastigação) 

Sim* 

Não 

3 

17 

2 

17 

6 

13 

Q16 (comentários sobre 

o tratamento) 

Sim* 

Não 

15 

5 

16 

3 

13 

6 

*Respostas abertas.     

 

4.3 Performance mastigatória 

A performance mastigatória foi avaliada seis meses após a instalação das 

overdentures mandibulares nos indivíduos tratados nos grupos I, II e III. Além disso, esta 

variável envolveu a inclusão de um grupo de indivíduos portadores do par de próteses totais 

convencionais (grupo IV) como comparador externo. O valor médio da alteração de cor (∆E), 

gerado a partir de três medidas após a mastigação da goma de mascar XYLITOL®, 

representou a performance mastigatória de cada indivíduo. 

As médias da alteração de cor (∆E) após a mastigação da goma de mascar 

XYLITOL
®

 para os grupos I, II, III e IV estão ilustradas na figura 15. As médias estimadas e 

os respectivos erros-padrão para a alteração de cor (∆E) foram: 18,5±1,4 (grupo I), 17,6±1,5 

(grupo II), 18,8±1,2 (grupo III) e 11,4±0,9 (grupo IV). A análise estatística identificou 

diferença entre os grupos (ANOVA, p=0,005). Verificou-se que não houve diferença na 

performance mastigatória encontrada entre os pacientes dos grupos I, II e III, 

independentemente do tratamento. No entanto, a performance mastigatória dos participantes 
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do grupo IV foi significantemente menor do que a encontrada nos grupos tratados com 

implantes (teste HSD de Tukey, p<0,05).   

 

 
Figura 15. Médias da alteração de cor (∆E) após mastigação da goma de mascar XYLITOL

®
, em função dos 

grupos. As barras de erro representam os erros-padrão. 
AB 

Letras diferentes representam diferença estatística 

(p<0,05; ANOVA seguida do teste HSD de Tukey). 
 

4.4 Colonização microbiana do sulco peri-implantar de mini-implantes e implantes 

convencionais  

O uso da técnica de hibridização DNA Checkerboard permitiu a identificação e a 

quantificação de 38 espécies de microrganismos presentes no sulco peri-implantar dos mini-

implantes (grupo II) e dos implantes convencionais (grupo III), em dois tempos distintos (T0 

e T1). 

A figura 16 ilustra exemplos da reação de hibridização da membrana contendo 

amostras coletadas do sulco peri-implantar dos implantes no tempo T0, e as figuras 17 e 18 

ilustram a reação de hibridização das membranas contendo amostras coletadas do sulco peri-

implantar de cada tipo de implante no tempo T1.   
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Figura 16. Reação de hibridização das amostras provenientes dos mini-implantes (grupo II) e dos implantes 

convencionais (grupo III) no tempo T0. As linhas verticais representam a posição de amostras e de controles 

(10
5
 e 10

6
), e as linhas horizontais as sondas das 38 espécies dos microrganismos avaliados. 
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Figura 17. Reação de hibridização das amostras provenientes dos mini-implantes (grupo II) no tempo T1. As 

linhas verticais representam as amostras e controles (10
5
 e 10

6
), e as linhas horizontais as sondas das 38 espécies 

de microrganismos avaliados. 
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Figura 18. Reação de hibridização das amostras provenientes dos implantes convencionais (grupo III) no tempo 

T1. As linhas verticais representam as amostras e controles (10
5
 e 10

6
), e as linhas horizontais as sondas das 38 

espécies de microrganismos avaliados. 

 

 

A distribuição dos valores estimados da quantidade total de células microbianas 

obtida nos dois períodos de avaliação dos grupos II e III está representada no gráfico do tipo 

box-plot da figura 19. Pode-se observar que, em geral, a dispersão dos dados é grande e a 

distribuição não é simétrica entre os grupos e os diferentes tempos, exceto para o grupo II em 

T1. O gráfico sugere que a quantidade de células microbianas identificadas nos dois grupos 

em T0 foi semelhante. Em T1 é possível observar que os dados apresentam uma distribuição 

simétrica e com menor dispersão do que em T0 para o grupo II. Já no grupo III, os dados 

apresentam maior dispersão. De acordo com o teste de Mann-Whitney, as diferenças entre os 
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grupos não são significantes em T0 (p=0,995), mas sim em T1 (p=0,001), com maior 

quantidade de células microbianas identificas no grupo III. Além disso, é possível observar 

no gráfico que os valores medianos para células microbianas diminuíram no grupo II e 

aumentaram no grupo III de T0 para T1. A análise estatística confirma esta tendência, com 

diminuição significante da quantidade de células microbianas no grupo II (teste de Wilcoxon 

Pareado, p<0,05), e aumento significante no grupo III (teste de Wilcoxon Pareado, p<0,05). 

 

 
Figura 19. Valores estimados da quantidade total de células microbianas nos grupos II e III nos 

tempos T0 e T1 do estudo. 
 

As figuras 20 e 21 apresentam os valores médios e respectivos erros-padrão da 

contagem de células microbianas por espécie, nos dois períodos avaliados nos grupos II e III, 

respectivamente.  

As 38 espécies de microrganismos alvo do estudo foram identificadas nos mini-

implantes (grupo II) nos dois tempos de avaliação. Houve um aumento significante, de T0 

para T1, das espécies K. pneumoniae, P. anaerobius, P. intermedia, P. melaninogenica, S. 
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ureus e T. denticola (teste de Wilcoxon Pareado, p<0,05). No entanto, durante este mesmo 

período houve uma diminuição significante na quantidade das espécies A. 

actinomycetemcomitans a, B. fragilis, C. rectus, C. gingivalis, E. coli, E. faecalis, F. 

nucleatum, P. aeruginosa, P. putida, S. pasteuri, S. constellatus, S. parasanguinis, C. 

albicans, C. glabrata, C. tropicalis, C. krusei e C. dubliniensis (teste de Wilcoxon Pareado, 

p<0,05), representando uma diminuição em mais de 40% das espécies alvo do estudo. 

 

 
Figura 20. Valores médios estimados de células das 38 espécies avaliadas no grupo II, de T0 para T1. As barras 

de erro representam os erros-padrão. (*Diferenças significantes entre cada espécie, do T0 para o T1, detectadas 

pelo teste de Wilcoxon Pareado; p<0,05). 

 

Nos implantes convencionais (grupo III) as 38 espécies de microrganismos foram 

encontradas no T0, no entanto, no T1 a espécie E. faecalis não foi detectada. Houve um 
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aumento significante, do T0 para o T1, das espécies A. actinomycetemcomitans b, C. rectus, 

K. pneumoniae, M. salivarium, P. anaerobius, P. gingivalis, P. intermedia, P. 

melaninogenica, S. aureus, S. mutans, S. parasanguinis, S. salivarius, S. sobrinus, T. 

forsythia, T. denticola, C. albicans, C. glabrata, C. dubliniensis e C. tropicalis (teste de 

Wilcoxon Pareado, p<0,05), representando um aumento em mais de 45% das espécies alvo do 

estudo. No entanto, houve uma diminuição significante das espécies A. 

actinomycetemcomitans a, E. faecalis e S. constellatus (teste de Wilcoxon Pareado, p<0,05). 

 

 
 

Figura 21. Valores médios estimados de células das 38 espécies avaliadas no grupo III, do T0 para o T1. As 

barras de erro representam os erros-padrão. (*Diferenças significantes entre cada espécie, do T0 para o T1, 

detectadas pelo teste de Wilcoxon Pareado; p<0,05). 
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As figuras 22 e 23 apresentam os valores médios e respectivos erros-padrão da 

contagem de células microbianas por espécie, para a comparação intergrupo, em T0 e T1, 

respectivamente.  

Ao considerar T0, as espécies A. actinomycetemcomitans a, P. anaerobius, P. 

aeruginosa, P. putida, S. aureus, S. constellatus, S. gordonii e V. parvula estavam presentes 

no sulco peri-implantar dos implantes do grupo II em menor quantidade do que no grupo III 

(teste de Mann-Whitney, p<0,05). No entanto, as espécies C. rectus, C. gingivalis, E. faecalis, 

F. nucleatum, P. micra, S. mutans, S. parasanguinis  e T. forsythia foram detectadas em maior 

quantidade no grupo II (teste de Mann-Whitney, p<0,05).  

 

 
Figura 22. Valores médios estimados de células das 38 espécies avaliadas em T0, em função dos grupos. As 

barras de erro representam os erros-padrão. (*Diferenças significantes entre os grupos em T0, para cada espécie, 

detectadas pelo teste de Mann-Whitney; p<0,05). 
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Em relação à quantidade de espécies detectadas em T1 nos dois grupos, as 

espécies B. fragilis, C. rectus, E. coli, F. nucleatum, K. pneumoniae, L. casei, M. salivarium, 

P. anaerobius, P. gingivalis, P. intermedia, P. melaninogenica, P. aeruginosa, P. putida, S. 

moorei, S. aureus, S. gordonii, S. mutans,  S. mitis, S. parasanguinis, S. salivarius, T. 

forsythia, T. denticola, V. parvula, C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis e C. dubliniensis,  

estavam presentes no sulco peri-implantar dos implantes do grupo II em menor quantidade do 

que no grupo III (teste de Mann-Whitney, p<0,05), o que representa mais de 70% das 

espécies alvo do estudo. No grupo II, somente a espécie E. faecalis (p=0,001) foi identificada 

em maior quantidade em T1.   

 

 
Figura 23. Valores médios estimados de células das 38 espécies avaliadas em T1, em função dos grupos. As 

barras de erro representam os erros-padrão. (*Diferenças significantes entre os grupos em T1, para cada espécie, 

detectadas pelo teste de Mann-Whitney; p<0,05). 
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Considerando as dez espécies mais frequentemente associadas à peri-implantite  

(P. gingivalis, T. forsythia, T. denticola, C. rectus, F. nucleatum, P. intermedia, P. nigrescens, 

S. constellatus, A. actinomycetemcomitans a, A. actinomycetemcomitans b e C. gingivalis) 

(Mombelli et al., 1987; Socransky et al., 1998; Ximénez-Fyvie et al., 2000), pode-se observar 

que estas corresponderam a mais de 20% da quantidade total de células microbianas 

encontradas nos grupos II e III, nos dois tempos de avaliação (tabela 5). Dentre estas 

espécies, o C. rectus e a T. denticola foram as mais prevalentes no grupo II, em T0 e T1, 

respectivamente. Já no grupo III, as espécies encontradas em maior quantidade foram o A. 

actinomycetemcomitans a e a T. denticola, em T0 e T1, respectivamente. 

 

Tabela 5. Porcentagem (%) total de dez espécies periodontopatogênicas 

identificadas nos grupos e tempos de avaliação. 

Espécies 

Grupos 

Mini-implantes 
Implantes 

convencionais 

T0 T1 T0 T1 

P. gingivalis 1,54
Aa 

1,36
Aa 

1,58
Aa 

2,59
Bb 

T. forsythia 2,07
Aa 

2,15
Aa 

1,12
Ab

 2,74
Bb 

T. denticola 1,33
Aa 

3,75
Ba

 0,80
Aa

 4,15
Bb

 

C. rectus 3,38
Aa 

1,51
Ba

 2,28
Ab

 3,64
Bb

 

F. nucleatum 2,81
Aa 

2,45
Ba

 2,05
Ab

 1,64
Ab

 

P. intermedia 1,43
Aa 

2,54
Ba

 1,99
Aa

 2,29
Bb

 

P. nigrescens 3,27
Aa 

3,39
Aa 

3,19
Aa 

2,74
Aa 

S. constellatus 3,28
Aa

 3,06
Ba

 3,83
Ab

 1,41
Ba

 

Aa a 3,01
Aa 

2,40
Ba 

4,20
Ab

 1,80
Ba

 

Aa b 1,54
Aa 

1,76
Aa 

0,90
Aa 

1,55
Ba

 

C. gingivalis 3,13
Aa 

2,44
Ba

 1,92
Ab

 1,66
Aa 

Total 26,79 26,81 23,87 26,20 

AB
 Letras maiúsculas diferentes representam diferenças dentro do mesmo 

grupo, do T0 para o T1 (Wilcoxon Pareado; p<0,05).  
ab 

Letras minúsculas diferentes representam diferenças entre os grupos, 

no mesmo tempo de avaliação (Mann-Whitney; p<0,05). 
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5. DISCUSSÃO 

 

Em geral, as modalidades de tratamento comparadas para o edentulismo 

mandibular, envolvendo próteses totais mandibulares sobre mini-implantes ou implantes 

convencionais, mostraram-se semelhantes em relação à função mastigatória e superiores em 

relação ao tratamento com próteses totais convencionais. A microbiota peri-implantar 

associada aos dois tipos de implantes foi quantitativamente diferente para as espécies 

avaliadas. 

 

5.1 Função mastigatória 

As próteses totais sobre implantes, ou overdentures, têm sido propostas como 

padrão de tratamento para adultos com edentulismo completo da mandíbula (Feine et al., 

2002; Thomason et al., 2009), pois este tipo de reabilitação proporciona um aumento 

importante da retenção e estabilidade das próteses com consequente melhora no conforto e   

na satisfação com o tratamento (Thomason et al., 2003; MacEntee et al., 2005; Zitzmann e 

Marinello, 2006), na qualidade de vida  (Awad et al., 2000; Heydecke et al., 2003; Allen et 

al., 2006; Sun et al., 2014) e na função mastigatória (Chen et al., 2002; Van Kampen et al., 

2004; Van der Bilt et al., 2010a; Borges et al., 2011; Sun et al., 2014). No entanto, são 

escassos os estudos validando a utilização de implantes de diâmetro reduzido, como os mini-

implantes, na retenção/suporte das próteses overdentures como uma alternativa de tratamento 

para este grupo de pacientes. 

Tendo em vista que a mastigação é uma função essencial e que a função 

mastigatória proporcionada por diferentes tipos de reabilitação protética tem um papel 

importante na aceitação e sucesso do tratamento, conduzimos o presente experimento para 

verificar o impacto de implantes com características distintas na performance e habilidade 
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mastigatórias de pacientes com overdentures mandibulares. Além disso, julgamos de interesse 

clínico e científico verificar se o desempenho mastigatório com esses tratamentos confirmaria 

uma suposta superioridade das próteses overdentures suportadas por implantes em relação ao 

do tratamento com próteses totais convencionais, mesmo não tendo sido esta uma variável 

primária no delineamento inicial deste ensaio clínico.   

Nossos resultados indicam que as performances mastigatórias encontradas nos 

grupos tratados com overdentures mandibulares retidas/suportadas por 4 ou 2 mini-implantes, 

ou por implantes convencionais não são significantemente diferentes, o que confirma a 

hipótese nula de nossa investigação. Por não termos encontrado estudos clínicos que 

compararam a performance mastigatória nestas mesmas condições experimentais, 

confrontamos nossos resultados com os de outras investigações que avaliaram essa variável 

em pacientes reabilitados com tipos ou números diferentes de implantes para suporte de 

overdentures e, em alguns casos, associados a outros sistemas de encaixes protéticos. 

Em relação ao número de implantes, o mesmo resultado foi obtido por Geertman, 

et al. (1994), que não encontraram diferenças entre as performances mastigatórias de 

pacientes portadores de overdentures mandibulares sobre dois ou quatro implantes 

convencionais retidas por barra-clipe. Por outro lado, segundo Emami, et al. (2014), o número 

de implantes pode influenciar a percepção dos pacientes em relação ao movimento 

anteroposterior da prótese. A análise da satisfação com a retenção da prótese mandibular 

quando em função, realizada no ensaio clínico completo (com 120 pacientes) por Ribeiro 

(2014), demonstrou que pacientes portadores de overdentures mandibulares retidas por quatro 

mini-implantes se sentiam mais satisfeitos e percebiam menos o seu movimento 

anteroposterior em comparação a pacientes que receberam dois mini-implantes ou dois 

implantes convencionais. Os resultados de nossa avaliação mostraram que, apesar das 

diferenças na satisfação com o tratamento, tanto dois implantes convencionais como dois ou 
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quatro mini-implantes resultam na mesma performance mastigatória. Esses resultados, 

embora aparentemente contraditórios, indicam que a influência do número de implantes na 

satisfação dos pacientes possa estar antes ligada a fatores como o conforto ou a sensação de 

segurança pela estabilidade adicional proporcionada por um número maior de implantes do 

que com a performance mastigatória. De fato, a percepção do paciente em relação à sua 

função oral parece não se basear apenas no grau de trituração dos alimentos, mas no conforto 

durante a mastigação (De Lucena, et al., 2011). 

Um aspecto a ser observado é que, apesar do tipo de encaixe protético utilizado na 

overdenture mandibular dos pacientes dos grupos I, II e III ter sido o mesmo (tipo bola), o 

formato dos dispositivos retentores dos mini-implantes e dos implantes convencionais 

utilizados (Intra-Lock), assim como os materiais utilizados na sua fabricação foram diferentes. 

No entanto, é importante ressaltar que os dois tipos de dispositivos retentores utilizados eram 

periodicamente avaliados clinicamente e, em caso de desgaste ou relato de falta de retenção 

da prótese, eram trocados antes do teste de performance mastigatória, na busca de 

padronização. Ao mesmo tempo, estudos têm mostrado que a performance mastigatória 

independe do grau de retenção proporcionado por diferentes tipos de encaixe, tais como barra-

clipe e bola (Van Kampen et al., 2004; Stellingsma et al., 2005). Dessa forma, a diferença 

intrínseca dos dois tipos de dispositivos de retenção provavelmente não representou fonte 

relevante de variação nos testes de performance mastigatória. 

Apesar do aumento na retenção e estabilidade das próteses após a instalação dos 

implantes e encaixes e sua relação evidente com o aumento da performance mastigatória dos 

pacientes, é possível que a variação no número de implantes tenha um impacto apenas 

moderado sobre a mastigação. Segundo Naert et al., (1999), parece existir uma relação entre a 

quantidade de retenção, suporte e estabilidade de próteses overdentures e os níveis de 

conforto reportados por pacientes desdentados. Entretanto, a elevação na força de mordida de 
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indivíduos reabilitados com próteses mandibulares sobre implantes pode afetar a sensibilidade 

da mucosa que cobre o rebordo maxilar, o que por sua vez tem efeito limitante sobre o 

aumento da força de mordida e performance mastigatória (Närhi et al., 2000; Preoteasa et al., 

2014).     

A performance mastigatória dos participantes dos grupos I, II e III foi 

semelhante, mas, como esperado, significantemente maior que a observada no grupo IV, de 

portadores de próteses totais convencionais maxilares e mandibulares, o que está de acordo 

com os achados de diversos estudos (Chen et al., 2002; Van Kampen et al., 2004; Van der 

Bilt et al., 2010a; Borges et al., 2011; Sun et al., 2014). Por outro lado, nossos resultados são 

conflitantes com os achados de Kimoto e Garrett (2003) que não encontraram diferença na 

performance mastigatória de pacientes desdentados totais tratados com próteses totais 

convencionais ou com overdentures mandibulares associadas à prótese total maxilar. Este 

resultado pode estar relacionado à diferença nas metodologias empregadas para avaliar a 

performance mastigatória, já que os autores utilizaram o método das peneiras granulométricas 

para avaliar o volume final dos alimentos teste (amendoim e cenoura) após 20 ou 40 ciclos 

mastigatórios. Comparativamente, o método utilizado neste estudo para avaliar a performance 

mastigatória, por meio de uma goma de mascar, demonstrou superioridade em relação ao 

método das peneiras granulométricas que, apesar de ser o mais utilizado, envolve 

procedimentos complexos e uma variedade de alimentos teste, além de apresentar imprecisões 

devido à perda de parte desses alimentos (Santos et al., 2006).  

Ainda em relação à diferença na performance mastigatória observada entre os 

grupos tratados com overdenture mandibular sobre implantes e o grupo IV, Fueki, et al. 

(2007) concluíram em uma revisão sistemática que a performance mastigatória de portadores 

de próteses totais convencionais aumenta significantemente somente quando estes indivíduos 

apresentam problemas funcionais relacionados à reabsorção severa do rebordo mandibular. 



D i s c u s s ã o  | 111 

 

Dessa forma, vale observar que os quatro grupos deste estudo foram semelhantes quanto à 

classificação da ACP (McGarry et al., 1999), bem como em relação à topografia do rebordo 

mandibular segundo a classificação de Cawood e Howell, (1988). Sendo assim, é mais 

provável que as diferenças observadas se devam aos tratamentos realizados e não a diferenças 

relacionadas aos tecidos de suporte. 

Por outro lado, os contrastes observados entre o grupo IV e os outros grupos 

merecem uma interpretação mais cuidadosa, pois a média do tempo de edentulismo e da idade 

dos participantes portadores do par de próteses totais convencionais foi maior do que as 

encontradas nos outros grupos, embora as quantidades de homens e de mulheres tenham sido 

semelhantes. Tais características estão fortemente relacionadas à força de mordida, que é um 

dos fatores determinantes da performance mastigatória (Fontijn-Tekamp et al. 2000; Hatch et 

al., 2001; Van der Bilt et al., 2010a). No entanto, a avaliação do efeito da idade e do tempo de 

edentulismo não foi incluída no escopo deste estudo. 

A performance mastigatória foi avaliada seis meses após a instalação da 

overdenture mandibular, pois este tempo tem sido reportado como suficiente para que ocorra 

a adaptação funcional dos pacientes ao novo tratamento (Müller et al., 2001; Prado et al., 

2006). Além disso, este tempo correspondeu ao mínimo de seis meses de uso das próteses 

totais convencionais do grupo IV.   

Ainda, em relação à avaliação da função mastigatória de pacientes com diferentes 

tipos de reabilitação protética, consideramos de extrema importância a associação de testes 

objetivos, como os de medida da performance mastigatória, e subjetivos, como a avaliação da 

habilidade mastigatória baseada na percepção dos indivíduos de sua própria função.  

O questionário aplicado na avaliação da habilidade mastigatória foi desenvolvido 

pelos pesquisadores do estudo, pois os encontrados na literatura não se adequavam ao 

delineamento da presente pesquisa. Para avaliar a habilidade mastigatória, a maioria dos 
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estudos utiliza uma lista com um número determinado de alimentos de diferentes 

consistências e relaciona-os à dificuldade de mastigação (Boerrigter et al., 1995; Geertman et 

al., 1996; Harder et al., 2011; Scépanovic et al., 2012), no entanto, os alimentos variam de 

acordo com a cultura da população, o que dificulta a reprodutibilidade do método e sua 

aplicação em populações que não consomem rotineiramente os referidos alimentos. A 

habilidade mastigatória também tem sido avaliada por meio de questionários que se baseiam 

apenas na satisfação do paciente com a mastigação experimentada ou que enfocam apenas a 

experiência com a prótese mandibular sobre implante desconsiderando outros aspectos como, 

por exemplo, a dificuldade de mastigar relacionada à prótese total maxilar (Raghoebar et al., 

2000; Griffitts et al., 2005; Preoteasa et al., 2012; Vieira et al., 2014). O questionário deste 

estudo foi desenvolvido em colaboração com profissional experiente no desenvolvimento de 

instrumentos psicométricos e testado em duas etapas para a verificação de seus atributos. Os 

resultados obtidos a partir de sua aplicação nos permitiram confirmar sua adequação quanto 

ao objetivo proposto.  

A habilidade mastigatória dos participantes tratados com overdentures 

mandibulares foi avaliada considerando-se três meses de experiência com a prótese porque a 

avaliação precoce desta variável está associada a respostas positivas falsas devido à euforia 

inicial com o tratamento (Vieira et al., 2014). Por outro lado, um tempo maior de experiência 

poderia dificultar a comparação da experiência com a overdenture em relação à prótese total 

convencional por parte dos participantes.  

Neste contexto, a utilização do questionário nos permitiu detectar que indivíduos 

com overdentures sobre mini-implantes apresentam menor dificuldade para mastigar 

alimentos “moles” (Q3) que portadores de próteses sobre implantes convencionais, o que não 

era esperado. Este achado não está de acordo com os resultados obtidos por Boerrigter, et al. 

(1995) e Vieira, et al. (2014), que não reportaram pacientes com dificuldades para mastigar 



D i s c u s s ã o  | 113 

 

alimentos “moles” após a instalação de overdentures sobre implantes. É possível que em 

nosso estudo, a diferença encontrada tenha alguma relação com o número insuficiente da 

amostra para a avaliação desta variável, ou a falta de sensibilidade da respectiva questão, visto 

que as respostas de todos os participantes dos grupos I e II geraram escore máximo (4), ao 

passo que três pacientes do grupo III tiveram escores próximos ao extremo oposto, igual ou 

abaixo de 2 nesta questão. Por outro lado, nossos resultados podem estar relacionados a 

hábitos alimentares específicos ou à adesão de alimentos “pegajosos” na base das próteses, o 

que pode influenciar negativamente a experiência de alguns indivíduos durante a mastigação. 

Portanto, mais estudos são necessários para esclarecer o aspecto avaliado na questão três 

associado à habilidade mastigatória de portadores de overdentures sobre implantes. 

A aplicação do questionário permitiu identificar um indivíduo do grupo III que se 

queixava da overdenture mandibular não permanecer assentada durante a mastigação e de não 

conseguir mastigar com ela em posição. Verificamos que a perda de retenção da overdenture 

mandibular neste caso ocorreu devido ao desgaste dos dispositivos retentores de nylon com o 

tempo e que a troca do respectivo componente foi realizada pouco antes da aplicação do 

questionário. Este participante relatou que conseguiu mastigar alimentos mais “duros”, como 

o coco e o torresmo, por um tempo, mas logo começou a ter problemas com a falta de 

retenção da overdenture mandibular, o que reforça a nossa hipótese dos dispositivos 

retentores terem desgastado. Ainda, em favor desta hipótese estão os relatos de Ribeiro (2014) 

e Della Vecchia (2015)que apontaram desgastes de retentores de nylon e perda de retenção 

dos encaixes como os principais problemas associados à manutenção de próteses overdentures 

sobre implantes.  

As duas últimas questões abertas do questionário (Q15-16) demonstraram que 

aspectos como o desconforto gerado pela entrada de alimentos sob a overdenture mandibular, 

o ato de morder a língua ou a bochecha durante a mastigação e a instabilidade da prótese 
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maxilar após a instalação dos implantes foram relevantes para alguns dos participantes. Os 

fatores acima parecem, no entanto, não ter influenciado a habilidade mastigatória de forma 

negativa, com exceção da percepção de instabilidade da prótese maxilar. Estes resultados 

estão de acordo com os de De Lucena, et al. (2011), que observaram a correlação entre a 

habilidade mastigatória e a estabilidade da prótese maxilar ou mandibular, e o conforto 

percebido pelo paciente durante a função. 

A função mastigatória dos indivíduos reabilitados com overdentures mandibulares 

retidas por mini-implantes, avaliada por meio dos testes objetivo e subjetivo, permitiu 

determinar que essa modalidade de tratamento parece apresentar efetividade semelhante à 

obtida por meio de overdentures retidas por implantes convencionais, seja de um ponto de 

vista fisiológico como segundo as percepções do paciente. 

 

5.2 Colonização microbiana associada à mini-implantes e implantes convencionais 

Vários estudos têm demonstrado falhas na adaptação entre os implantes 

convencionais e seus componentes protéticos (Quirynen et al., 1994; Jansen et al., 1997; 

Piattelli et al., 2001; Duarte et al., 2003; Dibart et al., 2005; Aloise et al., 2010; Cosyn et al., 

2011), o que torna a referida área susceptível à colonização microbiana, favorecendo a 

instalação de processos infecciosos nos tecidos peri-implantares de proteção e suporte. Mini-

implantes de corpo único podem, portanto, apresentar vantagens em relação aos implantes 

convencionais que, além de possuírem dois componentes, apresentam áreas de superfície 

maiores devido ao seu diâmetro em relação a um mesmo comprimento.  

Os resultados obtidos sobre a colonização microbiana do sulco peri-implantar dos 

pacientes do grupo II confirmam esta hipótese, já que foi encontrada uma quantidade menor 

de microrganismos associados aos mini-implantes desse grupo, nove meses após sua 

exposição ao meio bucal. No entanto, os perfis das microbiotas relacionadas aos dois tipos de 
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implantes foram similares. Um espectro microbiano semelhante, com predominância de 

estreptococos e bastonetes Gram-positivos, foi também detectado no sulco peri-implantar em 

outros estudos (Nakou et al., 1987; Apse et al., 1989; Quirynen e Listgarten, 1990; Lee et al., 

1999; Shibli et al., 2008; Casado et al., 2011). Shibli, et al. (2008) investigaram a presença de 

36 espécies bacterianas em implantes saudáveis utilizando o método DNA Checkerboard. Das 

36 espécies detectadas pelos autores, 19 foram alvo do nosso estudo e estavam associadas aos 

dois tipos de implantes testados. Espécies periodontopatogênicas como A. 

actinomycetemcomitans, P. gingivalis, P. intermedia, T. forsythia e T. denticola foram 

detectadas nos dois grupos e tempos do estudo, apesar da ausência de sinais de doenças peri-

implantares. Esses resultados estão de acordo com os de Casado, et al. (2011), que não 

encontraram uma associação estrita entre a presença das espécies mencionadas acima e a 

doença periodontal ou peri-implantar utilizando o mesmo método. Por outro lado, Danser, et 

al. (1997) não detectaram A. actinomycetemcomitans e P. gingivalis em implantes de 

pacientes edêntulos por meio de cultura microbiana, e sugeriram que estas espécies 

desaparecem da cavidade bucal após a extração de todos os dentes. Uma alternativa a esta 

explicação, reforçada pelos resultados da presente investigação, é a baixa sensibilidade do 

método utilizado na detecção de algumas espécies naquele estudo. O método DNA 

Checkerboard, em contraste, permite detectar microrganismos viáveis e não viáveis além de 

algumas espécies de difícil cultivo por métodos convencionais.  

Apesar disso, o fato de a E. faecalis não ter sido encontrada no sulco dos 

implantes convencionais em T1, dentre as 38 espécies avaliadas, pode estar relacionado tanto 

à ausência desta espécie na superfície dos implantes naquele tempo como a sua baixa 

concentração em função de uma limitação da técnica DNA Checkerboard, que só permite a 

detecção microbiana a partir de uma quantidade mínima de 10
4 

células. Técnicas 

complementares de detecção molecular mais sensíveis e específicas, como o Real-Time PCR, 
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podem superar esta limitação pois possibilitam a quantificação de cada espécie 

individualmente. Essas técnicas, entretanto, em geral apresentam custos mais elevados. 

Atribuímos a semelhança na quantidade de microrganismos encontrados nos 

sulcos gengivais dos dois tipos de implante no tempo T0, à presença do dispositivo de teflon 

utilizado durante os três meses de espera para a instalação das fêmeas dos encaixes dos mini-

implantes nas próteses totais mandibulares. Esses dispositivos foram desenvolvidos durante o 

estudo para recobrir as extremidades oclusais dos mini-implantes e tinham o objetivo de evitar 

a ocorrência de lesões traumáticas associadas a eles (Dos Reis et al., 2014) e a hiperplasia da 

mucosa peri-implantar durante o período de osseointegração, em que a base da prótese 

permaneceu aliviada. Muitos pacientes relataram dificuldade para remover estes dispositivos, 

o que pode ter criado um ambiente favorável à proliferação microbiana no sulco peri-

implantar, principalmente de espécies anaeróbias. De fato, espécies anaeróbias estritas ou 

facultativas como C. rectus, C. gingivalis, E. faecalis, F. nucleatum, P. micra, S. mutans, S. 

parasanguinis e T. forsythia foram identificadas em maior quantidade nos mini-implantes em 

T0, suportando assim, esta hipótese. Outro fator possivelmente relacionado à quantidade 

semelhante de microrganismos encontrada nos sulcos dos dois tipos de implantes foi o 

reembasamento da prótese mandibular do grupo II, realizado com material macio, que 

apresenta maior porosidade do que a resina acrílica da base das próteses. 

Os implantes convencionais testados apresentam uma área de superfície maior do 

que a dos mini-implantes devido ao seu diâmetro, sendo assim, é intuitivo esperar que um 

número maior de microrganismos estivesse associado a eles. Levando-se em consideração que 

todos os participantes dos dois grupos tiveram a mesma instrução de higiene oral durante o 

estudo, e que entre T0 e T1 os implantes e próteses dos dois grupos estavam com os encaixes 

instalados e em função, pode-se inferir que esta hipótese é plausível. De fato, houve um 

aumento significante em mais de 45% das espécies testadas nos implantes convencionais de 

T0 para T1. O oposto deste achado foi observado no grupo II, onde houve uma diminuição de 
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mais de 40% das espécies detectadas no mesmo período, o que pode estar relacionado à 

higienização facilitada dos mini-implantes após a remoção dos dispositivos de teflon e 

instalação das porções fêmeas dos encaixes na overdenture mandibular. Além disso, os mini-

implantes são mais fáceis de serem higienizados, não apenas pelo seu menor diâmetro, mas 

também por apresentarem uma porção esférica inteiriça e lisa exposta ao meio bucal (Della 

Vecchia, 2015). Além da área total de superfície, a composição da liga metálica utilizada e o 

tratamento da superfície dos implantes também podem ter influência na adesão e colonização 

microbiana (Gröbner-Schreiber et al., 2001; Violant et al., 2014). No entanto, de acordo com 

o fabricante, os dois tipos de implantes apresentam a mesma composição (liga de titânio tipo 

V - Ti-6Al-4V) e tratamento de superfície. Dessa forma, as diferenças encontradas entre os 

grupos não devem estar relacionadas a tais fatores.  

Outro fator que pode explicar a diferença observada na quantidade de 

microrganismos do sulco peri-implantar entre os grupos avaliados em T1 é a presença da 

fenda entre implante e munhão esférico dos implantes convencionais. Esta hipótese é 

suportada por diversos estudos que demonstraram a presença de microrganismos nessas 

fendas e até mesmo nos espaços internos dos implantes, que podem atuar como 

“reservatórios” para diversas espécies (Piattelli et al., 2001; Rimondini et al., 2001; Callan et 

al., 2005; Dibart et al., 2005; Steinebrunner et al., 2005; Nascimento et al., 2008; Nascimento 

et al., 2009; Aloise et al., 2010; Cosyn, et al., 2011; Nascimento et al., 2012). Apesar disso, a 

influência da fenda na quantidade de microrganismos dos grupos II e III pode ter sido 

limitada já que a conexão entre os implantes convencionais e componentes protéticos foi do 

tipo cone morse, à qual tem sido atribuídos baixos níveis de infiltração microbiana  (Aloise et 

al., 2010). Ainda, é possível que as diferenças nos materiais e formas dos encaixes de cada 

grupo possa ter exercido alguma influência na colonização microbiana, mas esses fatores não 

foram avaliados no presente estudo.   
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Consideramos a inclusão de cinco espécies de Candida nesta investigação, pois 

estas são comumente associadas à próteses totais convencionais e têm sido detectadas em 

sítios peri-implantares sadios ou não, mas pouco se sabe sobre o seu papel no 

desenvolvimento de doenças peri-implantares (Rosenberg et al., 1991; Leonhardt et al., 2003; 

Shibli et al., 2003). Existem muitas evidências mostrando que Candida spp. tem a capacidade 

de se aderir na superfície de próteses de acrílico e que a interação entre estes fungos e outros 

microrganismos é um fator importante para a colonização microbiana e progressão de 

infecções da cavidade bucal (Pereira-Cenci et al., 2008). Todas as espécies de fungo avaliadas 

foram detectadas nos dois tipos de implantes, o que sugere risco de desenvolvimento de 

processos infecciosos associados à mucosa e implantes sob overdentures, e reforça a 

necessidade de mais estudos para elucidar os mecanismos de interação entre as espécies 

microbianas encontradas, assim como o potencial patogênico dessa comunidade para os 

tecidos peri-implantares.  

Ainda, para excluir o efeito do cigarro como potencial fator de confusão, dois 

participantes fumantes do grupo II e dois do grupo III foram excluídos da análise. Esta 

decisão foi baseada em estudos que demonstraram um efeito seletivo do ato de fumar sobre 

determinadas espécies presentes em implantes saudáveis, como T. forsythia, P. gingivalis, T. 

denticola, A. actinomycetemcomitans, P. nigrescens, Fusobacterium spp. e T. denticola , e 

que concluíram que o cigarro pode influenciar fortemente a composição da microbiota 

associada a implantes (Mager, et al., 2003; Vacharaksa, et al., 2015).   

 

5.3 Limitações e demais considerações 

Embora a performance e a habilidade mastigatórias tenham se mostrado 

semelhantes nos três grupos tratados com overdentures mandibulares e as microbiotas 

associadas aos mini-implantes e implantes convencionais tenham sido significantemente 
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diferentes, estes resultados devem ser avaliados com cautela devido ao fato da amostragem 

não ter sido aleatorizada. Além disso, dois pacientes abandonaram o estudo (grupo II = 1 e 

grupo III = 1), o que poderia gerar viés. O abandono do grupo II ocorreu devido à perda de 

um dos mini-implantes um mês após a instalação dos encaixes, e a paciente não aceitou a 

reposição do elemento perdido, pois não queria se submeter a outro procedimento cirúrgico. A 

perda do grupo III, duas semanas após a instalação dos encaixes, foi causada pela ansiedade 

da paciente por não conseguir remover a overdenture com a força da língua. É possível que 

estas perdas estejam relacionadas à interpretação errônea das pacientes em relação aos 

prováveis resultados do tratamento, o que pode ter gerado níveis altos de expectativa que 

culminaram com a insatisfação pela necessidade de um novo procedimento cirúrgico ou 

retenção da overdenture acima do esperado pela paciente (Menassa et al., 2014). Entretanto, a 

coleta de dados teve início muito após o abandono desses pacientes e, embora estejam 

certamente relacionadas ao tratamento com implantes, tiveram pouca influência nas análises 

estatísticas em relação às variáveis analisadas, apenas um pequeno desbalanceamento 

numérico dos grupos.  Apesar disso, a proporção de perdas ficou bem abaixo do máximo 

tolerável, ou seja, inferior a 20% (Ebell et al., 2004).  

A inclusão de um grupo comparador externo (grupo IV) no estudo pode também 

estar associado à presença de viés para os resultados dos testes de performance mastigatória, 

visto que a idade e o tempo de edentulismo dos indivíduos deste grupo foram superiores aos 

dos outros grupos. Sabe-se que esses fatores podem ter um efeito redutor na força de mordida 

dos pacientes e podem ter-se misturado ao efeito do tratamento. Outra limitação do estudo foi 

a não realização da análise da habilidade mastigatória para este mesmo grupo. Isto se justifica 

pelo fato do questionário ter sido desenvolvido especificamente para os outros grupos, com 

perguntas relacionadas à experiência dos participantes reabilitados por meio de overdentures 

mandibulares. Ainda que algumas questões pudessem ter sido modificadas com o propósito 
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de incluir indivíduos portadores de próteses totais convencionais, certas questões não 

caberiam para este grupo, como, por exemplo, as que envolviam a percepção de melhora na 

mastigação após a colocação dos implantes, visto que este tratamento não foi realizado no 

grupo IV. 

Ainda, o cálculo do tamanho amostral foi baseado na variável primária desta 

pesquisa, a performance mastigatória. É possível, portanto, que os números de indivíduos 

incluídos no estudo para as análises da habilidade mastigatória e da colonização microbiana 

não tenham sido suficientes para satisfazer todos os pré-requisitos estatísticos.  

Para estudos futuros, sugerimos a realização de novos ensaios clínicos 

randomizados e controlados para avaliar os protocolos testados sob um regime de carga 

imediata dos implantes. Além disso, ensaios conduzidos com um número maior de 

participantes e a inclusão de um grupo de indivíduos com dentição natural completa poderiam 

contribuir para melhorar o conhecimento atual sobre overdentures retidas/suportadas por 

mini-implantes e, de um modo geral, com o tratamento de pessoas que perderam todos os 

dentes. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Dentro das limitações do presente estudo, foi possível concluir que overdentures 

mandibulares retidas por quatro ou dois mini-implantes são tão efetivas quanto aquelas retidas 

por dois implantes convencionais quanto a habilidade e performance mastigatórias, e que este 

tipo de reabilitação promove uma performance mastigatória superior a encontrada em 

portadores de próteses totais convencionais. Além disso, mini-implantes apresentam 

colonização microbiana numericamente inferior aos implantes convencionais associados à 

overdentures mandibulares, apesar da semelhança qualitativa da microbiota peri-implantar 

associada aos dois tipos de implantes.   
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Apêndice A – Termo de consentimento livre e esclarecido (grupos I, II e III). 

Universidade de São Paulo 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Convidamos você........................................................................................, RG.................. ...................., a 

participar como voluntário da pesquisa intitulada “Sobredentaduras mandibulares retidas por mini 

implantes: um ensaio clínico randomizado” desenvolvida sob a responsabilidade do Prof. Dr. Raphael 

Freitas de Souza. Após receber todas as explicações necessárias para a participação da pesquisa, cabe a você 

decidir, de livre e espontânea vontade, se quer participar e assinar este Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido com a finalidade de autorizar a sua participação na referida pesquisa. A pesquisadora 

responsável por lhe apresentar esse documento e obter seu consentimento será Tatiana Ramirez Cunha. 

O objetivo desta pesquisa é ver se implantes novos (mini-implantes), feitos especialmente para segurar as 

dentaduras (sobredentaduras), comportam-se tão bem quanto os implantes tradicionais (aqueles utilizados 

normalmente). Os mini-implantes são mais baratos e podem ser colocados mais facilmente que os 

tradicionais, porém é preciso conhecê-los melhor. Em outras palavras, é necessário saber se os pacientes 

ficam tão satisfeitos com eles tanto quanto ficariam com implantes tradicionais, e quantos dos mini-implantes 

são necessários para um bom resultado. Isso é importante porque as pesquisas científicas têm mostrado que 

dentaduras sobre implantes tradicionais melhoram a qualidade de vida, mas ainda são muito caras para 

grande parte dos pacientes.  Sendo assim, agora que você recebeu os implantes e a dentadura sobre eles, o 

convite é feito para você participar de outras avaliações com o objetivo de conhecer a situação da mastigação 

de pacientes tratados com sobredentaduras comparado com a mastigação de pessoas com todos os dentes e 

pessoas que são portadoras de dentaduras sem implantes. E, além disso, conhecer os microrganismos 

(micróbios) presentes nos seus implantes e também acompanhar a altura do osso ao redor dos implantes com 

o tempo. 

Ao convidá-lo(a), gostaríamos de esclarecer que: 

1.  Sua participação é voluntária, você tem o direito de interrompê-la em qualquer momento, sem sofrer 

penalizações. Caso ocorra algum impedimento sério, que o impossibilite de continuar a participar da pesquisa, 

sua desistência não prejudicará seu atendimento clínico.  

2. As informações por você fornecidas serão confidenciais, sendo a sua identidade mantida em sigilo. 

3. Após alguns meses de experiência com o uso da dentadura sobre os implantes que você recebeu durante o seu 

tratamento aqui na Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo gostaríamos de 

avaliar a sua mastigação. Para isso vamos pedir que você mastigue quarenta vezes sem parar e sem engolir, uma 

cápsula que contém partículas coloridas no seu interior, e que não saem de dentro da cápsula, mesmo após 

mastigar. Dessa forma, as cápsulas são mantidas fechadas durante todo o teste, assim as partículas não irão 

causar nenhum mal para a sua saúde mesmo se você tiver alguma doença tipo diabetes ou alergia à lactose, por 

exemplo. 

4. Além disso, para identificar as bactérias e os fungos presentes nos implantes que você recebeu, uma escova 

macia (microbrush) será passada suavemente sobre os implantes que estão na sua boca e dois cones de papel 

bem pequenos (cones de papel absorvente tamanho 45) serão colocados suavemente entre o implante e a gengiva 

por alguns segundos para colher os microrganismos (micróbios) dos implantes.  

5. Utilizaremos os raios-x que são tirados dos implantes como rotina para analisar a altura do osso ao redor dos 

implantes, sabendo que isso é muito importante para o sucesso do tratamento.  

6. Não há previsão de que a pesquisa seja desconfortável ou tenha algum risco para você. Caso ocorra algum 

dano à sua saúde, em razão da participação na pesquisa, os pesquisadores serão responsáveis por quaisquer 

despesas e indenizações.  
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7. Como benefício espera-se entender melhor o funcionamento da mastigação dos pacientes tratados com 

sobredentaduras, conhecer os microrganismos (micróbios) presentes nos implantes após um tempo da cirurgia e 

também analisar a altura do osso que segura os implantes. 

8. Para a realização desses novos testes, você não receberá nenhum tratamento odontológico adicional, como 

anestesias, injeções, cortes ou pontos (sem cirurgia).  

9. Para que a pesquisa possa atingir seus objetivos, os participantes deverão comparecer a clínica da Faculdade 

de Odontologia de Ribeirão Preto, nos dias e horários agendados. Estas avaliações serão realizadas de 

preferência no dia em que você estiver recebendo algum tratamento na Faculdade. Caso você venha em outro 

horário, os pesquisadores se comprometem a ressarcir despesas decorrentes da sua participação no estudo, como 

transporte e alimentação, por exemplo. 

10. Os pesquisadores se comprometem a prestar assistência integral no decorrer e depois da pesquisa, caso 

algum dano venha a ocorrer. 

11. Os participantes não terão qualquer custo durante a pesquisa. 

12. Os resultados obtidos serão divulgados em revistas científicas e/ou apresentados em congressos, no entanto, 

garantimos a você que na divulgação dos resultados não permitiremos a sua identificação como participante. 

13. Você poderá esclarecer qualquer dúvida sobre a pesquisa antes, durante e após a realização da mesma. 

Qualquer dúvida que você tiver poderá ser esclarecida por um dos pesquisadores envolvidos nesta pesquisa. 

Caso necessitar, poderá entrar em contato com o Prof. Dr. Raphael Freitas de Souza pelo telefone (16) 3602-

0271, ou com a pesquisadora Tatiana Ramirez Cunha pelo telefone (16) 3602-4800 ou (17) 98152-0528. Você 

também poderá entrar em contato com a secretária do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da FORP-USP, 

Marcela Scatolin Calache, pelo telefone (16) 3602-0493, caso sinta necessidade. 

14. Esse termo é emitido em duas vias de igual teor, sendo a última página assinada por todos os pesquisadores e 

por você e as demais rubricadas. Você receberá uma das vias. 

 

Pesquisadores responsáveis: 

 

_______________________________________           _______________________________________           

            Tatiana Ramirez Cunha                                             Prof. Dr. Raphael Freitas de Souza                                            

               CPF: 35155992826                                                              CPF: 26993231875                                                                    

 

 

Após esses esclarecimentos, se você, nominado acima, concordar em participar desta pesquisa, solicito que 

assine abaixo. 

Declaro que li, compreendi e concordo com o presente termo. 

 

Ribeirão Preto, _____ de ___________________ de 2014. 

 

___________________________________________________________________________ 

Participante da Pesquisa 

RG – Telefone – Endereço 
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Apêndice B – Termo de consentimento livre e esclarecido (grupo IV). 

Universidade de São Paulo 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Convidamos você........................................................................................, RG..................................... ., a 

participar como voluntário da pesquisa intitulada “Sobredentaduras mandibulares retidas por mini 

implantes: um ensaio clínico randomizado” desenvolvida sob a responsabilidade do Prof. Dr. Raphael 

Freitas de Souza. Após receber todas as explicações necessárias para a participação da pesquisa, cabe a você 

decidir, de livre e espontânea vontade, se quer participar e assinar este Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido com a finalidade de autorizar a sua participação na referida pesquisa. A pesquisadora 

responsável por lhe apresentar esse documento e obter seu consentimento será Tatiana Ramirez Cunha. 

O objetivo desta pesquisa é ver se implantes novos (mini-implantes), feitos especialmente para segurar as 

dentaduras (sobredentaduras), comportam-se tão bem quanto os implantes tradicionais (aqueles utilizados 

normalmente). Os mini-implantes são mais baratos e podem ser colocados mais facilmente que os 

tradicionais, porém é preciso conhecê-los melhor. Em outras palavras, é necessário saber se os pacientes 

ficam tão satisfeitos com eles tanto quanto ficariam com implantes tradicionais, e quantos dos mini-implantes 

são necessários para um bom resultado. Isso é importante porque as pesquisas científicas têm mostrado que 

dentaduras sobre implantes tradicionais melhoram a qualidade de vida, mas ainda são muito caras para 

grande parte dos pacientes.  Sendo assim, o convite é feito para você participar de um grupo controle, 

formado por voluntários que possuem dentição natural ou o par de dentaduras sem implantes. O objetivo 

deste grupo é conhecer a situação da mastigação dos pacientes tratados com sobredentaduras comparado com 

a mastigação de pessoas com todos os dentes e pessoas que são portadoras de dentaduras sem implantes. 

Ao convidá-lo(a), gostaríamos de esclarecer que: 

1.  Sua participação é voluntária, você tem o direito de interrompê-la em qualquer momento, sem sofrer 

penalizações. Caso ocorra algum impedimento sério, que o impossibilite de continuar a participar da pesquisa, 

sua desistência não prejudicará seu atendimento clínico.  

2. As informações por você fornecidas serão confidenciais, sendo a sua identidade mantida em sigilo. 

3. Você irá participar de uma parte específica do estudo para avaliar sua mastigação. Para isso vamos pedir que 

você mastigue quarenta vezes sem parar e sem engolir, uma cápsula que contém partículas coloridas no seu 

interior, e que não saem de dentro a cápsula, mesmo após mastigar. Dessa forma, as cápsulas são mantidas 

fechadas durante todo o teste, assim as partículas não irão causar nenhum mal para a sua saúde mesmo se você 

tiver alguma doença tipo diabetes ou alergia à lactose, por exemplo. 

4. Não há previsão de que a pesquisa seja desconfortável ou tenha algum risco para você. Caso ocorra algum 

dano à sua saúde, em razão da participação na pesquisa, os pesquisadores serão responsáveis por quaisquer 

despesas e indenizações.  

5. Como benefício espera-se entender melhor o funcionamento da mastigação dos pacientes tratados com 

sobredentaduras. A avaliação da sua mastigação será importante para comparação com a mastigação dos 

pacientes que receberão as sobredentaduras sobre os implantes. 

6. Essa parte do estudo é observacional, ou seja, você não receberá nenhum tratamento odontológico, anestesias, 

injeções, cortes ou pontos (sem cirurgia). 

7. Para que a pesquisa possa atingir seus objetivos, os participantes deverão comparecer a clínica da Faculdade 

de Odontologia de Ribeirão Preto, nos dias e horários agendados. Será uma visita única, de preferência no dia em 

que você estiver recebendo algum tratamento na Faculdade. Caso você venha em outro horário, os pesquisadores 

se comprometem a ressarcir despesas decorrentes da sua participação no estudo, como transporte e alimentação. 
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8. Os pesquisadores se comprometem a prestar assistência integral no decorrer da pesquisa, caso algum dano 

venha a ocorrer. 

9. Os participantes não terão qualquer custo durante a pesquisa. 

10. Os resultados obtidos serão divulgados em revistas científicas e/ou apresentados em congressos, no entanto, 

garantimos a você que na divulgação dos resultados não permitiremos a sua identificação como participante. 

11. Você poderá esclarecer qualquer dúvida sobre a pesquisa antes, durante e após a realização da mesma. 

Qualquer dúvida que você tiver poderá ser esclarecida por um dos pesquisadores envolvidos nesta pesquisa. 

Caso necessitar, poderá entrar em contato com o Prof. Dr. Raphael Freitas de Souza pelo telefone (16) 3602-

0271, ou com a pesquisadora Tatiana Ramirez Cunha pelo telefone (16) 3602-4800 ou (17) 98152-0528. Você 

também poderá entrar em contato com a secretária do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da FORP-USP, 

Marcela Scatolin Calache, pelo telefone (16) 3602-0493, caso sinta necessidade. 

12. Esse termo é emitido em duas vias de igual teor, sendo a última página assinada por todos os pesquisadores e 

por você e as demais rubricadas. Você receberá uma das vias. 

 

 

Pesquisadores responsáveis: 

 

_______________________________________           _______________________________________           

            Tatiana Ramirez Cunha                                             Prof. Dr. Raphael Freitas de Souza                                            

               CPF: 35155992826                                                              CPF: 26993231875                                                                    

 

Após esses esclarecimentos, se você, nominado acima, concordar em participar desta pesquisa, solicito que 

assine abaixo. 

 

Declaro que li,  compreendi e concordo com o presente termo. 

 

 

Ribeirão Preto, _____ de ___________________ de ____. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Participante da Pesquisa 

RG – Telefone – Endereço 
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Apêndice C – Formulário utilizado para triagem (grupo IV) e coleta de dados demográficos 

(grupos I, II, III e IV). 

 

 Identificação 

Nome:  

Endereço:  
(rua, número, 

complemento) 

   Bairro

: 

 CE

P: 

 

   Cidad

e: 

 

 

Telefone: 

(DDD + número) 
Residencial:                                                                                       Comercial: Celular: Recado (de quem?): 

 

 Critérios de Inclusão (Preencher durante conversa inicial com o paciente e breve exame clínico) – Um „não‟impossibilita a inclusão e deve ser destacado 

como motivo. 
 

10. Portador de próteses totais maxilares e mandibulares, há 

no mínimo três meses, clinicamente aceitáveis? 

  Sim                   Não 

11. Tem 45 anos ou mais de idade?        Sim              

Não 

12. Boa receptividade?                     Sim              

Não 

 

 

13. Compreende língua falada?             Sim                  

 Não 

14. Aceitou assinar o TCLE?                 Sim                  

 Não 

 
 

Observações: 

 

 Critérios de Exclusão (Preencher durante conversa inicial com o paciente e breve exame clínico) – Um „sim‟ indica exclusão e deve ser destacado como 

motivo. 
 

15. Saúde geral satisfatória?         

  Sim               Não 

16. Parafunção evidente (aguda/crônica)?      Sim                   

 Não 

 

 

17. Faz uso de medicamentos que possam interferir na atividade 

muscular?             Sim              Não 

Observações: 

 

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO: 

A questão 10 e 16 devem ser confirmadas pela avaliação clínica. 
A questão 17 inclui medicamentos como: relaxante muscular, antidepressivos de ação tricíclica.  

As demais podem ser  respondidas apenas com histórico e exame clínico abreviado. 

Dados demográficos  
 
18. Sexo:  Masculino                  Feminino       19. Idade  

 

20. Ocupação: _____________________________________  

21. Escolaridade:  

 

 Analfabeto                           1º grau incompleto                  1º grau completo                 2º grau 
incompleto    

 

 2º grau completo                 Superior incompleto                 Superior completo. 

22. Estado civil:  

 

Casado                Solteiro                Divorciado                Viúvo 
 

Outro (especificar): ___________________ 

23. Tempo de edentulismo: 

1. 

2. 3. 

5. 

4. 

6. 7. 8. 9. 
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Apêndice D - Ficha utilizada para classificação dos participantes, segundo Índice Diagnóstico 

do American College of Prosthodontists. 
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Apêndice E – Técnica cirúrgica de instalação dos mini-implantes e implantes convencionais, 

e procedimentos para instalação das porções fêmeas dos encaixes na prótese mandibular 

(Bulard e Vance, 2005; Ribeiro, 2014; Della Vecchia, 2015). 

 

Técnica cirúrgica para instalação dos mini-implantes (dois ou quatro): 

 Antibioticoterapia profilática (amoxicilina 2 g, 1 hora antes do procedimento cirúrgico); 

 Anestesia infiltrativa na região interforaminal da mandíbula desdentada (área receptora 

dos mini-implantes); 

 Técnica sem retalho ou, quando necessário, pequena incisão pericrestal de 

aproximadamente 3 mm; 

 Perfuração da mucosa alveolar e cortical da mandíbula utilizando uma broca helicoidal 

(1,2 mm de diâmetro; 6 mm de ponta ativa), sob irrigação abundante com soro fisiológico, até 

1/3 do comprimento do mini-implante (autoperfurante e auto-rosqueável); 

 Posicionamento respeitando um espaço mínimo de 3 mm entre os mini-implantes, e de 5 

mm entre a face distal dos mini-implantes e a borda mesial dos forames mentuais (dois mini-

implantes: posicionamento na região dos caninos); 

 Utilização de chave digital para inserir o mini-implante no sítio preparado (até 2/3 da 

profundidade final), realizando um avanço lento para prevenir dano por calor ou fratura do 

mini-implante; 

 Inserção final dos mini-implantes utilizando torquímetro. 

Técnica cirúrgica para instalação dos implantes convencionais: 

 Antibioticoterapia profilática (amoxicilina 2 g, 1 hora antes do procedimento cirúrgico); 

 Anestesia infiltrativa na região interforaminal da mandíbula desdentada (área receptora 

dos implantes); 
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 Incisão e rebatimento de retalho na região dos caninos da mandíbula desdentada e, 

quando necessário, regularização do rebordo utilizando brocas maxi-cuti, sob irrigação 

abundante com soro fisiológico; 

 Preparo do sítio receptor (escalonado) utilizando uma sequência progressiva de brocas 

(broca lança 2,0 x 10 mm, broca helicoidal 2,0 x 15 mm, broca tri-spade 2.8 x 15 mm, broca 

tri-spade 3.15 x 15 mm) seguindo a recomendação do fabricante, sob irrigação abundante com 

soro fisiológico; 

 Inserção inicial do implante utilizando uma chave de instalação para contra-ângulo 

(rotação máxima de 45 rpm) até 2/3 do comprimento final do implante; 

 Inserção final dos implantes utilizando torquímetro; 

 Posicionamento do cover sobre os implantes. 

Técnica para exposição cirúrgica dos implantes convencionais: 

 Anestesia infiltrativa na região na região dos implantes; 

 Pequena incisão na mucosa alveolar sobre os implantes; 

 Exposição dos implantes e remoção do cover; 

 Instalação do munhão esférico (encaixes do tipo bola) utilizando uma chave para torque 

Lock Hex curta; 

Técnica para instalação das porções fêmeas dos encaixes dos mini-implantes e implantes 

convencionais (após instalação do munhão esférico): 

 Remoção do material reembasador macio da base da prótese total mandibular com o 

auxílio de instrumental clínico e peça reta com brocas de tungstênio;  

 Posicionamento de um espaçador elastomérico sobre a porção cervical do implante 

(grupo III); 

 Posicionamento das fêmeas sobre os implantes; 
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 Verificação do assentamento correto da prótese mandibular em intercuspidação máxima 

(quando necessário, foi criado um espaço adicional para a acomodação dos encaixes por meio 

de peça reta com brocas de tungstênio), com um assentamento passivo; 

 Acomodação de resina acrílica autopolimerizável (fase plástica) sobre as fêmeas 

posicionadas sobre os implantes, e na base aliviada da prótese; 

 Prótese posicionada sobre o rebordo alveolar e mantida em posição pela oclusão das 

próteses; 

 Avaliação da oclusão, com auxílio de pinça serrilhada e papel de articulação; 

 Acabamento da overdenture mandibular por meio de brocas montadas em peça reta e 

tiras de lixa montadas em mandril; 

 Polimento da overdenture mandibular utilizando uma mistura de pedra pomes e água e 

discos de feltro montados em politriz de bancada; 

 Inserção da overdenture mandibular em um béquer contendo 200 ml de água e 

manutenção em forno de micro-ondas por 4 minutos em uma potência de 650 W, com 

finalidade de diminuir a quantidade de monômero residual (Urban et al., 2007). 
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Apêndice F – Orientações pós-operatórias e de higienização fornecidas aos participantes que 

receberam implantes. 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO

 

 

Orientações Pós-operatórias e Higienização 

 
1. Tomar corretamente as medicações prescritas nos horários recomendados; 

 

2. Evitar fumar e fazer exercícios físicos; evitar exposição ao sol; ingerir alimentos 
pastosos em temperatura morna para fria; colocar compressa de gelo na região 
até 24 horas após a cirurgia (não colocar o gelo diretamente na pele, pois pode 
causar queimadura, portanto proteja-o com um pano);  
 

3.  Higienizar a prótese e a região dos implantes com escova de dentes macia e pasta 
de dente (sem abrasivo) logo após as refeições; não se esqueça de higienizar a 
língua; 
 

4. Remover a prótese para dormir e colocá-la dentro de um recipiente com água; 
 

5. Qualquer problema, desconforto ou dúvida no pós-operatório, entrar em contato 
no telefone (16) 3602-4800 – recado com Viviane; 
 

6. Não faltar aos retornos, pois sua visita é extremamente importante; 
 

7. Seguir corretamente todas as recomendações anteriores. 
 

 

Boa recuperação e até breve. 
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Apêndice G – Questionário desenvolvido e utilizado para avaliação da habilidade 

mastigatória dos participantes tratados. 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – USP 

Protocolo de Pesquisa: Sobredentaduras 

mandibulares retidas por mini-implantes: um ensaio 

clínico randomizado.  

 

 

 

 

Questionário para Avaliação da Habilidade Mastigatória 

 

Nós gostaríamos de saber o quanto o uso da dentadura de baixo retida pelos implantes afetou sua 

mastigação. Suas respostas às perguntas desse questionário são muito importantes para podermos 

melhorar o atendimento e o trabalho que oferecemos, e para isso contamos com sua sinceridade nas 

respostas. As informações que você fornecer são confidenciais e sua identidade será mantida em sigilo.  

Por favor, leia cada uma das questões a seguir e escolha uma das alternativas que melhor descreve como 

o(a) Sr.(a) se sente.  

1. Você pode me dar exemplos de alimentos que você considera moles? 

___________________________________________________________________________ 

2. Você come alimentos moles?  

(    ) Não          (    ) Às vezes          (    ) Sim   

Por quê? ____________________________________________________________________ 

3. Você tem alguma dificuldade para mastigar alimentos moles por causa de sua dentadura 

de baixo?  

(    ) Sempre (    ) Frequentemente (    ) Às vezes (    ) Raramente (    ) Nunca  

4. Você tem alguma dificuldade para mastigar alimentos moles por causa de sua dentadura 

de cima?  

(    ) Sempre (    ) Frequentemente (    ) Às vezes (    ) Raramente (    ) Nunca  

5. Você pode me dar exemplos de alimentos que você considera duros? 

____________________________________________________________________________ 

6. Você come alimentos duros?  

(    ) Não          (    ) Às vezes          (    ) Sim   

Por quê? ____________________________________________________________________ 

7. Você tem alguma dificuldade para mastigar alimentos duros por causa de sua dentadura 

de baixo?  

(    ) Sempre (    ) Frequentemente (    ) Às vezes (    ) Raramente (    ) Nunca  

Código do Participante: 
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8. Você tem alguma dificuldade para mastigar alimentos duros por causa de sua 

dentadura de cima?  

(    ) Sempre (    ) Frequentemente (    ) Às vezes (    ) Raramente (    ) Nunca  

9. Comparando a facilidade de mastigar alimentos com suas dentaduras sem os 

implantes e agora com os implantes na dentadura de baixo, você percebe alguma 

diferença? 

(    ) Piorou muito para mastigar (    ) Piorou para mastigar (    ) Não percebi diferença  

(    ) Facilitou para mastigar (    ) Facilitou muito para mastigar 

10. Você tem problema com a entrada de alimentos em baixo da dentadura de baixo 

com os implantes? 

(    ) Sempre (    ) Frequentemente (    ) Às vezes (    ) Raramente (    ) Nunca  

11. Você precisa preparar os alimentos de algum modo especial para mastigar com 

maior facilidade? Por exemplo, umedecendo, cortando em pequenos pedaços, 

cozinhando os alimentos por mais tempo, etc. 

(    ) Sempre (    ) Frequentemente (    ) Às vezes (    ) Raramente (    ) Nunca  

12. Você sente vergonha de mastigar os alimentos perto de outras pessoas devido à 

algum problema com suas dentaduras? 

(    ) Sempre (    ) Frequentemente (    ) Às vezes (    ) Raramente (    ) Nunca  

13. Comparando o tempo para mastigar os alimentos com suas dentaduras sem os 

implantes e agora com os implantes na dentadura de baixo, você percebe alguma 

diferença?  

(    ) Piorou muito o tempo para mastigar (    ) Piorou o tempo para mastigar (    ) Não 

percebi diferença (    ) Melhorou o tempo para mastigar (    ) Melhorou muito o tempo 

para mastigar 

14. De forma geral, em relação aos implantes e a dentadura que foram instalados 

durante o seu tratamento odontológico na FORP-USP, você está: 

(    ) Muito insatisfeito (    ) Insatisfeito (    ) Indiferente (    ) Satisfeito (    ) Muito 

satisfeito 

15. Você tem alguma observação sobre a sua mastigação que poderia ajudar nesse 

trabalho e que eu não perguntei? 

  (    ) Sim (    ) Não 

16. Você gostaria de comentar alguma coisa sobre os implantes e a dentadura que você 

está usando? 

(    ) Sim (    ) Não 
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A n e x o | 159 

 

Anexo A – Aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FORP-USP. 

 

 


