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Estudo multicêntrico controlado e randomizado,
comparando implantes curtos (6mm) frente a
implantes longos (11-15 mm) em combinação
com procedimentos de elevação do seio maxilar.
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Revisão Relevante
para o estudo:

O tratamento da maxila posterior com pouca
disponibilidade óssea, representa um desafio para
o clínico. Actualmente a elevação do seio maxilar
é o procedimento mais comum para aumentar
verticalmente a crista alveolar com vista á

Objectivo
do Estudo:

O objectivo deste estudo é testar de que forma o
uso de implantes curtos (6mm) pode influenciar
as taxas de sobrevivência quando comparadas
com o uso de implantes longos (11-15mm) em
combinação com a elevação do seio maxilar.

Métodos:

É um estudo prospectivo, randomisado controlado
e multicêntrico.
Todos os pacientes eram parcialmente desdentados
na maxilar na região posterior com uma altura de
certa alveolar a variar entre 5-7mm. Os pacientes
foram recrutados randomisadamente para:
• Grupo de implantes curtos (6 mm)
• Grupo de implantes longos (11/13/15 mm)
e realizaram um procedimento de enxerto com
elevação do seio maxilar através da técnica de janela
lateral e o uso de osso bovino particulado.

colocação de implantes dentários. Como resultado
das altas taxas de complicações e morbilidade
deste procedimento, o uso de implantes curtos
tem sido proposto.

Seis meses após a cirurgia, os implantes foram
colocados em carga e reexaminados após 1 ano.
97 pacientes com 132 implantes completaram o
ano de seguimento.
A avaliação clínica e a taxa de sobrevivência dos
implantes foi avaliada. Adicionalmente, o tempo
de tratamento, preço calculado, segurança do
procedimento e variáveis relacionadas com o
paciente (Oral Health Impact Profile-OHIP-49)
foram também analisadas. Foi realizada analise
estatística com testes não paramétricos.
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Resultados:

Limitações,
Conclusões
e Impacto:

• O tempo médio da cirurgia: o tempo médio de
colocação de 1 implantes no grupo de implantes
curtos foi de 52.6min comparado com 74.6min
no grupo implantes longos, o que representou um
acréscimo de quase 50%.
• Média de custo: A média de preço no grupo de
implantes curtos foi de €941 Vs €1,946 no grupo
de implantes longos, o que representou mais 100%.

• A média dos valores de severidade entre a remoção
de sutura e baseline revelou uma diminuição
estatisticamente significativa na maioria dos índices
avaliados (OHIP) no grupo de implantes longos
• No final de 1 ano a taxa de sobrevivência foi de
100%.

Limitações:
A principal limitação do estudo reside no curto seguimento,
impedindo uma melhor comparação entre as duas
modalidades de tratamento. Em particular aquela que se
refere á taxa de sobrevivência, bem como á necessidade de
retratamento.

Conclusões:
Os autores concluem que implantes curtos são uma
modalidade de tratamento viável para a maxila posterior
com pouca disponibilidade óssea e apresentam as seguintes
vantagens:

Impacto:
O que podemos apreender com clínicos?
• A utilização de implantes curtos para reabilitar a região
posterior de uma maxila com pouca disponibilidade
óssea, é uma potencial alternativa ao uso de técnicas
de elevação do seio maxilar com enxerto ósseo e
implantes mais longos. Na prática clínica diária esta
alternativa é atractiva para o clínico (menos tempo de
cadeira) e para o paciente (morbilidade e custos).
• Dentro das limitações do estudos, ambos os tratamento
parece serem seguros e com êxito durante o período
de observação inicial (1 ano pós-carga), com coroas
Unitárias. No entanto, é um estudo a curto prazo, sendo
por isso aconselhado a realização de estudos a mais
longo prazo para conhecer as totais implicações de
ambos os tratamentos.

• Redução da morbilidade do paciente
• Tempos de tratamento mais curtos
• Menor custo monetário para o paciente
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