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RESUMO  
  

A região posterior da mandíbula representa um desafio à reabilitação dentária 
implantossuportada; assim, a técnica de osteotomia alveolar seguida de enxerto tipo 
sanduíche é uma das alternativas para a reabilitação desta região. O objetivo do presente 
estudo foi avaliar a longevidade de implantes dentários instalados em regiões posteriores 
de mandíbulas atróficas que receberam previamente enxertos interposicionais de osso 
autógeno ou hidroxiapatita de cálcio não cerâmica, num estudo de boca dividida após 10 
anos. Metodologia: foram avaliados 19 implantes, sendo nove da hemimandíbula que 
recebeu osso autógeno (controle) e dez da hemimandíbula que recebeu enxerto com 
hidroxiapatita de cálcio não cerâmica (teste). O critério de sobrevivência foi definido 
como número de implantes presentes em função após 10 anos. Dados referentes ao 
histórico de perda de implante, dor sob função, supuração ou mobilidade clínica foram 
categorizados como falha. Como sucesso clínico e radiográfico foi considerado 
ausência de dor ou sensibilidade sob função, supuração ou presença de exsudato, 
mobilidade clinicamente detectável, contínua radioluscência peri-implantar e primeiro 
contato ósseo visível < 2 mm. Foi avaliado clinicamente a presença de placa visível, 
cálculo, além da inflamação da mucosa peri-implantar.  O nível ósseo foi mensurado em 
radiografias periapicais utilizando a plataforma do implante como referência e a 
estabilidade do implante foi avaliada por análise da frequência de ressonância (ISQ). Os 
parâmetros clínicos foram avaliados estatisticamente pelo teste exato de Fisher e Qui-
quadrado (p<0,05) e o ISQ foi avaliado pelo teste t (p<0,05). Todos os 19 implantes 
preencheram os critérios de sobrevivência. Com relação ao índice de sucesso, os 
resultados obtidos foram 88,8% para o grupo controle e 90% para o grupo teste. O 
afrouxamento de dois parafusos de prótese foi a complicação protética observada 
totalizando16,7% de complicações para o grupo teste e 0% para o grupo controle. O nível 
ósseo médio foi de 1,91 mm para o grupo controle e 1,63 mm para o grupo teste (p>0.05). 
De acordo com os resultados obtidos conclui-se que os implantes instalados em regiões 
posteriores de mandíbula que receberam enxerto interposicional com hidroxiapatita não 
cerâmica apresentaram comportamento clínico comparável ao osso autógeno quando 
associada à técnica de osteotomia alveolar após 10 anos em função.  
  
  
  
Palavras-chave: hidroxiapatita de cálcio, enxerto ósseo, osteotomia                     

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    



  
ABSTRACT    

   
The implant-supported rehabilitation of atrophic mandibles is a challenging scenario; 
thus, alveolar osteotomy followed by inlays bone grafts might have be a predicable 
therapy. The aim of the present study was to evaluate the longevity of dental implants 
installed in the posterior regions of atrophic mandibles that previously received inlay 
grafts of autogenous bone or non-ceramic calcium hydroxyapatite, in a split-mouth study 
conducted between 2009 and 2010. Nineteen dental implants were evaluated in this study; 
nine from the control group (of the hemi-mandible side that received autogenous graft) 
and ten from the test group (of the hemi-mandible side that received a non-ceramic 
hydroxyapatite bone. To assess the survival and success rates, the survival criteria were 
considered as: number the implants at the end of the study, after a 10-years functional 
load. Implant losses were categorized as failures; If any implant showed pain on function, 
suppuration, or clinical mobility would be removed and categorized as failure. The 
following criteria for clinical and radiographic success were considered as: absence of 
pain or sensitivity during function, suppuration or exudation, clinically detectable 
mobility, continuous peri-implant radiolucency and visible first bone contact <2 mm. All 
19 implants met the criteria for survival. Regarding the success rate, the results obtained 
were 88.8% for the control group and 90% for the test group. The loosening of two 
prosthesis screws was the prosthetic complication observed, totaling 16,7% of 
complications for the test group and 0% for the control group. The average bone level 
was 1.91 mm for the control group and 1.63 mm for the test group (p>0,05). It was 
concluded that implants installed in posterior regions of the mandible that 
received interpositional graft with autogenous bone or non-ceramic calcium 
hydroxyapatite presented similar clinical behavior, which suggests that this is a safe and 
predictable material to be used associated with the alveolar osteotomy technique after 10 
years of follow-up.  
  
  
  
Key words: calcium hydroxyapatite, bone graft,  osteotomy   
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 1 INTRODUÇÃO   
   
   

A perda dentária é acompanhada pela atrofia reabsorção do tecido ósseo alveolar 

por meio da remodelação óssea que é intensificada no primeiro ano pós-exodontia. 

(SCHROPP et al., 2003).  

A terapia com implantes dentários é considerada uma excelente e segura 

modalidade de tratamento reabilitador para o edentulismo parcial e total uma vez que 

restabelece a função e estética. (DIERENS et al., 2012). No entanto, a reabilitação da 

região posterior de mandíbula tem se mostrado desafiadora uma vez que a limitação de 

espaço disponível, bem como a proximidade com o nervo alveolar inferior requerem 

condutas terapêuticas adicionais (BORMANN et al., 2010). Como alternativa 

reabilitadora, têm-se utilizado implantes curtos considerados na literatura como 

implantes com comprimento > 6 mm e < 10 mm e implantes extracurtos definidos como 

implantes ⋜ 6 mm de comprimento (AL-JOHANY et al., 2016). Embora essa seja uma 

modalidade de tratamento consolidada na literatura, o uso de implantes curtos ou 

extracurtos confere uma maior relação de proporção coroa/implante, o que gera um efeito 

de alavanca sobre o sistema e não é considerado biomecanicamente favorável. Estudos 

em médio prazo têm demonstrado que implantes < 6 mm têm uma taxa de sobrevivência 

inferior aos implantes de comprimento > 6 mm (XU et al., 2019).    

A reabilitação da região posterior de mandíbulas atróficas pode ser alcançada por 

meio de diferentes técnicas como enxerto ósseo onlay, distração osteogênica, regeneração 

óssea guiada e lateralização do nervo alveolar inferior (BLOCK & HAGGERTY, 2009). 

Embora essas sejam técnicas já utilizadas e relatadas na literatura, as mesmas apresentam 

limitações.    

 A regeneração óssea guiada possibilita aumento ósseo vertical mínimo, entre 1 a 

3 mm (LLAMBÉS, SILVESTRE, CAFFESSE, 2007),  ao passo que 

enxertos ósseos onlays apresentam risco de exposição e infecção óssea bem 

como risco elevado de reabsorção, principalmente devido a cobertura inadequada de 

tecidos moles, falta de suprimento sanguíneo para o segmento ósseo transportado e forças 

aplicadas diretamente sobre o enxerto (LEONG et al., 2015, FELICE et al., 2009a).  Tem-

se também relatado que o  incremento  ósseo vertical  médio  dessa técnica seja em torno 

de  4 a 6 mm (CHIAPASCO , ZAMBIONE, RIMONDINI, 2007). A lateralização do 

nervo alveolar inferior não promove aumento vertical da crista óssea tendo como 



consequência uma proporção coroa-implante desfavorável. Já a distração osteogênica, 

embora dentre as técnicas seja a que apresente maior possibilidade de ganhos verticais, 

entre 7 e 15 mm, apresenta como desvantagem a dificuldade de controle do vetor de 

alongamento ósseo, podendo ser necessário a realização de outra técnica de enxertia num 

segundo procedimento, além da possível exposição e infecção do dispositivo de disjunção 

(ZWETYENGA et al., 2012).    

Estudos mostraram que a  osteotomia  alveolar associada a enxertos 

ósseos interposicionais poderia ser uma alternativa viável para aumentar a altura óssea 

vertical na região posterior da mandíbula (JENSEN, 2006; FELICE   et al. 2009a, 2009b, 

2010; BORMANN et al., 2010; SCARANO et al., 2011; LAVIV et al., 2014).  Essa 

técnica, desenvolvida em 1978 (STOELINGA et al., 1978), foi baseada no conceito de 

que um enxerto ósseo interposto entre dois segmentos ósseos   

 osteotomizados funcionaria como um “sanduíche”, permitindo um bom suprimento 

vascular para o segmento e o enxerto, podendo resultar em menor reabsorção óssea 

A osteotomia alveolar em sanduíche tem sido considerada uma técnica bem 

documentada para a reabilitação da região posterior de mandíbulas atróficas, com 

altas taxas de sucesso, variando de 90% a 100%, e sobrevivência dos implantes dentários 

colocados na área aumentada variando entre 90,9% e 100% (KAMPEROS ET 

AL., 2017) em acompanhamentos variando entre 8 meses e 5,5 anos.   

Roccuzzo et al., 2020, demonstraram por meio de uma revisão sistemática de 

estudos clínicos relacionados à técnica de osteotomia alveolar interposicional ou tipo 

sanduíche, que a taxa de sobrevivência dos implantes foi de 94% após um período médio 

de 3,7 anos de acompanhamento com índice de complicações sendo considerado 

moderado e predominantemente de natureza transitória.     

Embora os resultados dessa técnica apresentem-se vantajosos em relação às 

demais técnicas disponíveis, a literatura ainda é escassa em estudos clínicos 

randomizados que avaliaram a sobrevivência dos implantes instalados posteriormente à 

abordagem reconstrutiva, especialmente estudos com tempo de acompanhamento 

superior a 5 anos. Em 2012, Kawakami et al. publicaram um estudo clínico de boca 

dividida onde foi realizado procedimento cirúrgico de osteotomia alveolar em sanduíche 

associada ao uso de biomaterial na região posterior de mandíbula. No entanto, o estudo 

foi finalizado 6 meses após a instalação dos implantes, não apresentando resultados de 

longo prazo.  Após o período de cicatrização de 6 meses, foram instalados implantes e 

após o período de osseointegração, os implantes receberam reabilitações protéticas. 



Dottore et al., 2014 realizaram um estudo prospectivo de 1 ano onde avaliaram o sucesso 

e a sobrevivência destes implantes. 

Dessa forma, o objetivo do presente trabalho foi realizar uma análise um 

acompanhamento longitudinal de dez anos em nos  pacientes submetidos 

à osteotomia associada a osso autógeno vs. hidroxiapatita não cerâmica (ncHA) na região 

posterior de mandíbula.     

   

  
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



2 DESENVOLVIMENTO  
  

Diversas técnicas são relatadas na odontologia para a reabilitação de mandíbulas 

atróficas, dado o desafio relacionado aos três principais fatores que dificultam a 

reabilitação mandibular posterior que são morfologia óssea, muitas vezes irregular, o que 

dificulta a estabilidade do enxerto; a composição óssea da região, com medula  escassa, 

que determina pobre suprimento sanguíneo e dificuldade de fechamento primário da 

ferida devido a inserção do músculo milo-hióideo  ou presença de vestíbulo raso 

(ELNAYEF et al., 2017). A osteotomia segmentada é uma alternativa que possibilita a 

instalação do implante em tecido ósseo nativo que, de acordo com dados da literatura, 

disponibiliza uma altura óssea alveolar média no momento da instalação do implante de 

11,3 mm (mediana: 11,5 mm; intervalo: 7,8-16 mm) (ROCCUZZO et al.,2020).   

Essa técnica é baseada no conceito de que um enxerto ósseo interposto entre os 

segmentos ósseos osteotomizados como um "sanduíche", permite um bom suprimento 

vascular ao segmento e ao enxerto, podendo resultar em menos reabsorção 

óssea (FELICE et al., 2010).  Quando comparadas às   técnicas de enxerto preconizadas 

para reabilitação da região posterior de mandíbula, o enxerto interposicional e a 

distração osteogênica são as que garantem maior ganho em altura (4,92 mm ± 0,32 mm e 

6,84 mm ± 0,61 mm respectivamente), com índices de sucesso (91,7% e 

93,8% respectivamente) e sobrevivência dos implantes (97,3% e 

98,1% respectivamente). No entanto, a distração osteogênica detém a maioria das 

complicações, como inclinação do vetor lingual, afrouxamento do dispositivo  distrator e 

deslocamento do segmento osteotomizado. (ELNAYEF, et al., 2017).    

A execução da técnica de  osteotomia  alveolar envolve 

a instalação do biomaterial de enxerto dentro de uma camada de osso medular de 3 a 5 

paredes de compartimento que permite estabilidade do material de enxerto além de 

permitir fluxo sanguíneo adequado, o que proporciona suprimento e oferta de 

células osteogênicas (BLOCK & HAGGERTY, 2009).    

Os avanços das técnicas e biomateriais, bem como da macro e microestruturas dos 

implantes dentários têm permitido cada vez mais resultados positivos e previsíveis 

na implantodontia. Por exemplo, pode-se considerar como alternativa às técnicas de 

enxerto ósseo prévias a utilização de implantes curtos e extracurtos (ANITUA, PIÑAS, 

ORIVE, 2019; RAVIDÁ et al., 2019) para reduzir o número de procedimentos, 

complicações e morbidade ao paciente. No entanto, ainda não existem dados a longo 



prazo para implantes extracurtos  que garantam elevados índices de 

sucesso (PAPASPYRIDAKOS et al., 2018). Além disso, em áreas de extensa perda óssea 

vertical, a proporção coroa/implante superior de 2:1 pode ser crítica para a longevidade 

das reabilitações protéticas sobre implantes extracurtos devendo ser indicados 

com cautela nestes casos (MANGANO et al., 2016; XU et al., 2019). Parece, portanto 

razoável manter o refinamento e a documentação de enxertos inlay que permitem a 

colocação de implantes de comprimento padrão, em torno de 10 mm (ROCCUZZO et 

al., 2020).   

É importante ressaltar que o aumento ósseo vertical   deve ser consistente 

durante todo o tempo necessário para garantir a obtenção do sucesso 

do implante. O comportamento histológico do osso está diretamente relacionado 

aos biomateriais enxertados e suas propriedades como osteoindutores e osteocondutores.  

Neste sentido, enxertos heterógenos e sintéticos são considerados bons mantenedores de 

espaço, enquanto enxertos autógenos podem reabsorver muito rapidamente diminuindo 

sua função osteocondutora (BURCHARDT, 1983).   

A osteotomia alveolar oferece como vantagens menor reabsorção quando 

comparada a técnica de enxerto onlay, não necessitando de vestibuloplastia para 

acomodação do enxerto, onde o implante é instalado em osso nativo da crista óssea e não 

provoca dano à  mucosa original. Por outro lado, apresenta como uma desvantagem a 

morbidade do local doador (RACHMIEL, et al., 2018) o que pode ser evitado quando 

o biomaterial de escolha não for o osso autógeno.   

A hidroxiapatita de cálcio (HA) está presente em ossos e dentes de todos os 

vertebrados, representando 5% do peso total de um indivíduo adulto. Representa 55% 

da composição do osso, 96% da composição do esmalte dentário e 70% da dentina. 

Apresenta fórmula química Ca5(PO4)3OH. A HA apresenta-se como material 

de referência em biomateriais  pois além da sua similaridade com a parte mineral de ossos 

e dentes, exibe excelentes biocompatibilidade,  osteocondutividade  e  bioatividade, além 

de permitir a proliferação de células  (fibroblastos e osteoblastos) que não a distinguem 

da superfície do osso; além disso, o material possui características hidrofílicas, 

permitindo o molhamento de sua superfície por líquidos corporais. O arranjo das grandes 

partículas de hidroxiapatita não cerâmica cria superfícies maiores expostas entre estas 

partículas facilitando a adesão fibroblástica e a proliferação inicial. Os aglomerados 

cristalinos altamente porosos atuam como uma matriz de absorção lenta, permitindo 



a infiltração de osteoblastos e a subsequente deposição de osso hospedeiro 

(GUASTALDI & APARECIDA, 2010).   
  

As hidroxiapatitas cerâmicas (sinterizadas) e não cerâmicas (não sinterizadas) 

têm sido amplamente utilizadas como biomateriais aloplásticos para reconstruções 

ósseas. Na odontologia, são utilizados como materiais de implante para tratamento de 

defeitos ósseos periodontais e enxertos ósseos prévios ou concomitantes à instalação de 

implantes dentários. Vários estudos demonstraram que as mudanças nas propriedades 

físicas são críticas para determinar a resposta biológica à hidroxiapatita. A propriedade 

física mais importante é a estrutura cristalina. Variações de partículas presentes e 

diferentes tipos de hidroxiapatita podem modificar o nível de reabsorção e degradação do 

material.   

Em relação às propriedades biológicas das hidroxiapatitas sinterizadas e 

não sinterizadas observa-se que ambas são biocompatíveis, mesmo em nível molecular. 

Da mesma forma, ambas não afetam a síntese de colágeno, atividade importante realizada 

pelo fibroblasto (RUANO, JAEGER R, JAEGER M., 2000). Ambos materiais são 

altamente purificados consistindo apenas em cálcio, fósforo e oxigênio. Portanto, as 

diferentes reações dos fibroblastos frente a essas hidroxiapatitas residem em suas 

propriedades físicas.   

Higashi & Okamoto, 1996 sugeriram que partículas maiores poderiam ser melhor 

absorvidas, facilitando a osteogênese mais rapidamente do que as menores porque 

partículas pequenas permitem espaços menores podendo não ser suficientes para garantir 

a migração e o crescimento das células sanguíneas e ósseas. No estudo in vitro publicado 

por Ruano et al. 2000, as células em contato com hidroxiapatita não cerâmica mostraram 

um padrão de crescimento e viabilidade semelhantes às células cultivadas em superfícies 

cobertas apenas por colágeno (grupo controle), sugerindo que a hidroxiapatita não 

cerâmica é mais adequada como material substituto ósseo quando comparada à 

hidroxiapatita cerâmica uma vez que menos fibroblastos foram induzidos à necrose. Além 

disso, a configuração tridimensional da hidroxiapatita não cerâmica deixa mais espaço 

entre as partículas quando comparada ao tipo cerâmico o que facilita a proliferação celular 

e tecidual dentro do material implantado e facilita uma integração mais rápida.  

Durante décadas, devido a sua similaridade com a fase mineral de ossos e dentes, 

a HA foi a  única  biocerâmica  do sistema dos fosfatos de  cálcio empregada 

como biomaterial para  reposição e  regeneração óssea. A partir do reconhecimento da 



 limitação de seu uso  clínico, devido à sua lenta  biodegradação, outros 

fosfatos de cálcio passaram a despertar interesse na utilização como biomateriais, tais 

como, fosfato de  cálcio  amorfo (ACP) , fosfato octacálcico (OCP) e  fosfato tricálcico 

(TCP). A maior solubilidade dessas fases de apatita faz com que suas propriedades físico-

químicas e biológicas superem as da HA, guiando o cenário atual para 

a classificação destes materiais como substitutos ósseos mais adequados que a HA 

em aplicações onde se requer rápida formação óssea.   

Ainda que atualmente o enxerto autógeno seja considerado o padrão ouro, estudos 

sugerem fortemente que implantes instalados em osso autógeno,  bem como o uso 

de hidroxiapatita de cálcio não cerâmica como material de enxerto interposicional para 

aumento vertical de mandíbulas atróficas posteriores apresentam estabilidade primária 

adequada 6 meses após o procedimento de enxerto (BECHARA et al., 2015).    

Atualmente, há uma busca constante por biomateriais de origem sintética com 

o intuito de diminuir a morbidade da região doadora, bem como eliminar qualquer 

eventual reação imunológica indesejável associada aos materiais de origem orgânica. Um 

estudo de boca dividida utilizou tomografia computadorizada para comparar o aumento 

vertical e volumétrico após enxerto interposicional  com matriz óssea bovina 

ou hidroxiapatita/fosfato tricálcico para reconstrução de mandíbulas atróficas por meio 

de osteotomia alveolar. Os resultados obtidos foram semelhantes em relação a quantidade 

de ganho em altura  e volume, concluindo que ambos proporcionaram estabilidade 

dimensional semelhantes e aumento ósseo vertical suficiente para a instalação de 

implantes curtos (DOMINGUES et al., 2016).  

Em um estudo prospectivo de boca dividida avaliou-se, após um período de carga 

de 1 ano, a estabilidade de implantes dentários instalados posteriormente 

a osteotomia alveolar em 11 pacientes edentados parciais mandibulares 

bilateralmente usando osso autógeno intraoral ou hidroxiapatita não cerâmica obtendo 

como resultado taxa de sobrevivência geral dos implantes de 95,45% e índice de 

estabilidade dos implantes semelhante entre ambos os grupos. O estudo concluiu que a 

instalação de implantes posteriormente à realização de aumento vertical do tipo 

“sanduíche” representa um procedimento seguro e bem sucedido, pelo menos, após 12 

meses de acompanhamento. (DOTTORE et al, 2015)  

A literatura é escassa em estudos humanos controlados longitudinais que avaliem  

implantes instalados sobre enxertos interposicionais  em mandíbulas posteriores atróficas 



e o presente trabalho se propõem a avaliar a longevidade de tais reabilitações após 10 

anos da instalação. 

 

2.1 METODOLOGIA  

  

O presente trabalho realizou um estudo prospectivo de dez anos para avaliação da 

condição clínica dos pacientes submetidos à cirurgia de enxerto de osso autógeno 

versus hidroxiapatita não cerâmica em região posterior de mandíbula.   O protocolo do 

estudo foi explicado a cada participante e, após a leitura e assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido, os pacientes foram avaliados por ficha anamnésica 

onde foram coletados os dados demográficos, histórico de doenças e 

complicações protéticas prévias.   

Entre agosto de 2009 e setembro de 2010, 12 indivíduos (sendo nove mulheres e 

três homens, idade média de 52,1 anos) apresentando edentulismo parcial 

bilateral na região posterior mandibular, com altura óssea residual entre 4 e 6 mm e uma 

espessura de pelo menos 4 mm foram incluídos em um estudo de boca dividida.   

Após a randomização, na hemimandíbula referente ao grupo controle foi realizada 

osteotomia alveolar associada a utilização de um enxerto ósseo autógeno inlay colhido da 

linha oblíqua lateral. Na hemimandíbula referente ao grupo teste, foi realizada uma 

osteotomia alveolar associada a enxerto ósseo interposicional de hidroxiapatita não 

cerâmica - ncHA reabsorvível (Osteo Gen® - pó e pellets; Impladent Ltd, Holliswood, 

NY, EUA). Um dos pacientes mudou-se e não pôde dar prosseguimento à instalação dos 

implantes devido à mudança permanente para outro estado. Seis meses após a cirurgia de 

enxerto ósseo, as miniplacas e parafusos de titânio foram removidos e em seguida foram 

instalados os implantes dentários, sendo 2 implantes do lado teste e 2 implantes do lado 

controle (KAWAKAMI et al.,2012) 
 

 Em estudo prospectivo, Dottore et al., 2014 acompanharam 40 dos 44 implantes  

após um ano da instalação . Um paciente mudou-se para outro estado e não pode ser 

acompanhado. Após o período de um ano, a taxa de sobrevivência geral dos implantes foi 

de 95,45% com duas perdas de implante (uma em cada grupo). Dentre os implantes 

sobreviventes, o índice de sucesso foi de 90,9%. As medidas de estabilidade e o nível 

ósseo peri-implantar foram semelhantes entre os grupos. Não foram observadas 



diferenças estatisticamente significantes entre o grupo teste e o grupo controle para os 

critérios avaliados (p>0,05). 

Após dez anos, os pacientes foram avaliados seguindo os parâmetros referentes 

à presença ou ausência de dor, sensibilidade, supuração/exsudação, coeficiente de 

estabilidade do implante (ISQ) por meio da análise da frequência de ressonância e perda 

óssea peri-implantar por meio da análise da imagem radiográfica da distância entre o 

ombro do implante e o primeiro osso visível em milímetros. Foi realizada análise de 

complicações protéticas, como afrouxamento de parafusos protéticos bem como fraturas 

de cerâmica e/ou componentes protéticos.   

Para avaliação do índice de sobrevivência e de sucesso, os implantes foram 

classificados em: “sobrevivência” ou “falha”; o implante foi classificado como 

“sobrevivência” quando ainda estava em função no momento da avaliação (10 anos após 

carga funcional) ou falha caso o paciente tivesse perdido algum implante assim como os 

implantes que apresentaram dor sob função, supuração, ou mobilidade clínica  o qual 

seriam removidos e categorizados como falha (ALBREKTSSON & ZARB, 1998). As 

condições para indicação da remoção do implante incluem falha tardia 

de osseointegração, peri-implantite recorrente ou perda do implante devido à sobrecarga 

funcional.   

Foram considerados como sucesso clínico e radiográfico os seguintes critérios: 

ausência de dor ou sensibilidade sobre função, supuração/exsudação, mobilidade 

clinicamente detectável,  contínua radioluscência peri-implantar e contato ósseo visível < 

2 mm (ALBREKTSSON & ZARB, 1998).  

 Em seguida, os pacientes foram avaliados clinicamente seguindo os critérios de 

índice de placa e presença de cálculo, inflamação gengival, índice de sangramento 

gengival  nos  seis sítios (vestibular, mésio-vestibuar, disto-vestibular, ligual, mésio-

lingual e disto-lingual), além da medição do nível ósseo conforme detalhamento. 

(CARMO FILHO, et al., 2017).  

  Para avaliação quanto ao índice de placa e presença de cálculo, cada coroa 

protética foi avaliada clinicamente nos seis sítios e classificada quanto a presença/ 

ausência de biofilme microbiano na superfície do implante avaliada através de uma sonda 

exploradora utilizando o índice de placa visível (IPV): 0 = sem placa; 1 = detectada com 

sonda exploradora; 2 = visível; 3 = abundante.  A presença de cálculo foi classificada em 

0 = ausente ou 1 = presente. (CARMO FILHO et al., 2017).  



O índice de inflamação peri-implantar (IPI) foi avaliado e classificado segundo os 

critérios: 0 = mucosa normal; 1 = baixo nível de inflamação, pequena alteração de cor e 

pouco edema; 2 = inflamação moderada, cor vermelha, presença de secreção e brilho; 3 

= inflamação severa, coloração vermelha intensa, presença de secreção (exsudato) e 

dor. (CARMO FILHO et al., 2017).  

Para avaliação quanto ao nível ósseo, foi realizada uma 

radiografia periapical (filme AGFA Dentus E-Speed, Kulzer, Hanau, Alemanha) pela 

técnica do paralelismo com auxílio de posicionadores radiográficos para padronização 

(Indusbello, Londrina, PR, Brasil). As radiografias foram então escaneadas e importadas 

no software ImageJ (NIH ImageJ) no qual foi utilizada a ferramenta para mensurar a 

distância entre a plataforma do implante e o nível ósseo em contato com a porção do 

implante mais próxima da cervical.   

 Para avaliar a estabilidade do implante (ISQ), foi utilizada a análise de frequência 

de ressonância (RFA). Para isso, foram removidas as coroas protéticas, seguido do 

posicionamento de um componente “Smartpeg type 1” (Ostell®, Otemburgo, Suécia) no 

implante onde foi  mensurada a estabilidade utilizando um OstellMentor®  registrando o 

ISQ tanto por vestibular quanto por lingual para calcular a média do implante. A 

mobilidade clínica dos implantes foi testada manualmente.   

Os dados clínicos obtidos foram avaliados estatisticamente pelo teste Qui-

quadrado e teste exato de Fisher (p<0,05) ao passo que os dados de ISQ foram avaliados 

pelo teste t (p<0,05).  

 

2.2 RESULTADOS   

   

Dos 11 pacientes que receberam implantes (2009-2010), 5 foram avaliados até o 

momento, sendo 5 mulheres, média de idade de 60,8 anos. O presente estudo considerou 

19 implantes para as avaliações clínicas, 9 pertencentes ao grupo controle e 10 

pertencentes ao grupo teste; um implante pertencente ao grupo controle foi perdido antes 

da reabilitação, portanto não foi considerado no presente estudo.   

Em relação aos componentes protéticos, dois parafusos protéticos, pertencentes às 

coroas instaladas nos implantes do grupo teste apresentaram perda de torque no momento 

da avaliação; sendo assim, as restaurações protéticas instaladas no grupo teste tiveram 

16,7% 20% de complicações ao passo que as restaurações instaladas no grupo controle 

não apresentaram complicações (0%). Todas as coroas metalocerâmicas foram 



consideradas como clinicamente satisfatórias sem fraturas de cerâmica ou de parafusos 

protéticos (figura 1 e 2). Os demais dados clínicos observados estão apresentados na 

tabela 1.     

Em relação ao índice de placa, as coroas protéticas, instaladas no grupo 

teste, apresentaram 68,3% das faces com placa detectada com o auxílio de sonda 

exploradora comparado ao grupo controle com 31,75% das faces (p<0,05).  Não foi 

observada diferença estatística para os demais critérios de índice de placa (p>0.05).   

Os valores (tabela 2) de ISQ e nível ósseo não apresentaram diferença estatística 

entre os grupos (p>0,05).   

Não foi observado dor ou sensibilidade, presença de supuração/exsudato, 

mobilidade dos implantes ou radioluscência peri-implantar contínua em nenhum dos 

implantes avaliados o que determina um índice de sobrevivência de 100% dos implantes 

considerados neste estudo para ambos os grupos. Nenhum dos implantes testados 

apresentou qualquer mobilidade detectada clinicamente.  

Com relação ao nível ósseo peri-implantar, dois implantes do mesmo paciente não 

cumpriram os critérios de sucesso, sendo um implante pertencente ao grupo teste e um ao 

grupo controle. O índice de sucesso, portanto, foi de 88,8% para o grupo controle e de 

90% para o grupo teste. Alguns indícios da presença de hidroxiapatita puderam ser 

observados por imagem radiográfica(figura 2). 
 

Tabela 1. Parâmetros clínicos avaliados quanto à presença de placa bacteriana, inflamação peri-implantar e 
tipo de antagonista. O n expressa dados referentes a 6 sítios  de cada implante (disto-vestibular, vestibular, 
mesio-vestibular, disto-lingual, lingual, mesio-lingual) 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 Tabela 2. Valores de estabilidade do implante e nível ósseo para o grupo teste e grupo controle.  
 

   

Grupo     

Controle  Teste    

Média  ± DP  Média  ± DP  P-Valor  

Coeficiente de 
estabilidade do 
implante  

54,33 ± 10,29   57,61 ± 5,34  0,525  

Nível ósseo  1,91 ± 1,01  1,63 ± 1,14  0,577  
 

  

  
Figura 1  ilustra a condição clínica das coroas metalocerâmicas instaladas no lado teste (A) e no lado 
controle (B) da mesma paciente após 10 anos em função.    
 

   
 
  
  



  
Figura 2 ilustra a vista em panorâmica da tomografia referente à condição óssea do lado controle (direito) 
e teste (esquerdo). Observa-se a presença de hidroxiapatita no lado esquerdo referente ao grupo teste.   
  

 
  2.3 DISCUSSÃO   

  

 

Os dados do estudo mostraram que implantes instalados e carregados em locais 

aumentados por osteotomia alveolar seguida com enxerto interposicional  usando osso 

autógeno ou hidroxiapatia não cerâmica reabsorvível na região posterior de  mandíbula 

apresentaram bons resultados favoráveis após 10 anos de acompanhamento sem 

diferenças estatísticas entre os dois grupos, de acordo com os critérios de avaliados. 

  A revisão sistemática de Roccuzzo et al., 2020, com acompanhamento médio de 

3,7 anos (mediana: 3 anos – intervalo: 1 a 7 anos), relatou índice de sobrevivência de 

94%. No presente estudo, todos os implantes avaliados sobreviveram. No mesmo estudo, 

o nível ósseo peri-implantar foi de 1,6 mm e foram comparáveis aos resultados do 

presente estudo o qual observou uma reabsorção média de 1,91mm e 1,61mm para o 

grupo controle e teste respectivamente e um índice de sobrevivêmcia de 100%. Esses 

valores de remodelação indicam estabilidade óssea marginal ao longo do tempo 

compatíveis com o esperado clinicamente no  período de acompanhamento avaliado. O 

parâmetro de estabilidade do osso peri-implantar é considerado um significativo 

indicador de saúde do implante (MISCH et al., 2008).  

Adicionalmente, ELNAYEF et al., 2017 relataram por meio de uma revisão 

sistemática comparando as técnicas enxerto onlay, distração osteogênica, regeneração 

óssea guiada e enxerto interposicional um índice de sobrevivência de 97,3% para enxerto 

ósseo interposicional onde foram incluídos 13 estudos com um total de 614 implantes. 

Além disso, foi relatado um índice de sucesso de 91,7% na compilação de  4 estudos com 



um total de 150 implantes que preencheram todos os critérios de inclusão da revisão 

sistemática   

A técnica avaliada no presente estudo, quando comparada à distração osteogênica, 

ao enxerto onlay e à regeneração óssea guiada, apresenta um dos maiores ganhos verticais 

(4,92 ± 0,34 mm) inferior apenas à distração osteogênica (6,84 ± 0,61 mm) o que sugere 

que ambas as técnicas sejam mais indicadas nos casos de necessidade de maiores 

aumentos verticais (ELNAYEF et al., 2017).  

Uma grande preocupação com relação à técnica de osteotomia alveolar é o 

elevado número de complicações pós-operatórias, especialmente distúrbios sensoriais 

relatados em até 41% dos pacientes, embora apenas temporários (ROCCUZZO et 

al., 2020). Tal complicação foi considerada moderada, predominantemente de natureza 

transitória e semelhante aos valores observados em distrações osteogênicas. Por outro 

lado, não há relatos de deslocamento do segmento de transporte com a osteotomia em 

sanduíche, diferentemente do que ocorre com relação à distração osteogênica. No 

presente estudo, nenhum dos pacientes apresentou desordens sensoriais e apenas um 

indivíduo relatou perda de sensibilidade transitória de um dos lados do lábio inferior por 

um curto período de tempo após a cirurgia de enxerto ósseo.   

  Atualmente, o enxerto autógeno ainda é definido como o enxerto padrão-ouro em 

implantodontia (SAKKAS et al., 2017), pois apresenta capacidade osteoindutiva, 

osteogênica e osteocondutora. No entanto, deve-se considerar algumas desvantagens em 

seu uso como maior tempo do procedimento cirúrgico, morbidade da área doadora, 

limitação quanto a quantidade de oferta de osso doador e potencial para complicações 

(DUTTA et al., 2014). Por essas limitações há um esforço para o desenvolvimento 

de biomateriais substitutos ósseos que possam atingir resultados comparáveis aos 

resultados obtidos com o uso de osso autógeno. O avanço das técnicas e biomateriais têm 

proporcionado resultados de enxertos ósseos com produtos heterógenos e sintéticos cada 

vez mais promissores. 

Quando comparados os índices de estabilidade dos implantes instalados no grupo 

teste e no grupo controle do presente estudo, não foram observadas diferenças estatísticas 

entre os grupos o que sugere semelhante estabilidade dos implantes em 

ambos. Os biomateriais alternativos ao osso autógeno são baseados em materiais de 

ocorrência natural, como matriz óssea desmineralizada, compósitos minerais de colágeno 

bovino, hidroxiapatita cerâmica, hidroxiapatita não cerâmica e hidroxiapatita cerâmica 

coralina. Dentre estes, hidroxiapatita não cerâmica e cerâmica, sendo o principal sal 



inorgânico do osso, é o mais estudado material de fosfato de cálcio nas práticas clínicas 

desde 1970 (cerâmico) e desde 1985 (não cerâmico). Sua similaridade química com a 

fase mineralizada do osso biológico torna-o único. As hidroxiapatitas cerâmicas e não 

cerâmicas são osteocondutoras, biocompatíveis, osteofílicas e osteointegráveis (DUTTA 

et al., 2014). Portanto, seu comportamento como substituto ósseo o aproxima do 

comportamento do osso autógeno podendo ser considerado um material adequado como 

enxerto ósseo.  

Bechara et al., 2015 realizaram a avaliação histológica de enxertos autógenos e de 

hidroxiapatita de cálcio não cerâmica  e do quociente de estabilidade do implante (ISQ) 

através da análise da frequência de  ressonância no momento da instalação dos implantes 

e após 6 meses de acompanhamento. Foi observada boa incorporação do enxerto em 

ambos os grupos; embora, no grupo de teste, o material enxertado residual foi observado. 

A densidade óssea e os espaços medulares foram semelhantes entre os grupos. Não foram 

observada diferenças entre os valores do ISQ e as variáveis histométricas entre grupos 

(p> 0,05)o que  sugere que ambos os materiais podem ser eleitos como enxerto 

interposicional para mandíbulas posteriores verticalmente atróficas. 

Embora os resultados da técnica de osteotomia alveolar associada a 

enxerto interposicional tem sido promissores, a literatura é escassa em estudos clínicos 

randomizados com tempo de avaliação superior a 5 anos avaliando a sobrevivência e o 

sucesso dos implantes  especialmente estudos de boca dividida, comparando biomateriais 

sintéticos a osso autógeno ou entre eles. Deve-se, além disso, considerar as perdas de 

pacientes  ao longo do tempo como uma das limitações de estudos longitudinais, além da 

dificuldade de manutenção efetiva da saúde bucal destes pacientes por longo período de 

tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 CONCLUSÃO  
  

Os resultados preliminares do presente estudo, apesar da dificuldade de 

localização e acompanhamento dos pacientes após 10 anos dos procedimentos iniciais, 

permitem concluir que os implantes instalados em regiões posteriores de mandíbula que 

receberam enxerto interposicional com hidroxiapatita não cerâmica apresentaram 

comportamento clínico semelhante ao osso autógeno quando associada à técnica de 

osteotomia alveolar após 10 anos em função,  portanto, a utilização da hidroxiapatita de 

cálcio não cerâmica associada a osteotomia alveolar apresenta resultados previsíveis.   
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 ANEXOS  
 
 
 

  
 Figura 1: enxerto interposicional utilizando hidroxiapatita não cerâmica instalada no  
    lado teste.   
  
 
 
 
 
  

  
 Figura 2: enxerto interposicional utilizando osso autógeno instalado no lado controle. 
 


