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Salles, M.M. Eficácia da escovação associada à irrigação oral na manutenção 
dos tecidos peri-implantares e overdentures – estudo clínico randomizado. 
Ribeirão Preto, 2016. 180p. Tese (Doutorado em Reabilitação Oral). Faculdade de 
Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. 
 

RESUMO 
 

A manutenção das próteses implantossuportadas e da saúde dos tecidos peri-
implantares está diretamente relacionada ao sucesso do tratamento reabilitador. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar, por meio de estudo clínico randomizado, a eficácia 
de um método experimental (escovação associada à irrigação oral), na manutenção 
dos tecidos peri-implantares e overdentures. Foram analisadas capacidade de 
remoção de biofilme e manutenção da saúde dos tecidos orais, ação antimicrobiana 
e satisfação do paciente. Foram selecionados 38 pacientes usuários de prótese total 
superior convencional e overdenture inferior, retida por implantes ou mini-implantes 
e sistema de encaixe tipo o’ring. Os pacientes utilizaram os seguintes métodos: ES 
(Controle): método mecânico da escovação - escova específica para próteses totais, 
escova dental de cerdas macias e dentifrício e WP (Experimental): associação da 
escovação com a irrigação oral (Waterpik). Os pacientes foram orientados a 
higienizar suas próteses e tecidos peri-implantares, por meio do método da 
escovação, por 2 minutos, 3 vezes ao dia, sendo que no método experimental, os 
pacientes utilizaram a irrigação oral, uma vez ao dia, após a escovação, 
direcionando o jato de água à margem gengival e região dos componentes 
protéticos das overdentures. Todos os pacientes utilizaram os dois métodos de 
higiene, em uma sequência aleatória, por um período de 14 dias, com um período 
intercalado de 7 dias de wash out. As avaliações foram realizadas antes (baseline) e 
após a utilização de cada método. A capacidade de remoção de biofilme e a 
manutenção da saúde oral dos tecidos foram avaliadas por meio do Índice de Placa 
Modificado (IP), Índice Gengival (IG), Profundidade de Sondagem (PS) e Índice de 
Sangramento à Sondagem (SS). Para a análise da ação antimicrobiana, o biofilme 
subgengival foi coletado por meio de cones de papel e biofilme presente nos 
componentes das overdentures por meio de microbrush, e as amostras coletadas 
foram processadas pela técnica de hibridização DNA Checkerboard (39 espécies 
microbianas avaliadas). Os pacientes responderam a um questionário específico por 
meio de Escala Visual Analógica (EVA) de 100,0 mm, após o uso de cada método. 
Os dados relacionados aos parâmetros clínicos e à ação antimicrobiana foram 
analisados por meio do teste de Friedman (α=0,05), seguido de comparações 
realizadas por meio do teste de Wilcoxon; as comparações entre implantes 
convencionais e mini-implantes foram realizadas por meio do teste de Mann-Whitney 
(α=0,05). A análise das respostas ao questionário de satisfação foi realizada por 
meio do teste de Wilcoxon (α=0,05). Os resultados mostraram que, quanto aos 
parâmetros clínicos, houve diferença estatisticamente significante entre os valores 
obtidos no baseline e os valores após os métodos avaliados (p<0,001); entre os 
métodos ES e WP, não houve diferença significante (IP, IG e PS: p=1,000; SS: 
p=0,828); houve diferença estatisticamente significante entre os diferentes tipos de 
implantes apenas do IP após ES (p<0,05). Houve diferença estatisticamente 
significante entre os métodos (p<0,05), quando comparados os valores da 
quantidade total de células microbianas presentes no biofilme subgengival, sendo 
WP mais efetivo que ES (p<0,05), porém não houve diferença entre baseline e WP 
(p>0,05); considerando os micro-organismos avaliados, WP promoveu redução mais 



 

efetiva que ES apenas da espécie C. rectus (p=0,001).  A quantidade total de células 
microbianas presentes nos componentes das overdentures nas avaliações foi 
semelhante (p=0,607) e a microbiota identificada apresentou-se qualitativamente 
semelhante após cada um dos métodos.  Não houve diferença estatisticamente 
significante entre os diferentes tipos de implantes quanto ao total de células 
microbianas presentes no sulco peri-implantar e nos componentes das overdentures, 
identificadas em cada uma das avaliações (p>0,05). As médias das respostas ao 
questionário de satisfação após ambos os métodos foram altas (acima de 80,0 mm) 
para todas as questões, porém não houve diferença estatisticamente significante 
entre as respostas dadas após o uso de ES e WP (p>0,05). Concluiu-se que o 
método experimental foi eficaz na redução dos parâmetros clínicos avaliados; 
apresentou ação antimicrobiana mais efetiva na redução da quantidade total de 
micro-organismos presentes no biofilme subgengival; porém, não apresentou ação 
antimicrobiana frente aos micro-organismos presentes nos componentes protéticos 
das overdentures; e proporcionou alto nível de satisfação do paciente. 
 
 

Palavras-chave: implantes dentários; prótese dentária; biofilmes; higiene bucal; 

higienizadores de dentadura; sondas de DNA; satisfação do paciente. 
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Salles, M.M. Effectiveness of brushing associated with oral irrigation in 
maintenance of peri-implant tissues and overdentures – randomized clinical 
trial. Ribeirão Preto, 2016. 180p. Thesis (PhD, Oral Rehabilitation). School of 

Dentistry of Ribeirão Preto, University of São Paulo. 
 

ABSTRACT 
 

The maintenance of implant-supported prostheses and peri-implant health is directly 
related to the success of rehabilitation treatment. The aim of this study was to 
evaluate, through randomized clinical trial, the efficacy of an experimental method 
(brushing associated with oral irrigation) in the maintenance of the peri-implant 
tissues and overdentures. Biofilm removal capacity and oral tissues health 
maintenance, antimicrobial action and patient satisfaction were analyzed. Thirty-eight 
patients, users of conventional maxillary complete denture and mandibular 
overdenture retained by implants or mini-implants and o’ring-retained system, were 
selected. The patients utilized the following methods: MB (Control): mechanical 
brushing method – specific brush for dentures, soft bristle toothbrush and dentifrice, 
and WP (Experimental): association of mechanical brushing with oral irrigation 
(Waterpik). Patients were instructed to clean their dentures and peri-implant tissues, 
by means of brushing method for 2 minutes, 3 times a day, and in the experimental 
group, patients used the oral irrigation, once a day, after brushing, directing the water 
jet to the gingival margin and the region of the prosthetic components of the 
overdentures.  All patients used both hygiene methods in a random sequence for a 
period of 14 days, with a 7-day wash-out interposed period. The evaluations were 
performed before (baseline) and after using each method. Biofilm removal capacity 
and oral tissues health maintenance were evaluated through Modified Plaque Index 
(PI), Gingival Index (GI), Probing Depth (PD), and Bleeding on Probing Index (BP). 
For the antimicrobial action analysis, the subgingival biofilm was collected by means 
of sterile paper cones and the biofilm present on the overdentures components by 
microbrush, and the collected samples were processed by the Checkerboard DNA 
hybridization technique (39 microbial species evaluated). Patients answered to a 
specific questionnaire using the Visual Analogue Scale (VAS) of 100.0 mm, after 
application of each method. The data related to clinical parameters and antimicrobial 
activity were analyzed using the Friedman test (α=0.05), followed by comparisons 
using the Wilcoxon test; comparisons between conventional implants and mini-
implants were performed using the Mann-Whitney test (α=0.05). The analysis of the 
satisfaction questionnaire responses was performed using the Wilcoxon test 
(α=0.05). The results showed that, regarding clinical parameters, there was a 
statistically significant difference between the values obtained at baseline and the 
values after the evaluated methods (p<0.001); between the MB and WP methods 
there was no significant difference (PI, GI and PD: p=1.000; BP: p=0.828); there was 
a statistically significant difference between the different types of implants only of PI 
after MB (p<0.05). There was a statistically significant difference between the 
methods (p<0.05) when comparing the values of the total amount of microbial cells in 
the subgingival biofilm, WP being more effective than MB (p<0.05), but there was no 
difference between baseline and WP (p>0.05); considering the evaluated 
microorganisms, WP promoted a more effective reduction than MB only of the C. 
rectus species (p=0.001). The total amount of microbial cells present in the 
components of overdentures in the evaluations was similar (p=0.607) and the 
identified microbiota appeared qualitatively similar after each method. There was no 



 

statistically significant difference between the different types of implants for the total 
microbial cells in the peri-implant sulcus and in the overdentures components 
identified in each of the evaluations (p>0.05). The means of the satisfaction 
questionnaire responses after both methods were high (above 80.0 mm) for all the 
questions, but there was no statistically significant difference between the answers 
given after the use of ES and WP (p>0.05). It was concluded that the experimental 
method was effective in reducing the clinical parameters evaluated; presented more 
effective antimicrobial action in reducing the total amount of microorganisms present 
in the subgingival biofilm; however, showed no antimicrobial action against 
microorganisms present in the prosthetic components of the overdentures; and 
provided high level of patient satisfaction. 

 
Keywords: dental implants; dental prosthesis; biofilms; oral hygiene; denture 

cleansers; DNA probes; patient satisfaction.  
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1. INTRODUÇÃO  
 

 

O aumento no número de idosos vem sendo observado mundialmente 

(Moreira et al., 2005; Guiglia et al., 2010). No Brasil, o número de pessoas acima de 

60 anos continua crescendo, sendo a expectativa de vida média do brasileiro de 

74,8 anos. Segundo estimativas do IBGE, a população idosa deve passar de 20,6 

milhões (10,8% da população total), para 58,4 milhões (26,7%), em 2060, atingindo 

expectativa média de vida de 81,2 anos (IBGE, 2013). 

O processo de envelhecimento, além de causar alterações e adaptações 

fisiológicas das estruturas bucais (Simões; Carvalho, 2011), pode causar a 

diminuição da capacidade motora, o que leva a um decréscimo do nível de higiene 

bucal, além do aumento do uso de medicamentos, que, consequentemente, 

aumentam o risco de desenvolvimento de doenças bucais, como a cárie dentária e 

doença periodontal (Barbato et al., 2007). Sendo assim, apesar dos avanços da 

odontologia preventiva, o envelhecimento populacional associa-se à deterioração da 

saúde bucal e, assim, a prevalência do edentulismo total continua alta em muitos 

países (Shay, 2000; Kassebaum et al., 2014; Ribeiro et al., 2016). A perda dos 

dentes é um fenômeno complexo que envolve, além de fatores biológicos, fatores 

socioeconômicos e culturais (Barbato et al., 2007; Felton, 2009; Ribeiro et al., 2016), 

e suas consequências estão relacionadas à limitação de funções diretamente 

associadas à manutenção da qualidade de vida, ou seja, seus impactos são 

expressos pela insuficiência mastigatória, disfagia, deficiências nutricionais, 

desordens na articulação e fonação, comprometimento estético, reabsorção óssea, e 

consequente prejuízo na saúde sistêmica e psicológica dos indivíduos (Felton, 2009; 

Gerritsen et al., 2010; Emami et al., 2013).  

No Brasil, o edentulismo ainda é aceito como um fenômeno natural do 

envelhecimento, o que reflete o número elevado de desdentados e usuários de 

próteses totais. Segundo Levantamento Epidemiológico Nacional de Saúde Bucal 

(SB-Brasil), realizado em 2010, foi verificado que, na faixa etária entre 65 e 74 anos, 

a porcentagem de usuários de prótese total superior é de 63,1% e inferior de 37,5%, 

e a necessidade de prótese total superior ou inferior é de 17,9% dessa população e 

15,4% necessita de prótese total superior e inferior (Brasil, 2011b).  Esse quadro é o 

reflexo da falta de prevenção e informações, especialmente em relação aos 
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cuidados com a higiene bucal, dificultando a manutenção dos dentes naturais até 

idades mais avançadas, de forma funcional e saudável (Simões; Carvalho, 2011; 

Agostinho; Campos; Silveira, 2015).  

 As próteses totais convencionais foram, por mais de 100 anos, o tratamento 

reabilitador de escolha para os casos de edentulismo total (Feine et al., 2002; 

Carlsson; Omar, 2010). Porém, muitos pacientes apresentam dificuldades de 

adaptação a esse tipo de prótese, especialmente à prótese total inferior, devido à 

falta de estabilidade e retenção, e sua movimentação durante a função (Feine et al., 

2002).  

Com o crescimento do uso e aceitação dos implantes, o planejamento 

protético pode ser modificado, permitindo uma diversificação nas opções de 

tratamento para os casos de edentulismo total, permitindo assim uma melhora na 

adaptação e satisfação com relação às próteses (Boerrigter et al., 1995; Emami et 

al., 2009; Carlsson; Omar, 2010; Pan; Lin; Liang, 2014) e, consequentemente, esses 

pacientes apresentam uma evidente melhora na qualidade de vida (Awad et al., 

2000; Emami et al., 2009).  

A escolha entre uma prótese fixa ou uma overdenture como tratamento 

reabilitador de desdentamento mandibular com implantes envolve diversos fatores, 

sendo o fator econômico um dos mais importantes (Carlsson; Omar, 2010). No 

Brasil, o tratamento reabilitador baseado em próteses fixas sobre implantes ainda 

não é acessível para grande parte da população. Assim, tornam-se necessários 

planejamentos protéticos mais simples e de custo mais acessível, sendo, as 

próteses totais, retidas por raízes ou implantes dentários, conhecidas como 

sobredentaduras ou overdentures, apresentadas como opções mais viáveis 

(Schmitt; Zarb, 1998; Feine et al., 2002; Bonachela et al., 2003; Ellis et al., 2011). O 

Ministério da Saúde, por meio dos Centros de Especialidades Odontológicas 

(CEOs), a partir da portaria nº 718/SAS/MS, de 20 de dezembro de 2010, passou a 

disponibilizar o serviço de instalação de próteses overdentures retidas por implantes, 

com encaixes tipo barra-clipe ou o’ring, para usuários do SUS (Brasil, 2011a). 

Problemas associados às próteses totais inferiores, como a retenção e 

estabilidade, redução da função, distúrbios na fala, sensibilidade e irritação dos 

tecidos moles têm levado à indicação de overdentures implantossuportadas como 

opção de tratamento para esses pacientes (Burns et al., 1995; Schmitt; Zarb, 1998; 

Feine et al., 2002; Thomason et al., 2009; Lambale; Lambale; Gundawar, 2014). 
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Comparadas às próteses totais convencionais, as overdentures têm proporcionado, 

além de melhora na retenção e estabilidade, conforto, capacidade mastigatória, 

estética e fonética, satisfação, convívio social e qualidade de vida (Awad et al., 

2000,2003; Karabuda; Yaltirik; Bayraktar, 2008; Emami et al., 2009; Van der Bilt et 

al., 2010; Pan; Lin; Liang, 2014).  

Recentemente, tem sido observado um aumento significativo no interesse 

pelos mini-implantes, como resultado do grande número de trabalhos que relatam 

altas taxas de sucesso de seu uso para ancoragem ortodôntica, espaços 

interdentais estreitos, fixação temporária e rebordos em lâmina de faca (Bidra; 

Almas, 2013; Maryod; Ali; Shawky, 2014). As suas principais vantagens – 

procedimento minimamente invasivo, custo-efetividade e tratamento de curta 

duração – fazem com que os mini-implantes se apresentem também como uma 

excelente opção para a retenção e estabilização das próteses totais (Griffitts; Collins; 

Collins, 2005; Mundt et al., 2013; Tomasi; Idmyr; Wennström, 2013; de Souza et al., 

2015). Além disso, esses implantes de dimensões reduzidas se caracterizam como 

implantes de corpo único, ou seja, não há a adaptação de um pilar protético ao 

implante e, consequentemente, não há formação de fenda. Essa ausência de 

interface implante-pilar se apresenta como uma vantagem em relação aos implantes 

convencionais, pois, esse espaço, mesmo que mínimo, é propício à colonização 

bacteriana, podendo levar ao acúmulo de biofilme e às reações inflamatórias dos 

tecidos peri-implantares (Piattelli et al., 2001; Cunha, 2015). As overdentures retidas 

por mini-implantes têm se mostrado úteis não somente para auxiliar no sucesso dos 

implantes convencionais, como para proporcionar mastigação e estética imediatas e, 

consequentemente, uma melhor qualidade de vida aos pacientes (Balkin; Steflik; 

Naval, 2001; de Souza et al., 2015).  

Os usuários de overdentures, assim como os usuários de próteses totais 

convencionais, devem receber orientações adequadas e seguir instruções de 

higiene diária de suas próteses e de manutenção da saúde da mucosa oral (Budtz-

Jørgensen, 1979; Mok et al., 2007), o que contribui com a longevidade do tratamento 

reabilitador.  

Sabe-se que as causas das falhas dos implantes dentários são diversas. Os 

fatores responsáveis pelo insucesso precoce dos implantes incluem técnica cirúrgica 

inadequada, ausência de estabilidade primária e contaminação bacteriana pós-

cirúrgica (Esposito et al., 1998; Quirynen; De Soete; van Steenberghe, 2002; Lindhe; 
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Meyle, 2008). A etiologia relacionada ao insucesso tardio está associada à 

sobrecarga oclusal (Tawil, 2008; Chambrone; Chambrone; Lima, 2010) e/ou infecção 

peri-implantar induzida por biofilme (Newman; Flemming, 1988; Rosenberg; 

Torosian; Slots, 1991; Lindhe; Meyle, 2008); ou seja, o sucesso de uma reabilitação 

protética implantossuportada não se deve somente à osseointegração, mas à 

integração entre o implante e os tecidos intraorais, duros e moles (Humphrey, 2006), 

como também aos baixos índices de biofilme associados à saúde dos tecidos peri-

implantares (Van Steenberghe et al., 1993; Lang; Wilson; Corbet, 2000; Jepsen et 

al., 2015). Dessa forma, a manutenção das próteses implantossuportadas e da 

saúde dos tecidos peri-implantares está diretamente relacionada ao sucesso e 

longevidade do tratamento (Wilson, 1996; Brägger et al., 1997; Mombelli, 2002; 

Kracher; Smith, 2010; Magnuson et al., 2013).  

Processos inflamatórios que acometem os tecidos peri-implantares são as 

complicações relacionadas aos implantes mais frequentemente relatadas (Lindhe; 

Meyle, 2008; Lang; Berglundh, 2011; Sanz; Chapple, 2012). Se o tecido mucoso 

marginal ao implante apresentar uma reação inflamatória, o diagnóstico é de 

mucosite peri-implantar, a qual é definida como uma infecção reversível dos tecidos 

marginais, com sinais semelhantes aos da gengivite, como vermelhidão, edema, 

sangramento; porém, não há sinal de reabsorção óssea. Se essa condição não for 

adequadamente tratada, o quadro pode evoluir, levando à destruição do suporte 

ósseo, originando a peri-implantite, que pode causar mobilidade e até a perda do 

implante (Lang; Bosshardt; Lullic, 2011; Mombelli; Décaillet, 2011; Algraffee; 

Borumandi; Cascarini, 2012; American Academy of Periodontology, 2013), sendo 

que a mucosite peri-implantar acomete aproximadamente 80% dos pacientes ou 

50% dos sítios e a peri-implantite ocorre em 28 a 56% dos pacientes ou 12 a 40% 

dos sítios (Lindhe; Meyle, 2008). Estudo recente mostrou que as doenças peri-

implantares também acometem os desdentados totais, usuários de overdentures 

mandibulares, e a incidência foi considerada alta, sendo que a incidência de 

mucosite peri-implantar foi de 57% dos pacientes e de peri-implantite, 29,7%, após 

10 anos da instalação da prótese (Meijer et al., 2014). 

Existe uma relação de causa e efeito entre a presença de micro-organismos e 

o desenvolvimento de alterações inflamatórias nos tecidos peri-implantares 

(Pontoriero et al., 1994; Mombelli et al., 1997; Zitzmann et al., 2001); ou seja, o 

acúmulo de biofilme bacteriano no implante e superfícies protéticas pode levar à 
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inflamação peri-implantar (Heitz-Mayfield, 2008; Serino; Strom, 2009). Assim que um 

implante é exposto na cavidade bucal, a colonização bacteriana se inicia (Fürst et 

al., 2007). O biofilme peri-implantar é semelhante ao biofilme dental quanto à 

composição e estrutura, mas pode ser influenciado pelos aspectos macro e 

microscópicos dos implantes (Quirynen et al., 2005; Lang; Berglundh, 2011).  

O tratamento das infecções peri-implantares tem sido bastante estudado, e a 

higienização tem papel importante tanto na prevenção, como no tratamento das 

doenças peri-implantares (Mombelli, 2002; Serino; Strom, 2009; Esposito; Grusovin; 

Worthington, 2012; Salvi; Ramseier, 2015). Além do controle profissional do biofilme, 

os cuidados realizados pelos pacientes são essenciais para a manutenção da saúde 

oral. Estudos têm mostrado que o cuidado diário dos implantes promove a 

estabilidade a longo prazo e prevenção de complicações biológicas (Bauman et al., 

1991; Silverstein; Kurtzmian, 2006; Serino; Ström, 2009; Jepsen et al., 2015). A 

higiene bucal, quando inadequada, pode levar ao acúmulo de biofilme e formação de 

cálculo, o que afeta diretamente os tecidos peri-implantares (Serino; Strom, 2009; 

Algraffee; Borumandi; Cascarini, 2012; Santiago Júnior et al., 2013). Dessa forma, 

os pacientes usuários de próteses removíveis implantossuportadas devem higienizar 

adequadamente os pilares protéticos (abutments) e os tecidos adjacentes, visando o 

controle do biofilme, e, consequentemente, a prevenção das doenças peri-

implantares (Budtz-Jørgensen, 1995; Eskow; Smith, 1999; American Academy of 

Periodontology, 2013).  

Muitas vezes, a reabilitação protética com implantes cria áreas de difícil 

acesso para os métodos de higiene oral (Todescan; Lavigne; Kelekis-Cholakis, 

2012). Dessa forma, é necessária a indicação de um material que apresente, como 

uma de suas características, o alcance dessas áreas. O mercado oferece uma 

grande variedade de materiais voltados à higienização oral, como escovas dentais 

(manuais ou elétricas), escovas interdentais, fios e fitas dentais, dentifrícios e 

enxaguatórios (Humphrey, 2006; Kracher; Smith, 2010; Santiago Junior et al., 2013; 

Salvi; Ramseier, 2015). Porém, o papel fundamental dos programas de manutenção 

está na escolha de materiais e métodos mais apropriados para cada caso e na 

motivação do paciente, o qual se adapta mais facilmente a um menor número de 

materiais utilizados, à simplicidade de uso, custo acessível e menor tempo 

despendido para a higienização (Kracher; Smith, 2010; Lyle, 2013). 
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Estudos mostram diferentes métodos para reduzir a microbiota aderida às 

superfícies dos implantes e revelam protocolos de higiene que poderiam 

implementar a manutenção diária (Porras et al., 2002; Heitz-Mayfield et al., 2011; 

Ioannidis et al., 2015). O tratamento não-cirúrgico consiste na primeira opção para a 

melhoria das condições locais por meio da redução da carga bacteriana e melhora 

dos sinais clínicos da inflamação (Meyle, 2012). Quanto ao método da escovação, 

não há evidências de que as escovas elétricas sejam mais efetivas na remoção do 

biofilme que as escovas manuais (Wolff et al., 1998; Swierkot et al., 2013). As 

escovas interdentais têm sido recomendadas também com essa finalidade e 

apresentam eficácia na redução do biofilme, porém os estudos não abordam casos 

de overdentures (Chongcharoen; Lulic; Lang, 2012). Já com relação aos dentifrícios, 

sabe-se que a associação de abrasivos com uma alta concentração de fluoreto em 

sua composição pode aumentar a rugosidade (Fais et al., 2012) e provocar corrosão 

nas superfícies de titânio a longo prazo (Robin; Meirelis, 2007; Santiago Júnior et al., 

2013).  Sendo assim, não há na literatura evidências que definam um método de 

higiene eficaz para a recuperação e manutenção da saúde dos tecidos peri-

implantares (Grusovin et al., 2010; Lyle, 2013; Salvi; Ramseier, 2015), havendo a 

necessidade de estudos dos materiais e métodos de higiene diária desses tecidos. 

Uma opção promissora para os casos de usuários de próteses 

implantossuportadas é a utilização de aparelhos de irrigação oral, também 

conhecidos como hidropropulsores ou fio dental de água (Lyle, 2013). Esses 

aparelhos funcionam com jato de água pulsátil e com pressão, associados ou não a 

agentes antissépticos. Seu uso está indicado em diversos casos, como pacientes 

com destreza manual reduzida, presença de bolsas periodontais (Braun; Ciancio, 

1992) ou peri-implantares, implantes muito próximos (Santiago Júnior et al., 2013) e 

pacientes sob tratamento ortodôntico (Burch; Lanese; Ngan, 1986; Sharma et al., 

2008); ou seja, torna possível uma melhora no controle do biofilme em áreas de 

difícil acesso (Felo et al., 1997; Lyle, 2013; Magnuson et al., 2013). 

Estudos clínicos randomizados avaliaram a irrigação oral na higiene de dentes 

naturais e mostraram efetividade com relação à remoção de biofilme supra e 

subgengival, redução dos sinais clínicos da inflamação (Braun; Ciancio, 1992; Cutler 

et al., 2000; Frascella et al., 2000; Al-Mubarak et al., 2002; Barnes et al., 2005; 

Sharma et al., 2008,2012a,b; Goyal et al., 2012,2013,2015) e de mediadores 

inflamatórios no fluido gengival (Cutler et al., 2000) e no sangue (Al-Mubarak et al., 
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2002).  Quando associada à escovação manual ou elétrica, a irrigação oral tem 

apresentado efetividade na redução do sangramento e inflamação gengival, bem 

como no controle do biofilme (Cutler et al., 2000; Frascella et al., 2000; Goyal et al., 

2012,2015; Sharma et al., 2012 a,b), podendo ser considerada uma alternativa 

efetiva ao uso do fio dental (Barnes et al., 2005; Sharma et al., 2008; Goyal et al., 

2013). Esses aparelhos também apresentam relativa facilidade de uso (Lyle, 2013), 

além de seu jato não provocar injúrias teciduais ou desconforto aos pacientes 

(Braun; Ciancio, 1992; Felo et al., 1997; Frascella et al., 2000; Ciancio, 2009; 

Magnuson et al., 2013); porém, devem ser empregados com as devidas precauções, 

pois seu uso incorreto e a pressão excessiva da água podem causar danos ao 

epitélio juncional (Felo et al., 1997; Kracher; Smith, 2010), podendo levar até à 

bacteremia (Brough Muzzin et al., 1988). Estudos mostram que o irrigador oral pode 

ser um produto efetivo na manutenção e recuperação da saúde peri-implantar (Felo 

et al., 1997; Magnuson et al., 2013; Ioannidis et al., 2015; Levin et al., 2015), porém 

a literatura é escassa a esse respeito.  

 Além dos tecidos bucais, os aparelhos protéticos também devem ser 

higienizados adequadamente, pois a higienização deficiente das próteses pode 

promover, além do manchamento e acúmulo de biofilme e cálculo, a ocorrência de 

halitose e mudanças inflamatórias na mucosa oral (Tarbet et al., 1984; Gornitsky et 

al., 2002; Lima et al., 2006; Coulthwaite; Verran, 2007). Vários fatores estão 

associados à dificuldade na realização de uma higiene efetiva, entre eles estão a 

falta de orientação (Dikbas; Koksal; Calikkocaoglu, 2006; Silva-Lovato et al., 2006; 

Peracini et al., 2010), as características anatômicas das próteses (Shay, 2000), a 

diminuição da destreza manual dos pacientes (Murtomaa; Meurman, 1992; Kulak-

Ozkan; Kazazoglu; Arikan, 2002), a ineficácia dos produtos para limpeza das 

próteses (Council on Dental Materials, Instruments and Equipment, 1983; Jagger; 

Harrison, 1995; Montagner et al., 2009; Felton et al., 2011), além da falta de 

materiais específicos para higiene de próteses no mercado brasileiro (Silva-Lovato et 

al., 2006; Peracini et al., 2010).  

Embora a escovação seja o método mais comumente usado pelos usuários de 

próteses totais (Polyzois, 1983; Chan et al., 1991; Kulak-Ozkan; Kazazoglu; Arikan, 

2002; Peracini et al., 2010) e apresente efetividade no controle do biofilme 

(Fernandes et al., 2007; Paranhos et al., 2007; Panzeri et al., 2009; Andrade et al., 

2012; Paranhos et al., 2013), esse método isolado é considerado ineficiente na 
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remoção dos micro-organismos presentes nas irregularidades da superfície da 

resina acrílica (Kulak et al., 1997; Shay, 2000; Ramage et al., 2004; Paranhos et al., 

2009). Dessa forma, a associação de um método químico à escovação tem sido 

recomendada (Paranhos et al., 2007,2009; de Souza et al., 2009), visando a 

obtenção de uma limpeza mais adequada, ação antimicrobiana mais efetiva e 

prevenção de patologias orais e sistêmicas (Nikawa et al., 1999; Shay, 2000; 

Coulthwaite; Verran, 2007; Felton et al., 2011). 

A conexão entre a prótese (overdenture) e os implantes é realizada por meio 

de dispositivos mecânicos, denominados sistemas de encaixe, que são comumente 

classificados como sistema de barra e clipes, os encaixes do tipo bola (o´ring) e 

magnetos (Naert et al., 1994; van Kampen et al., 2003; Burns et al., 2011; Machado 

et al., 2011; Suzuki; Ohkubo; Kurtz, 2013). Nos encaixes do tipo o’ring, o 

componente macho (pilar ou abutment) é fixado ao implante e se adapta à 

overdenture por meio do componente fêmea, que geralmente é constituído por um 

anel de borracha ou silicone, envolvido por uma cápsula metálica. Esses encaixes 

são os mais comumente utilizados (Felipucci, 2013; Derafshi et al., 2015) e 

apresentam como vantagens a facilidade de inserção e remoção e de higienização, 

baixo custo, melhor fonética e facilidade na manutenção pós-instalação pela 

substituição periódica apenas do anel de retenção, quando comparados com outros 

sistemas de encaixe (Sadowsky, 2001; Karabuda; Yaltirik; Bayraktar, 2008). 

Entretanto, a perda gradual da retenção dos anéis e a necessidade de reposição 

periódica são as principais desvantagens (Bonachela et al., 2003; Van der Bilt et al., 

2010; Bilhan et al., 2011; Rutkunas et al., 2011).  

No entanto, assim como as próteses, esses encaixes devem ser higienizados 

diariamente e, dessa forma, há a necessidade de um método de higiene eficaz para 

sua manutenção. Estudos demonstram que há alteração da retenção dos anéis 

devido ao uso prolongado do conjunto macho e fêmea (Karabuda; Yaltirik; Bayraktar, 

2008), ciclos de inserção e remoção da prótese (Bonachela et al., 2003; Rutkunas et 

al., 2011; Shastry et al., 2016), uso de soluções químicas higienizadoras (Varghese 

et al., 2007; Nguyen et al., 2010; Felipucci, 2013; Derafshi et al., 2015) e a 

associação dos movimentos de inserção/remoção e a higienização (You et al., 2011; 

Crizóstomo, 2013; Kürkcüoğlu et al., 2016). Porém, não há na literatura, estudos que 

avaliem a ação de diferentes materiais e métodos de higiene sobre o biofilme 

formado nos componentes protéticos das overdentures.  
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Sendo assim, com a elaboração de um protocolo de higienização específico, os 

pacientes usuários de overdentures podem ser orientados e motivados a manter 

suas próteses e pilares protéticos adequadamente limpos, e os tecidos peri-

implantares saudáveis. 

Nesse sentido, a realização de um estudo clínico randomizado, cruzado e 

controlado, a fim de determinar se a associação do método de escovação com a 

irrigação oral, utilizada tanto na manutenção dos tecidos peri-implantares, como na 

higienização das próteses, se apresenta como um auxiliar efetivo na higiene de 

pacientes usuários das overdentures, faz-se necessária. A análise tanto dos 

parâmetros clínicos como microbiológicos é fundamental por determinar a condição 

de saúde dos implantes, a qual consiste em um dos principais fatores que garantem 

sua estabilidade a longo prazo. É importante também a avaliação da satisfação do 

paciente, a qual consiste em uma variável subjetiva, centrada no paciente, que se 

refere a sua percepção quanto aos métodos de higiene, o que está diretamente 

relacionado à aceitação e adesão do paciente ao seu uso. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 Higienização para manutenção dos tecidos peri-implantares 

O controle de biofilme inadequado é um dos fatores de risco para a 

instalação e desenvolvimento das doenças peri-implantares (American Academy of 

Periodontology, 2013). Não há, na literatura, evidências que definam um método de 

higiene diária eficaz para a recuperação e manutenção da saúde dos tecidos peri-

implantares (Grusovin et al., 2010; Lyle, 2013). Dessa forma, há a necessidade de 

estudos que avaliem o sucesso e segurança de diferentes materiais e métodos de 

higiene diária na manutenção dos implantes e próteses implanto-retidas (Magnuson 

et al., 2013). 

Ciancio et al. (1995) avaliaram o efeito de uma enxaguatório antisséptico na 

manutenção de implantes. Vinte pacientes, com, no mínimo 2 implantes, índice 

gengival maior que 1,5 e índice de placa maior que 1,7, foram distribuídos em dois 

grupos – enxaguatório antisséptico ou placebo (hidroálcool a 5%) - e orientados a 

realizar bochechos por 30 segundos, 2 vezes ao dia, após higiene bucal habitual, 

durante 3 meses.  Antes e após os 3 meses de uso dos enxaguatórios, os seguintes 

parâmetros clínicos foram avaliados: índice de placa; índice gengival; profundidade 

de sondagem e nível clínico de inserção em 4 sítios por implante (vestibular, lingual, 

mesial, distal) e Índice de sangramento em 2 sítios (vestibular e lingual). Ao final dos 

3 meses, o enxaguatório antisséptico reduziu significantemente os índices de placa, 

gengival e sangramento, comparado ao placebo, porém não houve diferença 

significante entre os grupos na profundidade de sondagem e nível clínico de 

inserção. Os resultados do estudo indicaram que o uso de um enxaguatório 

antisséptico, por 2 vezes ao dia, pode fornecer benefícios na manutenção dos 

implantes, com a redução na formação do biofilme e melhorando a saúde peri-

implantar, quando utilizado como um auxiliar da higiene bucal diária. 

Felo et al. (1997) avaliaram o efeito da irrigação subgengival (Waterpik®) 

com clorexidina a 0,06% (grupo experimental) na manutenção da saúde peri-

implantar, comparada com o bochecho com clorexidina a 0,12% (grupo controle). 

Foram avaliados 24 pacientes, com, no mínimo, 2 implantes e reabilitados com 

prótese total fixa (protocolo), antes (baseline) e após 3 meses de uso do método de 

higiene utilizado, por meio de parâmetros clínicos. O grupo controle apresentou 

redução significante dos índices gengival e de sangramento, redução do índice de 
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placa e aumento do índice de cálculo, mas não significantes, após 3 meses de uso. 

Já o grupo experimental mostrou uma redução significante dos índices de placa, 

gengival, de sangramento e de cálculo, o que refletiu uma melhora clínica 

significante na saúde gengival ao redor dos implantes. Na comparação entre os 

grupos, após os 3 meses do estudo, o grupo experimental apresentou uma redução 

significante dos índices de placa e gengival, enquanto o índice de sangramento teve 

uma maior redução, mas não significante; o índice de cálculo teve um aumento no 

grupo controle e redução no grupo experimental, com diferença significante entre os 

grupos. Os autores concluíram que a irrigação com clorexidina consistiu em 

procedimento efetivo e seguro na manutenção da saúde dos tecidos peri-

implantares. 

Wolff et al. (1998) compararam o efeito de diferentes escovas dentais na 

manutenção de implantes dentários. Trinta e um pacientes, portadores de, no 

mínimo, uma restauração protética implantossuportada, foram distribuídos em 2 

grupos – escova dental manual e escova dental elétrica sônica – e orientados a usá-

las 2 vezes ao dia, por 2 minutos, durante 24 semanas (6 meses). Foram avaliados 

índice de placa; índice gengival; índice de sangramento e profundidade de 

sondagem, em 6 sítios por implante, além da aplicação de um questionário quanto à 

aceitação do paciente. As avaliações foram realizadas antes (baseline), 4, 8, 12 e 24 

semanas após o uso. A escova sônica reduziu significantemente os índices de 

placa, gengival e sangramento e profundidade de sondagem ao longo dos 6 meses 

de estudo. Não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos com 

relação à redução da profundidade de sondagem e índice gengival. Dessa forma, os 

autores concluíram que a escovação com escova sônica consiste em alternativa 

efetiva para a manutenção dos implantes. 

Porras et al. (2002) realizaram um estudo clínico randomizado paralelo com 

o objetivo de determinar o efeito da clorexidina no tratamento da mucosite peri-

implantar, por meio da avaliação do índice de placa; índice de sangramento sulcular; 

nível clínico de inserção e profundidade de sondagem, além da análise 

microbiológica por meio de sondas de DNA. Dezesseis pacientes edêntulos ou 

parcialmente desdentados, com, no mínimo, 1 implante, e que desenvolveram 

mucosite durante a fase de manutenção, foram distribuídos em 2 grupos: 

Tratamento experimental: limpeza mecânica profissional, irrigação local com seringa 

plástica com clorexidina a 0,12% e aplicação tópica de clorexidina gel, além do 
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bochecho com clorexidina a 0,12%, 2 vezes ao dia, por 30 segundos, durante 10 

dias; e Tratamento controle: apenas limpeza mecânica, sem o uso da clorexidina. As 

avaliações foram realizadas antes (baseline) e após 1 e 3 meses do tratamento, 

sendo que, após 1 mês do tratamento, foi realizada a avaliação dos parâmetros 

clínicos, e após 3 meses, avaliação dos parâmetros clínicos e coleta do biofilme. O 

biofilme subgengival foi coletado de 3 sítios de cada implante, sendo selecionados 

os sítios com sinais de inflamação mais acentuados avaliados no baseline, com 

pontas de papel inseridas no sulco peri-implantar e mantidas por 10 segundos. A 

análise microbiológica foi feita por meio de sondas de DNA (Actinobacillus 

actinomycetemcomitans, Prevotella intermedia, Porphyromonas gingivalis, Eikenella 

corrodens, Campylobacter rectus, Bacteroides forsythus, Treponema denticola e 

Fusobacterium nucleatum) e a quantidade de bactérias presente em cada implante 

foi determinado. Ambos os tratamentos foram efetivos na redução da mucosite peri-

implantar, apresentando redução do índice de placa, inflamação, profundidade de 

sondagem, índice de sangramento e melhora no nível de inserção. Além disso, 

foram efetivos na redução das bactérias avaliadas, após 3 meses de uso de ambos 

os tratamentos. Assim, observou-se que a associação da clorexidina ao 

debridamento mecânico não melhorou os resultados em comparação com o 

debridamento mecânico isolado. Concluiu-se que tanto a limpeza mecânica, como a 

limpeza mecânica associada à clorexidina podem ser benéficas aos pacientes com 

mucosite peri-implantar, promovendo a redução de biofilme, inflamação e 

profundidade de sondagem, e se mostram efetivas na redução ou eliminação das 

bactérias patogênicas associadas com a inflamação peri-implantar. 

Tawse-Smith et al. (2002) avaliaram o uso de escovas dentais manuais e 

elétricas no controle do biofilme e inflamação peri-implantar, por meio de um estudo 

clínico randomizado cruzado. Trinta e seis pacientes, usuários de overdentures 

inferiores suportadas por 2 implantes e prótese total superior foram orientados a 

utilizar as escovas dentais - Escova dental manual (Oral B Squish-grip) e Escova 

dental elétrica (Oral B Plaque remover 3-D) – por 30 segundos, 2 vezes ao dia, 

durante 6 semanas, sendo 2 semanas de wash out. O controle do biofilme 

supragengival e inflamação dos tecidos peri-implantares foram avaliados por meio 

do Índice de placa modificado; Índice de sangramento sulcular modificado, em 4 

sítios por implante (vestibular, lingual, mesial e distal), antes (baseline) e ao final das 

6 semanas de uso de cada uma das escovas. Pequenas alterações nos índices de 
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placa e de sangramento foram observadas após o uso de cada uma das escovas, 

sem diferença estatisticamente significante entre elas. Independentemente do tipo 

de escova usada, cerca de 65% dos sítios permaneceram sem alterações em 

relação aos índices de placa e de sangramento, durante as 6 semanas de uso. 

Concluiu-se que tanto a escova dental manual quanto a elétrica apresentaram 

resultados semelhantes quando utilizadas na higiene diária dos implantes, 

promovendo sinais de melhora da saúde peri-implantar. 

Vandekerckhove et al. (2004) avaliaram a eficácia de uma escova elétrica 

sobre os tecidos moles de pacientes usuários de próteses fixas 

implantossuportadas. Oitenta pacientes parcial ou totalmente desdentados, 

reabilitados com próteses fixas receberam a escova elétrica (Braun Oral-B Plaque 

Control Ultra D9) e foram orientados a utilizá-la 2 vezes ao dia, por 2 minutos, 

durante 12 meses. Foram avaliados a presença ou ausência de ulceração ou 

descamação da mucosa gengival; índice de sangramento sulcular; profundidade de 

sondagem; índice de sangramento de bolsa periodontal e recessão gengival, em 4 

sítios por implante (mésio-vestibular, disto-vestibular, mésio-lingual, disto-lingual), 

antes (baseline) e após 3, 6 e 12 meses de uso. Foi aplicado um questionário sobre 

o uso da escova elétrica, após 3 meses e ao final do estudo, com respostas em 

escores de 0 a 10 (EVA). Todos os parâmetros clínicos avaliados apresentaram 

melhora no decorrer do estudo. Os pacientes relacionaram escores elevados em 

relação ao conforto e aceitação, após o uso da escova elétrica, e a maioria (95%) 

disse que continuaria com o uso da escova elétrica na sua higiene habitual. 

Concluiu-se que a escova elétrica foi efetiva, segura e confortável para os pacientes 

reabilitados por meio de próteses implantossuportadas. 

Horwitz et al. (2005) avaliaram o uso de enxaguatório fluoretado (fluoreto de 

amina/fluoreto estanhoso) e clorexidina como coadjuvantes no pós-cirúrgico de 

cirurgia de colocação de implantes. Trinta e três pacientes que passaram por cirurgia 

para instalação de 1 a 3 implantes de estágio único utilizaram um dos enxaguatórios 

-  enxaguatório fluoretado ou enxaguatório com clorexidina – durante 3 meses após 

a cirurgia de instalação dos implantes. Os pacientes foram instruídos a utilizar a 

solução após a escovação, 2 vezes ao dia, por 60 segundos. Foram avaliados 

parâmetros clínicos e radiográficos antes (baseline) e 3 e 12 meses após a cirurgia. 

Os pacientes responderam a um questionário, por meio de escores de 0 a 10 (EVA), 

após os 3 meses de uso do enxaguatório, com questões relacionadas ao sabor, 
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continuação do uso da solução e satisfação geral. Não houve diferença significante 

entre os enxaguatórios quanto à taxa de sobrevivência dos implantes, adesão ao 

tratamento, índice de manchamento após 3 meses e perda óssea após 3 e 12 

meses. Dessa forma, concluiu-se que o enxaguatório fluoretado pode ser usado 

após cirurgia de colocação de implantes de estágio único, como uma alternativa ao 

enxaguatório com clorexidina. 

de Araújo Nobre, Cintra, Maló (2007) compararam, por meio de estudo 

clínico piloto, o uso do  ácido hialurônico e clorexidina na manutenção dos tecidos 

peri-implantares de implantes imediatos. Trinta pacientes completamente 

desdentados, usuários de prótese fixa implantossupotada, sobre 4 implantes 

mandibulares, de carga imediata, foram distribuídos em dois grupos: escovação com 

gel de ácido hialurônico a 0,2% (HA) ou escovação com gel de clorexidina a 0,2% 

(CHX), e estas foram realizadas no pós-operatório, ou seja, durante 6 meses após a 

cirurgia. Foram avaliados: índice de placa modificado; índice de sangramento 

modificado; profundidade de sondagem; supuração; mobilidade e avaliação 

radiográfica, que foram analisados no 10º dia e 2, 4 e 6 meses após a cirurgia de 

colocação dos implantes. Os grupos HA e CHX apresentaram resultados positivos 

na manutenção da saúde peri-implantar, porém não houve diferença entre os grupos 

em relação ao índice de placa modificado, profundidade de sondagem, supuração, 

mobilidade e parâmetros radiográficos. Houve diferença entre os grupos apenas do 

índice de sangramento, com redução efetiva após 2 meses de uso de HA. Os 

autores concluíram que o uso do HA pode ser indicado nos primeiros 2 meses após 

a cirurgia de instalação dos implantes (período de cicatrização) e CHX entre 2 e 6 

meses (período de manutenção). 

Ramberg et al. (2009) avaliaram o efeito do dentifrício com triclosan na 

mucosite em pacientes com implantes. Participaram do estudo 60 pacientes, que 

perderam seus dentes devido à doença periodontal, com, no mínimo, 2 implantes e, 

no mínimo um sítio apresentando sinais clínicos de mucosite. Esses pacientes foram 

distribuídos em 2 grupos, sendo: Grupo experimental: escovação com dentifrício 

contendo triclosan 0,3% e Grupo controle: escovação com dentifrício de fluoreto de 

sódio. O índice de placa; profundidade de sondagem; sangramento à sondagem 

foram avaliados antes (baseline) e após 3 e 6 meses de uso. Os pacientes que 

utilizaram dentifrício com triclosan apresentaram diminuição significante dos sinais 

de inflamação comparado aos pacientes que utilizaram um dentifrício de fluoreto de 
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sódio, após 6 meses de uso. Houve redução de 53,8% para 29,1% e aumento de 

52,3% para 58,8% no índice de sangramento dos grupos experimental e controle, 

respectivamente. A média de profundidade de sondagem e a frequência de sítios 

com profundidade maior que 5,0 mm foram reduzidos significativamente no grupo 

experimental. Dessa forma, concluiu-se que o uso regular de um dentifrício contendo 

triclosan pode reduzir os sinais clínicos de inflamação na mucosa adjacente aos 

implantes. 

Heitz-Mayfield et al. (2011) avaliaram o efeito da escovação com clorexidina 

na forma de gel no tratamento da mucosite peri-implantar. Vinte e nove pacientes, 

apresentando pelo menos um implante com mucosite peri-implantar, ou seja, 

sangramento à sondagem sem perda de suporte ósseo, participaram do estudo. Os 

pacientes receberam higiene mecânica profissional e foram distribuídos nos grupos: 

experimental: escovação com clorexidina em gel (0,5%) e controle: escovação com 

placebo em gel, as quais foram realizadas 2 vezes ao dia, durante 4 semanas. 

Foram avaliados profundidade de sondagem e sangramento à sondagem, antes 

(baseline) e no 1º e 3º mês após o tratamento. Após o 1º mês, 76% dos implantes 

mostraram redução do sangramento à sondagem e, após 3 meses, houve a 

resolução do sangramento em 11 pacientes (38% dos implantes), com diferença 

significante entre 1º e 3º mês, porém sem diferença significante entre os grupos no 

3º mês. Houve redução significante da profundidade de sondagem nos dois grupos 

no 1º mês, sem diferença significante entre os grupos, e com diferença entre o 1º e o 

3º mês. Observou-se ainda que os implantes com restaurações protéticas 

supragengivais mostraram melhoria nos sinais de inflamação maior que aqueles 

com restaurações subgengivais. Concluiu-se que a higiene mecânica profissional 

associada à higienização diária foram efetivas na redução da mucosite peri-

implantar, porém não promoveram uma completa resolução do quadro de 

inflamação. Além disso, a escovação com clorexidina em gel não mostrou maior 

efetividade comparada à limpeza mecânica isolada. 

Chongcharoen, Lulic, Lang (2012) avaliaram, por meio de um estudo clínico 

randomizado cruzado, a efetividade de diferentes escovas interdentais na higiene de 

superfícies interproximais de dentes e implantes. Oito pacientes participaram do 

estudo e receberam escovas interdentais de formatos diferentes: uma em forma 

anatômica e uma reta. Cada uma das escovas foi utilizada durante 2 semanas e 

entre o período de uso de cada escova, havia 3 dias de wash out, durante os quais 
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os pacientes não realizavam procedimentos de higiene bucal. Foi avaliado o Índice 

de placa em 8 sítios (vestibular, lingual, mesial, distal, mésio-vestibular, disto-

vestibular. mésio-lingual, disto-lingual) de cada implante, e observou-se que o uso 

da escova interdental de forma anatômica resultou em índice de placa 

significativamente menor. Concluiu-se que a escova anatômica reduziu o biofilme de 

forma mais efetiva que a escova reta, o que pode ser justificado devido a sua forma, 

com maior diâmetro na base e na ponta da escova, que na escovação das 

superfícies proximais, há um maior contato com os ângulos vestibulares e linguais. 

De Siena et al. (2013) avaliaram o efeito da clorexidina na forma de gel e de 

enxaguatório no tratamento da mucosite peri-implantar. Vinte e três pacientes, 

apresentando pelo menos um implante com mucosite peri-implantar, receberam 

higiene mecânica profissional e foram distribuídos nos grupos: A: enxaguatório de 

clorexidina a 0,2% e B: gel de clorexidina a 1%, os quais foram utilizados 2 vezes ao 

dia, durante 10 dias. Foram avaliados índice de placa; profundidade de sondagem; 

sangramento à sondagem; presença de descoloração ou pigmentação de dentes ou 

superfícies protéticas, além da percepção, quanto à facilidade de uso, e apreciação 

do paciente por meio de questionário (EVA, de 0 a 10), antes (baseline) e após 10 

dias, 1 e 3 meses do início do estudo. Ambos os tratamentos levaram à redução dos 

parâmetros clínicos. Após 10 dias, houve uma redução significante do índice de 

placa nos 2 grupos, enquanto após 1 e 3 meses, não houve redução significante do 

índice de placa, comparado com a avaliação de 10 dias, porém houve diferença 

significante entre os grupos, com menor acúmulo de placa no grupo B. Houve 

redução da profundidade de sondagem em ambos os grupos, em cada avaliação, 

exceto na última. Não houve diferença significante do índice de sangramento entre 

os grupos em cada avaliação. Os pacientes apresentaram preferência pela 

formulação em gel, mas sem diferença estatística entre os grupos, porém relataram 

maior dificuldade de uso da formulação em gel, com diferença significante entre os 

grupos. Concluiu-se que a mucosite peri-implantar pode ser tratada com terapia 

mecânica associada com o uso da clorexidina, de diferentes formulações, como 

agente antimicrobiano. 

Magnuson et al. (2013) compararam o efeito de dois dispositivos de higiene 

interdental sobre a redução do sangramento dos tecidos ao redor de implantes 

unitários restaurados com coroas. Vinte e oito pacientes, com sangramento em, no 

mínimo, 2 dos 6 sítios implantares, foram distribuídos em 2 grupos: SF: fio dental e 
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WF: irrigação oral (Waterpik®), os quais foram associados à escovação. O 

Waterpik® foi utilizado na pressão média, com água morna e antes da escovação. O 

Índice de sangramento avaliado em 6 sítios implantares (vestibular, lingual, mesial, 

distal, mésio-vestibular, disto-vestibular, mésio-lingual, disto-lingual) foi avaliado 

antes (baseline) e após 14 e 30 dias de uso. Após 30 dias de uso, 18 dos 22 

implantes (81,8%) no grupo WF apresentaram redução no índice de sangramento, 

comparado aos 6 dos 18 no grupo SF (33,3%). O grupo WF apresentou redução 

significante do sangramento quando comparado com o grupo do fio dental. Sendo 

assim, os autores indicam que a irrigação oral pode ser usada como auxiliar na 

manutenção dos implantes dentários. 

Swierkot et al. (2013) compararam a escovação manual e sônica na redução 

do biofilme em pacientes com implantes. Oitenta e três pacientes parcialmente 

desdentados, reabilitados com coroas unitárias ou próteses parciais fixas, 

receberam escova dental manual ou sônica para serem usadas na escovação diária, 

por 2 minutos, 2 vezes ao dia, durante 12 meses. Foram avaliados os seguintes 

parâmetros clínicos: profundidade de sondagem; sangramento à sondagem; 

recessão gengival; nível clínico de inserção; índice gengival e índice de placa. Além 

da análise microbiológica por meio do Real-Time PCR para a detecção de 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella 

intermedia, Dialister pneumosintes, Campylobacter rectus, Parvimonas micra, e 

análise imunológica para a determinação de prostaglandina E2 (PGE2) no fluido 

sulcular. As avaliações foram realizadas antes (baseline) e após 3, 6, 9 e 12 meses 

de uso. O uso tanto da escova manual como da escova sônica manteve os 

parâmetros clínicos, microbiológicos e imunológicos avaliados ao longo do período 

de 12 meses. Não houve diferenças significantes entre os grupos para todos os 

parâmetros clínicos avaliados, como também não houve diferença entre os grupos 

nos níveis de prostaglandina E2. Ambos os grupos apresentaram um pequeno 

aumento da carga bacteriana das espécies avaliadas entre o baseline e o 12º mês 

de uso das escovas, mas sem diferença estatisticamente significante.  Assim, os 

autores concluíram que a escova dental sônica é segura e efetiva na manutenção da 

saúde peri-implantar, quando usada na rotina diária dos pacientes. 

Levin et al. (2015) avaliaram o efeito da irrigação oral associada à 

clorexidina no tratamento de doenças peri-implantares. Quarenta pacientes, com 

pelo menos um implante apresentando profundidade de sondagem maior que 5,0 
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mm, com sangramento à sondagem e perda óssea de mais que 2,0 mm, foram 

distribuídos em um dos grupos: Experimental: Irrigador oral associado à clorexidina 

gel, utilizado duas vezes ao dia; Controle: Higiene oral sem irrigador oral. Foram 

avaliados parâmetros clínicos - profundidade de sondagem; sangramento à 

sondagem; mobilidade – e parâmetros radiográficos - perda óssea, no baseline e 

após 3 meses de uso. Após os 3 meses de uso, foi observada redução da 

profundidade de sondagem e do sangramento, bem como uma perda óssea não 

significante. O grupo experimental apresentou melhores resultados que o grupo 

controle, mas não houve diferença significante entre eles. Concluiu-se que a 

irrigação oral associada à clorexidina pode ser usada como uma opção de 

tratamento para lesões peri-implantares. 

Menezes et al. (2016) compararam o uso de enxaguatório com clorexidina a 

0,12% no tratamento não-cirúrgico de pacientes com mucosite peri-implantar. Trinta 

e sete, apresentando sinais de mucosite peri-implantar em pelo menos um implante, 

foram distribuídos em dois grupos: Teste: terapia periodontal básica associada ao 

enxaguatório de clorexidina a 0,12% e Controle: terapia periodontal básica 

associada a placebo. Os pacientes foram orientados a utilizar o enxaguatório 2 

vezes ao dia, a cada 12 horas, após a escovação, durante 14 dias. Foram avaliados: 

índice de placa visível; índice de sangramento gengival; profundidade de sondagem 

e sangramento à sondagem, que foram analisados antes (baseline) e 1, 3 e 6 meses 

após o tratamento. Uma análise intra-grupo mostrou que os parâmetros clínicos 

avaliados apresentaram redução significante, comparado ao baseline. Não foram 

encontradas diferenças significantes entre o grupo teste e o grupo controle em 

nenhuma das avaliações. Ambos os tratamentos foram efetivos na resolução da 

inflamação e mucosite peri-implantar dentro dos 6 meses pós-tratamento, porém não 

foi encontrada diferença significante entre os grupos. Concluiu-se que tanto a terapia 

mecânica isolada como sua associação com o enxaguatório de clorexididina a 

0,12% reduziram os sinais da mucosite peri-implantar. 

 

2.2 Higienização das overdentures  

Independente do sistema de encaixe utilizado, a higienização adequada das 

overdentures deve ser realizada diariamente pelos pacientes, visando a manutenção 

das próteses e saúde oral. Soluções químicas para higienização de próteses totais 

têm sido indicadas como método efetivo no controle do biofilme (Budtz-Jørgensen, 
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1979). Porém, a imersão diária de overdentures nessas soluções associadas a 

constantes inserções e remoções podem comprometer seus componentes retentivos 

(You et al., 2011; Crizóstomo, 2013; Kürkcüoğlu et al., 2016). 

Varghese et al. (2007) avaliaram o efeito de soluções higienizadoras na 

retenção de clipes – amarelos de Hader - retentores de overdentures. Foi realizada a 

simulação de 6 meses de uso diário das seguintes soluções de imersão: Polident 

Regular (5 minutos), Polident Overnight (8 horas), Efferdent (15 minutos), Hipoclorito 

de sódio a 5,25% (diluição de 1:10) (15 minutos), Hipoclorito de sódio a 5,25% 

(diluição de 1:10) (8 horas), água (controle) e o controle seco (sem imersão). Os 

resultados mostraram que as soluções afetaram a retenção dos clipes, sendo que, o 

hipoclorito usado por 15 minutos causou um aumento na retenção. Não houve 

diferença estatística entre os demais grupos, sendo todas as soluções similares aos 

grupos controle. Os autores concluíram que a retenção dos clipes não foi afetada 

após imersão nas soluções higienizadoras comerciais, já o aumento da força de 

retenção causado pelo uso do hipoclorito, usado 15 minutos ao dia, também pode 

estar associado com a redução da durabilidade dos clipes. 

Nguyen et al. (2010) avaliaram o efeito das soluções higienizadoras na 

retenção de encaixes do tipo Locator, da cor rosa. Foram utilizadas Polident Regular 

(3 minutos), Polident Overnight (8 horas), Efferdent (15 minutos), Hipoclorito de 

sódio a 6,15% (diluição de 1:10) (8 horas), enxaguatório Listerine (8 horas) e água 

(controle), simulando 6 meses de uso diário dessas soluções de imersão. Os 

resultados mostraram que a imersão no Listerine propiciou um aumento da força de 

retenção do Locator, comparado com o grupo controle, enquanto a imersão em 

hipoclorito causou uma redução de 82,70% na força de retenção. Além disso, a 

imersão no Listerine causou manchamento dos encaixes, enquanto o hipoclorito 

causou amolecimento e clareamento. Dessa forma, concluíram que o Listerine e 

hipoclorito não são indicados para a higienização de overdentures com encaixes do 

tipo Locator. 

You et al. (2011) avaliaram o efeito das soluções higienizadoras - Polident 

Overnight (8 horas/dia), Efferdent (15 minutos/dia), Hipoclorito de sódio a 6,15% 

(diluição de 1:10) (8 horas/dia), Listerine (8 horas/dia), água (controle) (8 horas/dia) - 

e ciclagem mecânica - 548 ciclos de inserção e remoção - na retenção de encaixes 

do tipo Locator, da cor rosa. Foram simulados 6 meses de uso. Os valores da força 

de retenção dos encaixes após imersão nas soluções Efferdent, Listerine, Polident 
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Overnight e água foram significativamente maiores que após imersão em hipoclorito. 

Após ciclagem, as quatro soluções testadas tiveram efeito significante sobre os 

valores de retenção, sendo que o hipoclorito causou a maior redução. As soluções 

higienizadoras tiveram efeito significante sobre a porcentagem de perda de 

retenção, porém não houve diferença significante entre as soluções avaliadas, 

sendo que Listerine causou perda de retenção significantemente menor que a água. 

Já o hipoclorito de sódio causou redução significante da força de retenção, e, dessa 

forma, os autores concluíram que não deve ser indicado como auxiliar na 

higienização diária. 

Crizóstomo (2013) avaliou a capacidade retentiva de sistema de encaixe 

o’ring submetido a soluções de higienização diária e à ciclagem mecânica. Foi 

realizada a simulação de 180 dias de imersão overnight nas seguintes soluções: 

Cepacol, Cepacol Flúor, Listerine, Hipoclorito de sódio a 0,05%, água deionizada 

(controle positivo) e o grupo controle negativo (sem imersão), associada a 720 ciclos 

de inserção e remoção. O valor da resistência à tração obtido a cada 30 dias e 120 

ciclos, totalizando 7 leituras. Os resultados mostraram diferenças significantes para o 

tempo, soluções e para a interação tempo x soluções. Os grupos controles e os 

enxaguatórios apresentaram efeitos semelhantes, causando redução significativa da 

capacidade retentiva após 180 dias, enquanto o hipoclorito de sódio a 0,05% não 

reduziu significativamente a retenção ao longo do estudo. Concluiu-se que os 

enxaguatórios avaliados são indicados como soluções para imersão de 

overdentures. 

Felipucci (2013) avaliou a força de retenção de encaixes o´ring submetidos a 

soluções de higienização diárias. As soluções de imersão - Cepacol, Cepacol Flúor, 

Listerine, Hipoclorito de sódio a 0,05% e água deionizada (controle) – foram 

utilizadas simulando 90 dias de imersão overnight, sendo o valor da resistência à 

tração obtido a cada 30 dias (total de 4 leituras) e a análise qualitativa por meio da 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) ao final do período de imersão. Houve 

redução significativa da retenção com o tempo e com o uso das soluções. O 

hipoclorito de sódio causou a maior redução da força de retenção, enquanto os 

enxaguatórios Cepacol e Listerine tiveram médias similares ao controle. Cepacol e 

hipoclorito causaram diminuição significativa a partir de 30 dias de uso; Listerine e 

Cepacol Flúor causaram diminuição após 60 dias; a retenção se manteve durante os 

90 dias com a imersão em água e, após 90 dias, o Cepacol causou retenção similar 
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à água. As imagens obtidas pelo MEV mostraram que o hipoclorito de sódio a 0,05% 

provocou trincas na superfície do anel de retenção e, após imersão em Cepacol 

Flúor, houve formação de uma película com precipitados cristalinos. Concluiu-se 

que, apesar de que a força de retenção obtida após 3 meses de imersão nas 

soluções se apresentou acima de mínimo indicado (5N), imersões em hipoclorito de 

sódio e Cepacol Flúor deveriam ser evitadas, devido aos efeitos adversos causados 

no material. 

Derafshi et al. (2015) avaliaram a retenção de sistemas de encaixes o’ring 

de overdentures após o uso diário de soluções higienizadoras. Foram realizadas 

imersões em: Hipoclorito de sódio 5,25% (1:10) (15 minutos), Corega tabs (15 

minutos), Professional tabs (3 minutos) e água (controle), simulando 6 meses de 

uso. As soluções higienizadoras tiveram efeito significante sobre a redução da 

retenção dos o´rings. Houve diferença estatisticamente significante entre todos os 

grupos, exceto entre Corega tabs e Professional tabs. O hipoclorito causou a maior 

redução na força retentiva, comparado às pastilhas efervescentes, sendo 

contraindicado para higienização de overdentures. 

Kürkcüoğlu et al. (2016) avaliaram o efeito de soluções higienizadoras sobre 

a retenção de diferentes encaixes. Foi utilizado o sistema de retenção Locator com 

diferentes forças de retenção, de acordo com sua cor (claro: 2268 g, rosa: 1361 g e 

azul: 680 g). Esses encaixes foram imersos em soluções de imersão - hipoclorito de 

sódio, perborato de sódio, perborato de sódio- bicarbonato de sódio, água (controle) 

-, simulando 6 meses de uso diário, e submetidos a 12 ciclos de inserção e remoção. 

A retenção foi significantemente afetada pelas soluções higienizadoras e tipo de 

encaixe. Com relação ao Locator da cor rosa, não houve diferença estatisticamente 

significante na retenção após o uso das 3 soluções. Já o Locator da cor clara foi 

afetado significantemente pelo bicarbonato de sódio, havendo redução da retenção, 

e o Locator da cor azul foi afetado significantemente pelo hipoclorito e bicarbonato 

de sódio, com redução da retenção. Concluiu-se que os encaixes de diferentes 

cores foram afetados diferentemente pelas soluções higienizadoras. 

Dessa forma, verificou-se que apesar de que a manutenção das próteses 

implantossuportadas e preservação da saúde dos tecidos peri-implantares sejam 

fundamentais para a longevidade do tratamento (Lackmann et al., 2007; Kracher; 

Smith, 2010; Magnuson et al., 2013), os estudos não mostram materiais e métodos 

comprovadamente eficazes com esse objetivo.  
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3. PROPOSIÇÃO 

 

3.1 Objetivo Geral:  

O objetivo deste trabalho foi avaliar, por meio de um estudo clínico 

randomizado cruzado, a efetividade de um método experimental - escovação 

associada à irrigação oral - na manutenção dos tecidos peri-implantares e 

higienização de overdentures, comparado ao método mecânico da escovação. 

 

3.2 Objetivos Específicos: 

Avaliar o método de higienização na manutenção da saúde peri-implantar e 

overdentures, quanto à: 

3.2.1 Remoção de biofilme e manutenção da saúde dos tecidos orais, por 

meio dos seguintes parâmetros clínicos: Índice de placa modificado; 

Índice gengival; Profundidade de sondagem e Índice de sangramento 

à sondagem; 

3.2.2 Ação antimicrobiana frente aos micro-organismos presentes no 

biofilme subgengival e nos componentes protéticos (cápsulas e anéis 

de retenção) das overdentures, por meio da técnica hibridização DNA 

Checkerboard; 

3.2.3 Satisfação do paciente, por meio da aplicação de questionário 

específico. 

 

A hipótese nula foi que ambos os métodos teriam o mesmo efeito, tanto 

quanto aos parâmetros clínicos e ação antimicrobiana, como quanto à satisfação do 

paciente após seu uso. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Delineamento Experimental 

Este estudo descreve um ensaio clínico randomizado, cruzado e controlado, 

no qual foi comparada a efetividade de um método experimental - escovação 

associada à irrigação oral - com o método da escovação, na higienização de tecidos 

peri-implantares e overdentures. Todos os participantes utilizaram cada um dos 

métodos por um período de 14 dias, com um período de wash out de 7 dias entre 

eles. O período experimental total do estudo foi de 5 semanas. 

 

4.2 Aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

Este projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (FORP) da 

Universidade de São Paulo (USP) (CAAE: 35321514.1.0000.5419) (Anexo A) e o 

recrutamento foi possível após a explicação detalhada do estudo e assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A). 

 

4.3 Seleção dos Participantes 

O estudo foi realizado com pacientes da cidade de Ribeirão Preto (SP) e 

municípios vizinhos, que foram atendidos na Faculdade de Odontologia de Ribeirão 

Preto e receberam como tratamento overdentures sobre implantes ou mini-

implantes, após participação de pesquisas de pós-graduação. Foram selecionados 

42 pacientes desdentados totais e saudáveis, de qualquer idade e ambos os sexos, 

que faziam uso prévio e regular de prótese total superior convencional e overdenture 

inferior, retida por 2 a 4 implantes ou mini-implantes, com encaixe do tipo o’ring. As 

próteses totais maxilares e mandibulares deveriam apresentar-se clinicamente 

satisfatórias, com base e dentes artificiais confeccionados em resina acrílica. Os 

implantes e respectivas overdentures deveriam estar em função há, no mínimo, 6 

meses, e os anéis de retenção, de 1 a 6 meses. 

Os critérios de exclusão foram: pacientes diabéticos não controlados, 

imunossuprimidos, com uso prévio de antibióticos, antifúngicos ou corticoides nos 

últimos 3 meses, ou uso atual de anticoagulantes, anticonvulsivos e 

imunossupressores, além de próteses reembasadas, com reparos ou fraturas. 
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Após a obtenção do consentimento por parte do participante, foram 

coletados dados referentes às características demográficas, utilizando-se um 

formulário específico preparado para essa avaliação inicial, no qual foram anotados 

idade, sexo, raça, profissão, estado civil e nível de escolaridade, além de 

informações complementares, com relação às próteses e aos implantes, e à 

higienização das próteses e cavidade bucal (Apêndice B).  

 

4.4 Instituição dos métodos de higiene 

Os pacientes utilizaram, em sequência aleatória determinada por programa 

de computador, os seguintes métodos: 

 

Método ES. Controle: Método mecânico da escovação: escova específica para 

próteses totais (Bitufo®, Indústria de Produtos de Higiene e Cosméticos Ltda., 

Itupeva, SP, Brasil), escova dental de cerdas macias (Oral B Indicator Plus – Procter 

& Gamble, São Paulo, SP, Brasil) e dentifrício Trihydral (Perland Pharmacos Ltda, 

Cornélio Procópio, PR, Brasil) (figura 1).  

 

 

Figura 1. Produtos de higiene 
fornecidos: dentifrício, escova 
dental e escova específica. 
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Método WP. Método Experimental: método mecânico da escovação (Método ES) 

associado com aparelho de irrigação oral (figura 2 A), com ponta de jato clássico de 

baixa pressão (35 psi) (figura 2 B) (Waterpik portátil sem fio WP-360, Waterpik, Fort 

Collins, CO, EUA).  

                                      

                                  

  

Figura 2. (A) Aparelho de 
irrigação oral (Waterpik). 

Figura 2. (B) Ponta de jato clássico 
de baixa pressão. 

 

Os participantes receberam orientações - verbais, escritas (Apêndice C) e 

demonstrativas - de utilização dos produtos de higiene fornecidos pelos 

pesquisadores, de acordo com as seguintes instruções: 

1. Escovação de cada prótese (convencional superior e overdenture 

inferior) por 2 minutos, 3 vezes ao dia, após as refeições (café da manhã, 

almoço e jantar), com escova específica para próteses totais (Bitufo®) e 

dentifrício (Trihydral), de acordo com a seguinte técnica: 

1.1. Manutenção das próteses na palma da mão sobre uma pia 

contendo água ou sobre uma toalha umedecida; 

1.2. Colocação de, aproximadamente, 1,0 cm de dentifrício sobre as 

cerdas da escova; 

1.3. Escovação da superfície interna das próteses convencionais, 

correspondente ao rebordo alveolar, com a porção da escova com 

B 
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o menor conjunto de cerdas; e escovação de todas as superfícies 

interna e externa da prótese, com a porção da escova com o maior 

conjunto de cerdas; 

1.4. Escovação da superfície interna das overdentures, correspondente 

ao rebordo alveolar, além das cápsulas e anéis de retenção, com a 

porção da escova com o menor conjunto de cerdas; e escovação 

de todas as superfícies interna e externa da prótese, com a região 

da escova com o maior conjunto de cerdas; 

 

2. Higienização da cavidade bucal (língua, rebordos alveolares, palato), 

pilares protéticos (machos) e tecidos peri-implantares, por 2 minutos, 3 

vezes ao dia, após as refeições principais (café da manhã, almoço e 

jantar), com escova dental de cerdas macias (Oral B Indicator Plus) e 

dentifrício (Trihydral), com movimentos leves, de acordo com a técnica de 

escovação Bass modificada, e a cavidade oral enxaguada com água 

corrente. 

Quando do emprego do método experimental, os participantes foram 

orientados a utilizar a irrigação oral (Waterpik), com a ponta de baixa pressão, uma 

vez ao dia, após a última escovação do dia: 

1. Na higienização bucal, a ponta do aparelho foi posicionada o mais 

próximo possível dos tecidos peri-implantares e pilares protéticos, mas 

sem tocá-los, e o jato de água direcionado à margem gengival 

circundante ao implante/mini-implante, de maneira uniforme, por 20 

segundos, para cada implante (figura 3); 

 

 

Figura 3. Ponta do jato de água direcionada à margem gengival. 
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2. Na higienização das overdentures, o jato de água foi direcionado para a 

região das cápsulas e anéis de retenção, a uma distância de, 

aproximadamente, 0,5 cm entre a ponta do aparelho e a prótese, de 

maneira uniforme, por 20 segundos, para cada conjunto cápsula/anel 

(figura 4).  

 

 

 
Figura 4. Uso do Waterpik na higienização 
das overdentures. 

 

Durante o período do sono, as próteses foram removidas e imersas em água 

limpa.  

Os participantes foram orientados a não usar outros produtos de higiene, 

além daqueles fornecidos pelos pesquisadores, tanto na cavidade bucal, como nas 

próteses, durante o período da pesquisa.  

Todos os voluntários utilizaram os dois métodos de higiene, em uma 

sequência aleatória, por um período de 14 dias cada um. No intervalo entre o 

período de uso de cada produto, houve uma semana de wash out, na qual o 

paciente realizou sua higienização habitual, de modo que um tratamento não 

interferisse no seguinte (efeito carry-over). 

Antes do início do período de utilização de cada um dos métodos, as 

próteses dos voluntários foram higienizadas com escova específica para próteses 

totais (Bitufo®, Indústria de Produtos de Higiene e Cosméticos Ltda., Itupeva, SP, 

Brasil) e sabonete líquido neutro (Pleasant, Perol Comercial e Industrial Ltda., 

Ribeirão Preto, SP, Brasil) pelo pesquisador (figura 5), buscando promover uma 

limpeza adequada. A remoção do biofilme e cálculo presentes nas superfícies dos 
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implantes e pilares protéticos (machos) foi realizada por meio de curetagem (figura 

6). Dessa forma, todos os pacientes apresentaram uma condição padrão inicial 

antes do início da utilização dos métodos de higiene preconizados. Além disso, após 

as coletas de biofilme, as próteses também foram devidamente higienizadas para 

serem devolvidas aos pacientes. 

 

  

Figura 5 (A e B). Remoção do biofilme presente na overdentures antes do 
início da utilização dos métodos. 

 

 

Figura 6. Remoção do biofilme e cálculo presentes 
nas superfícies dos implantes e pilares protéticos 
por meio de curetagem 

 

4.5 Avaliação da eficácia dos métodos de higiene 

A primeira avaliação foi executada antes da utilização dos métodos e antes da 

higienização realizada pelo pesquisador (baseline), ou seja, no primeiro dia da 

pesquisa, e as demais, ao final do uso de cada método de higiene.  

Os métodos foram avaliados de acordo com a propriedade de remoção de 

biofilme e saúde dos tecidos orais, ação antimicrobiana e satisfação dos pacientes.  
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4.5.1 Remoção de biofilme e saúde dos tecidos orais 

Os parâmetros clínicos foram avaliados e mensurados em quatro sítios de 

cada um dos implantes, ou seja, nas faces vestibular, lingual, mesial e distal 

(Apêndice D). Essas avaliações foram realizadas por um único examinador treinado 

e cego aos métodos atribuídos aos pacientes avaliados. Sendo: 

 

4.5.1.1 Índice de placa modificado (IP) (Mombelli et al., 1987) 

0: Ausência de biofilme; 

1: Presença de biofilme detectada pela introdução de uma sonda em torno 

do implante, ao nível da margem gengival; 

2: Biofilme visível ao olho nu; 

3: Presença de biofilme em quantidade considerável. 

 

4.5.1.2 Índice gengival (IG) (Löe; Silness, 1963) 

0: Sem inflamação, ou seja, gengiva normal; 

1: Inflamação discreta, isto é, tênue mudança de coloração, suave edema e 

ausência de sangramento à sondagem;  

2: Inflamação moderada, isto é, vermelhidão, edema, brilho e sangramento à 

sondagem; 

3: Inflamação acentuada, apresentando aspecto avermelhado, bem como 

grande edema, ulceração e tendência à hemorragia espontânea. 

 

4.5.1.3 Profundidade de sondagem (PS): medida da margem gengival ao 

fundo do sulco peri-implantar, a qual foi avaliada por meio de uma 

sonda milimetrada para implantes, com ponta plástica (Colorvue®, 

Hu-Friedy Co., Chicago, IL, EUA) (figura 7).  
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Figuras 7. (A) Sonda milimetrada para implantes; (B) Avaliação da 
profundidade de sondagem. 

 

 

4.5.1.4 Índice de sangramento à sondagem (SS): foi registrado quanto à 

presença (escore 1) ou ausência (escore 0) de sangramento da 

margem gengival após 30 segundos transcorridos da avaliação da 

profundidade de sondagem (figura 8). 

 

 
Figura 8. Sangramento à sondagem. 

 

 

4.5.2 Ação Antimicrobiana 

A ação antimicrobiana dos métodos de higiene testados foi avaliada com 

base na composição do biofilme subgengival e presente nas cápsulas e anéis de 

retenção das overdentures.  

B 
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As análises microbiológicas foram realizadas por meio da técnica de 

hibridização DNA Checkerboard, a qual permitiu quantificar a colonização bacteriana 

e fúngica presente. 

As espécies selecionadas para serem alvo de detecção incluíram micro-

organismos associados à doença periodontal e ao surgimento e desenvolvimento 

das lesões peri-implantares (Socransky et al., 1998; do Nascimento et al., 2006) e 

patógenos associados a lesões associadas à prótese, como a Estomatite Protética 

(Coco et al., 2008; Gendreau; Loewy, 2011; Salerno et al., 2011) (tabela 1).  

 

Tabela 1 - Espécies de micro-organismos a serem identificados e quantificados pela técnica DNA 
Checkerboard.  

Espécies bacterianas e fúngicas 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans b 

Bacillus subtilis 

Bacteroides fragilis 

Campylobacter rectus 

Capnocytophaga gingivalis 

Eikenella corrodens 

Enterococcus faecalis 

Escherichia coli 

Fusobacterium nucleatum  

Klebsiella pneumoniae  

Lactobacillus casei  

Neisseria mucosa  

Peptostreptococcus anaerobius  

Porphyromanas endodontalis  

Porphyromonas gingivalis  

Prevotella intermedia  

Prevotella melaninogenica  

Prevotella nigrescens  

Pseudomonas aeruginosa  

Pseudomonas putida 

Staphylococcus aureus 

Staphylococcus epidermidis 

Staphylococcus pasteuri 

Streptococcus constellatus 

Streptococcus mutans 

Streptococcus mitis 

Streptococcus oralis 

Streptococcus parasanguinis 

Streptococcus salivarius 

Streptococcus sanguinis 

Streptococcus sobrinus 

Tannerella forsythia 

Treponema denticola 

Veillonella parvula 

Candida albicans 

Candida dubliniensis 

Candida glabrata 

Candida krusei 

Candida tropicalis 
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4.5.2.1 Coleta das amostras do biofilme subgengival 

O biofilme supragengival e o cálculo foram removidos com cureta plástica 

esterilizada (Implacare™, Hu-Friedy Co., Chicago, IL, EUA) (figura 9) e os pilares 

protéticos foram limpos com compressas de gazes estéreis (figura 10) antes da 

coleta do biofilme subgengival, com objetivo de evitar a contaminação, e então 

isolados com rolos de algodão e secos com jato de ar. 

 

 

  

Figuras 9. (A) Cureta plástica; (B e C) Remoção do biofilme 
supragengival e cálculo. 

 

 

 
Figura 10.  Limpeza dos pilares protéticos com 
compressas de gazes estéreis. 

 

Para a análise microbiológica, amostras foram coletadas do sulco peri-

implantar e componentes das overdentures antes do uso dos métodos de higiene 

avaliados (baseline) e após o período de uso de cada um dos métodos.  

Na coleta do sulco peri-implantar, os dois sítios de cada implante com os 

maiores valores de profundidade de sondagem no baseline foram escolhidos para 

coleta; sendo assim, as três coletas do biofilme foram obtidas dos mesmos sítios. 
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Para isso, uma ponta de papel absorvente estéril (n° 40) (Dentsply Maillefer; 

Dentsply Indústria e Comércio Ltda., Petrópolis, RJ, Brasil) foi inserida levemente no 

sulco peri-implantar de cada sítio selecionado, com o auxílio de uma pinça clínica 

esterilizada, até atingida a resistência apical, e mantida por 30 segundos para a 

obtenção do biofilme subgengival (do Nascimento et al., 2011) (figura 11).   

Essas pontas de papel absorvente foram depositadas em micro-tubos 

plásticos (eppendorfs) identificados, contendo 150µL do tampão TE (10 mM Tris-

HCl, 1 mM EDTA, pH 7,6). Dessa forma, as amostras constituíram um pool das 

pontas de papel absorvente utilizadas por paciente (figura 12). Em seguida, cada um 

dos tubos recebeu 150µL de solução NaOH 0,5 M e foram armazenados a -20oC até 

o processamento laboratorial pela técnica de hibridização DNA Checkerboard. 

 

 

  

Figura 11. (A) Cones de papel 

absorvente posicionados para coleta do 

biofilme do sulco peri-implantar de mini-

implante. 

Figura 11. (B) Cones de papel 

absorvente posicionados para coleta do 

biofilme do sulco peri-implantar de 

implante convencional. 
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Figura 12. Cones de papel utilizados 
por paciente depositados em 
eppendorf. 

 

 

4.5.2.2 Coleta das amostras do biofilme presente nas cápsulas e anéis de 

retenção das overdentures 

A coleta do biofilme presente nos componentes das overdentures foi 

realizada por meio de um aplicador descartável do tipo microbrush (KG Brush Fine; 

KG Sorensen; Medical Burns Indústria e Comércio de Pontas e Brocas Ltda; Cotia, 

SP, Brasil). Para isso, a prótese inferior foi removida da cavidade bucal do paciente, 

colocada em recipiente identificado e levada até o Laboratório de Pesquisa em 

Reabilitação Oral (Departamento de Materiais Dentários e Prótese, Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto, USP), onde foi inicialmente enxaguada em água 

corrente por 5 segundos e seca com jato de ar da seringa tríplice por 10 segundos. 

Em zona asséptica, a prótese foi colocada em uma placa de Petri estéril, apreendida 

com uma pinça e o microbrush friccionado sobre as superfícies expostas da cápsula 

metálica e anéis de retenção (figura 13). Foi utilizado um microbrush para cada 

conjunto cápsula/anel de retenção. Os microbrushs utilizados na coleta de biofilme 

de cada overdenture foram então inseridos em eppendorf identificado, contendo 

150µL do tampão TE (figura 14). Sendo assim, as amostras constituíram um pool 

dos microbrushs utilizados por paciente (figura 15). Em seguida, cada um dos tubos 

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

processamento laboratorial.  
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Figura 13. (A e B) Coleta do biofilme presente nos componentes das overdentures com 
microbrush. 

 

 

  
Figura 14. (A e B) Microbrushs utilizados por paciente 
depositados em eppendorf. 
 
 
 
 

 

Figura 15. Amostras coletadas 
do biofilme subgengival e 
componentes das overdentures. 
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4.5.2.3 Processamento das amostras pelo método da hibridização DNA 

Checkerboard  

As sondas de DNA utilizadas no teste microbiológico DNA Checkerboard 

foram preparadas a partir do DNA genômico do micro-organismo alvo.  

 

Extração e quantificação do DNA genômico das espécies 

O DNA genômico de parte dos micro-organismos foi obtido por meio da 

extração, e o restante foi adquirido (American Type Culture Collection, ATCC, 

Manassas, VA, EUA). As espécies bacterianas e fúngicas que tiveram o DNA 

extraído foram: Aggregatibacter actinomycetemcomitans b, Bacillus subtilis, 

Bacteroides fragilis, Candida albicans, Candida dubliniensis, Candida glabrata, 

Candida krusei, Candida tropicalis, Eikenella corrodens, Enterococcus faecalis, 

Escherichia coli, Fusobacterium nucleatum, Klebsiella pneumonia, Lactobacillus 

casei, Neisseria mucosa, Peptostreptococcus anaerobius, Porphyromonas gingivalis, 

Prevotella intermedia, Prevotella nigrescens, Pseudomonas aeruginosa, 

Pseudomonas putida, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 

Staphylococcus pasteuri, Streptococcus constellatus, Streptococcus salivarius, 

Streptococcus mitis, Streptococcus mutans, Streptococcus oralis, Streptococcus 

parasanguinis, Streptococcus sanguinis, Streptococcus sobrinus.  

A extração do DNA das bactérias em questão foi realizada seguindo o 

protocolo de extração de DNA genômico usando CTAB (Doyle; Doyle, 1990, 

modificado). A partir das cepas das bactérias, culturas bacterianas foram 

desenvolvidas em meio de cultura líquido adequado à cada espécie, por 24 horas, a 

37°C. Após esse período, as culturas foram centrifugadas (5430R, Eppendorf, 

Barkhausenweg, Hamburg, Alemanha) a 6000 rpm por 5 minutos, descartou-se o 

sobrenadante, obtendo-se um precipitado. Esse precipitado foi transferido a 

microtubos, do tipo eppendorfs, que foram levados à centrífuga a 13200 rpm, por 7 

minutos, para a precipitação das células. O sobrenadante foi removido, o precipitado 

ressuspendido em 700 µL de tampão de extração (buffer de extração com 

proteinase K), homogeneizado e incubado a 65°C durante 30 minutos em banho-

maria (ALB 250S, Inbras Equipamentos de Saúde, Jardinópolis, São Paulo, Brasil), 

homogeneizando 20 vezes a cada 10 minutos. Após esse período, 650 µL de CIA 

(24:1; Clorofórmio: álcool isoamílico) (Sigma-Aldrich, Saint Lois, Missouri, EUA) 

foram adicionados e a solução foi homogeneizada até a formação de uma emulsão, 
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e, a seguir, centrifugada a 13200 rpm, por 7 minutos. A fase aquosa obtida foi 

removida e transferida a um novo eppendorf, ao qual foram adicionados 250 µL de 

buffer de extração (sem proteinase K) e 650 µL de CIA, homogeneizados e 

centrifugados novamente a 13200 rpm, durante 7 minutos. A fase aquosa formada 

foi novamente transferida a um novo eppendorf, ao qual foram adicionados 650 µL 

de CIA, homogeneizada e centrifugada (13200 rpm por 7 minutos). O sobrenadante 

foi removido e o DNA então precipitado com 1 volume de isopropanol (Sigma-

Aldrich), homogeneizado e centrifugado (13200 rpm por 7 minutos). O sobrenadante 

foi removido e o DNA lavado com 50 µL de etanol a 70% (Sigma-Aldrich) e 

novamente centrifugado (13200 rpm por 2 minutos). O etanol foi então descartado e 

o precipitado (DNA) foi seco. Com o DNA devidamente seco, esse foi ressuspendido 

adicionando 40 µL de TE com RNAse [10mM Tris – HCl, pH 8,0 + 10 µg/mL de 

RNAse (Sigma-Aldrich)] e incubado em banho-maria a 37°C, durante 30 minutos. 

A extração do DNA das leveduras – C. albicans, C. dubliniensis, C. glabrata, 

C. krusei e C. tropicalis - seguiu o seguinte protocolo: as culturas foram 

desenvolvidas em meio de cultura líquido (Sabouraud Dextrose Broth), por 24 horas, 

a 37°C. Após centrifugação a 3200 g por 5 minutos, o pellet foi ressuspendido em 

500 µL de tampão de lise [200 mM Tris HCl (Sigma-Aldrich); 250 mM NaCl (Sigma-

Aldrich); 25 mM EDTA (Sigma-Aldrich); 0,5% de Solução de Dodecil Sulfato de 

Sódio (SDS) (Sigma-Aldrich)], com pH 8,5 e transferido para um eppendorf. Foi 

adicionado ao lisado 500 µL de pérolas de vidro, de 425-600 µm de diâmetro, 

lavadas previamente com ácido clorídrico. As amostras foram levadas ao agitador de 

tubos (vórtex) e homogeneizadas vigorosamente por 10 minutos. O lisado foi 

transferido para um novo eppendorf e a esse foi adicionado o mesmo volume (500 

µL) de fenol-clorofórmio (1:1) (Sigma-Aldrich), e em seguida, foi levado novamente 

ao vórtex por 10 minutos. Após esse período, as amostras foram centrifugadas a 

20000 g, por 10 minutos, e a fase aquosa obtida foi transferida para um novo 

eppendorf, e a ela foi adicionado 1 mL de isopropanol (Sigma-Aldrich), para que 

ocorresse a precipitação do DNA, seguido da centrifugação por 5 minutos na 

velocidade máxima. O sobrenadante obtido foi descartado e o pellet foi lavado com 

500 µL de etanol a 70% (Sigma-Aldrich) gelado, e submetido à centrifugação 

(velocidade máxima, por 5 minutos). O pellet foi seco e ressuspendido em 40 µL de 

TE com RNAse [10mM Tris – HCl, pH 8,0 + 10 µg/mL de RNAse (Sigma-Aldrich)] e 

incubado em banho-maria a 37°C, durante 30 minutos. 
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Após a extração, cada amostra de DNA teve sua concentração (rendimento) 

e pureza determinadas por meio de leituras de absorbância em espectrofotômetro 

(Multiskan GO, Thermo Fisher Scientific, Finlândia). Foi realizada a calibração do 

aparelho com amostra branco (TE com RNAse) e uma alíquota de 5 µL de amostra 

foi transferida para os poços da placa de leitura (µDrop Plate, Thermo Fisher 

Scientific) e a leitura de absorbância foi efetuada. O DNA absorve luz no 

comprimento de onda de 260 nm e as proteínas, de 280 nm. A razão entre as 

leituras em 260 nm e 280 nm foi utilizada como um indicativo da pureza do DNA 

obtido, ou seja, a relação entre a quantidade de DNA e de proteína é usada como 

parâmetro para avaliação da qualidade do DNA extraído e, desse modo, a relação 

260/280 pode ser usada para esse fim. Amostras cujos valores dessa relação foram 

inferiores a 1,8 apresentavam contaminação com proteínas ou solventes orgânicos, 

como o fenol. Nos casos em que a concentração (rendimento) e a relação 260/280 

não foram suficientes, o processo de extração foi repetido. 

A eletroforese para verificação da qualidade e integridade do DNA extraído 

foi realizada em gel de agarose (Agargen, Laboratorios Espanagar, Torrejon de 

Ardoz, Madri, Espanha). O gel foi preparado a 0,8% pela solidificação da agarose 

fundida em tampão TAE (Tris-acetato-EDTA 0,5M; pH 8,0). O gel foi acondicionado 

em cuba de eletroforese (Major Science, Saratoga, Califórnia, EUA) 10x10 cm com 

tampão de corrida TAE, e em cada poço do gel foi colocado uma mistura de 1 µL de 

tampão de carregamento (Invitrogen, Life Technologies do Brasil Ltda, São Paulo, 

SP, Brasil), 1 µL de corante Gel Red (Biotium Inc., Hayward, Califórnia, EUA) diluído 

50x e 3 µL da amostra. Essa mistura é utilizada para aumentar a densidade das 

amostras, impedindo que elas saiam dos poços, além de dar a coloração que serve 

como indicador do progresso eletroforético. Após 30 minutos em eletroforese a 100 

voltz, o gel foi visualizado em um aparelho transluminador com luz ultravioleta para 

análise das bandas de DNA obtidas e as imagens foram fotodocumentadas 

(Fotodocumentador E-BOX VX5, Fisher Biotec, Perth, Austrália Ocidental, Austrália). 

Após a confirmação da integridade, as amostras foram estocadas para utilização na 

técnica microbiológica. 

O processamento laboratorial por meio do método DNA Checkerboard foi 

realizado no Laboratório de Diagnóstico Odontológico Molecular do Departamento 

de Materiais Dentários e Prótese da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – 
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USP, de acordo com a técnica proposta por Socransky et al. (1994), modificada por 

do Nascimento et al. (2010), e envolveu as seguintes etapas: 

 

Confecção das sondas genômicas de DNA 

Os DNA foram diluídos a uma concentração de 10 ng/µL, em um volume 

final de 10 µL e foram desnaturados em água fervente por cinco minutos. 

Imediatamente, foram resfriados em gelo, durante cinco minutos para manter as 

cadeias de nucleotídeos abertas. Com os eppendorfs mantidos em gelo, foram 

adicionados os componentes do kit de marcação: 10 µL de Reaction buffer, 2 µL de 

Labelling reagente e 10 µL de Cross-linker solution (GE Healthcare, Chalfont, 

Buckinghamshire, Reino Unido). Os eppendorfs foram agitados em microcentrífuga, 

incubados a 37°C por 30 minutos, em banho-maria, e estocados até seu uso.  

 

Processamento e aplicação das amostras 

Inicialmente, os eppendorfs contendo as amostras foram descongelados à 

temperatura ambiente. Posteriormente, as amostras foram homogeneizadas por 4 

minutos utilizando um agitador de tubos (AP 56, Phoenix Luferco, Araraquara, SP, 

Brasil) para a desagregação total do conteúdo coletado pelas pontas de papel 

absorvente e microbrush. Os tubos foram então fervidos a 95°C por 5 minutos para a 

desnaturação das fitas de DNA (figura 16 A), e imediatamente resfriados em gelo 

por 5 minutos (figura 16 B). Após a desnaturação, as amostras foram neutralizadas 

com a adição de 800 µL de acetato de amônio 5 M, o que permitiu a lise e a 

suspensão do DNA na solução. Dois eppendorfs, contendo a quantidade de 105 e 

106 células de cada uma das 39 espécies estudadas (controles), foram processados 

seguindo o mesmo protocolo descrito.  
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Figura 16. (A e B) Etapas de desnaturação do DNA das amostras coletadas. 

 

As amostras de DNA foram aplicadas sobre uma membrana de nylon 

(Hybond N+, GE Healthcare, Chalfont, Buckinghamshire, Reino Unido), montada em 

uma placa metálica com 30 canaletas dispostas paralelamente, denominada Minislot 

30 (Immunetics, Cambridge, MA, EUA) (figura 17). Esse aparelho permite a 

deposição de 28 diferentes amostras de DNA em canaletas individuais, bem como 

duas canaletas contendo os controles, correspondentes a 105 e 106 de cada espécie 

estudada. A membrana tem carga positiva, com dimensões (15 x 15 cm) que 

permitem a cobertura total do comprimento das canaletas do Minislot 30. Cada 

amostra de DNA e controles foram depositados no interior das canaletas com o 

auxílio de pipetas automáticas de precisão (figura 18). Após 5 minutos da aplicação, 

para que os DNA aderissem na membrana de nylon, com o auxílio de bomba a 

vácuo ligada ao aparelho, a solução foi removida. Para finalizar esta etapa, a 

membrana foi removida do aparelho, transferida para um invólucro de papel, e 

mantida em estufa a 120°C (SX 1.2 DTME, Sterilifer Ind. e Com. Ltda., Diadema, SP, 

Brasil), durante 20 minutos, para a fixação do DNA na membrana. 

Para o processamento de todas as amostras do estudo, foram necessárias 9 

membranas.  
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Figura 17. (A) Aparelho Minislot 30 aberto; (B) Membrana posicionada 
sobre uma das placas do aparelho; (C) Aparelho fechado, após 
posicionamento da membrana. 

 

 

 

Figura 18. Aplicação das amostras de DNA. 
 

Pré-hibridização das amostras 

Após a fixação do DNA das amostras e controles, 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. Posteriormente, a membrana foi pré-hibridizada no 

forno de hibridização (figura 19) a 63,5°C, durante 6 horas. 
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Figura 19. Forno de hibridização. 

 

Aplicação das sondas de DNA marcadas e reação de hibridização 

Para a realização desta etapa, foram preparadas 150 µL de sondas de DNA 

de cada micro-organismo avaliado.  

Dessa forma, após a pré-hibridização, a membrana foi posicionada em um 

aparelho de acrílico (Miniblotter 45, Immunetics, Cambridge, MA, EUA) 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 e 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 20). 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 foi então realizada no forno de 

hibridização a 63,5°, sob agitação suave, durante 16 horas. 
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Figura 20. (A) Aparelho Miniblotter 45 para aplicação das sondas; (B) Sondas aplicadas 
individualmente nas canaletas. 

 

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 DNA). Inicialmente, foram realizadas duas lavagens 

de 30 minutos 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.), 

NaH2PO4 50 mM (pH=7; Sigma Chemical Co.), NaCl 150 mM (Sigma Chemical 

Co.), MgCl2 1mM (Sigma Chemical Co.) e Blocking Reagent (GE Healthcare). 

Posteriormente, 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.   

 

Detecção dos sinais de hibridização 

Para detectar os sinais de hibridização dos DNA das amostras com os DNA 

das sondas marcadas de cada um dos micro-organismos, 6,7 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. Após esse 

período, 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 quimiluminescência. Assim, para a detecção desses sinais, cada 

membrana foi posicionada dentro de um cassete apropriado (Hypercassete, GE 
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Healthcare) (figura 21), em câmara escura, onde permaneceu em contato com um 

filme para autorradiografia (HyperFilm, GE Healthcare), durante uma hora. A seguir, 

os filmes expostos foram revelados e fixados em soluções de processamento 

radiográfico convencional (Kodak, Rochester, NY, EUA) para a detecção dos sinais 

de quimiluminescência. Ao final, foram 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 (figura 

22).  

 

 

  

Figura 21. (A) Cassete radiográfico; (B) Membrana posicionada dentro do cassete radiográfico 
para exposição em filme para autorradiografia. 

 

 

 

Figura 22. Diagrama representativo do 
“tabuleiro de xadrez” ou DNA Checkerboard 
(Adaptada de do Nascimento et al., 2006). 

 

 

A 

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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Interpretação dos sinais de hibridização 

A leitura dos resultados foi feita por meio da comparação da intensidade dos 

sinais de hibridização obtidos pela intersecção das amostras testadas contra as 

sondas marcadas em relação à intensidade das amostras controle, colocadas nas 

duas últimas canaletas do Minislot 30, que equivalem a 105 e 106 células das 

espécies-alvo.  

Após a obtenção dos filmes radiográficos com os sinais de hibridização, 

estes foram digitalizados e as imagens obtidas foram analisadas no software Cliqs 

1D Pro (Totallab, Newcastle upon Tyne, Inglaterra). 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 23).  

 

  

  

Figura 23. (A) Imagem digitalizada da membrana vista no software Cliqs 1D Pro; (B) Delimitação das 
canaletas das sondas; (C) Isolamento dos sinais de hibridização a serem quantificados; (D) 
Calibração dos sinais em função dos controles. 
 

 

4.6 Satisfação dos pacientes 

Os pacientes responderam um questionário específico sobre satisfação após 

o uso de cada um dos métodos de higiene propostos (ES e WP).  

Cada uma das 9 questões (Q1 a Q9) foi respondida em uma escala 

numérica de 0 a 100 (Escala Visual Analógica – EVA - de 100,0 mm), sendo que 0 

correspondia à resposta completamente negativa e 100, completamente positiva, 

A B 

C D 
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com relação ao nível de conforto após o uso, sensação de limpeza dos implantes e 

da prótese, facilidade de uso na higienização diária dos implantes e da prótese, além 

da satisfação, continuação e indicação do uso do método avaliado. Os participantes 

foram instruídos a marcarem uma linha perpendicular à reta da EVA no ponto 

correspondente a sua resposta à questão; e o valor relacionado a cada resposta foi 

definido como a distância, em milímetros, da extremidade esquerda da reta até a 

marcação realizada pelo paciente. Para completar o questionário, uma questão 

aberta (Q10) foi respondida em relação a alguma dificuldade ou queixa quanto ao 

método em questão (Apêndice E).  

 

4.7 Controle dos vieses 

Cada participante utilizou os métodos de higiene propostos em sequência 

aleatória. Um pesquisador (P1), que não se envolveu com as demais fases 

operacionais da pesquisa, obteve uma lista com números aleatórios gerados por 

programa de computador. Esses números correspondiam aos métodos de higiene 

avaliados. Outro pesquisador (P2), portando a lista de aleatorização, distribuiu os 

produtos aos pacientes juntamente com as orientações necessárias para seu uso e 

recolheu as próteses, as quais eram levadas ao laboratório para a coleta do biofilme 

dos componentes das overdentures e escovação pelo pesquisador P3. Enquanto as 

próteses estavam no laboratório, o pesquisador P4 coletou os dados dos parâmetros 

clínicos e o biofilme subgengival. O questionário de satisfação do paciente foi 

aplicado pelo pesquisador P3, ao final do uso de cada um dos métodos. O 

pesquisador P4 coletou as informações das variáveis e os encaminhou para P1, que 

realizou a análise estatística. Dessa forma, buscou-se o cegamento da maioria dos 

pesquisadores envolvidos, já que não foi possível o cegamento dos participantes 

quanto aos métodos utilizados.  

 

4.8 Amostra estimada  

O tamanho amostral foi estimado considerando-se a variável profundidade 

de sondagem, com base em estudo prévio (Porras et al., 2002), tendo como base os 

valores obtidos antes (baseline) e após o método de higiene testado. Dessa forma, 

estimou-se que um número de 35 participantes seria suficiente para detectar 

diferenças relevantes (α=0,05; β=0,20). Além disso, como desistências e perdas são 

possíveis em estudos clínicos, o tamanho amostral foi determinado envolvendo um 
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número de participantes 20% maior que o estimado no cálculo, ou seja, 42 

pacientes. 

 

4.9 Análise dos dados 

Para a análise dos parâmetros clínicos e ação antimicrobiana, o paciente foi 

considerado unidade estatística. As médias dos parâmetros índice de placa 

modificado, índice gengival e profundidade de sondagem, no baseline e após o uso 

de cada método de higiene, foram calculadas para cada paciente. Já o sangramento 

à sondagem foi calculado pela porcentagem de sítios que apresentaram 

sangramento, com relação ao número total de sítios do paciente, no baseline e após 

cada método de higiene. Quanto à ação antimicrobiana, foram estimadas a 

quantidade total de células microbianas presentes, assim como a quantidade de 

células de cada micro-organismo avaliado. 

Na análise dos dados referentes aos parâmetros clínicos, ação 

antimicrobiana e respostas ao questionário de satisfação, os valores não aderiram à 

distribuição normal, conforme averiguado pelo teste de normalidade Kolmogorov-

Smirnov. Por tratar-se de dados pareados, a influência dos métodos de higiene 

avaliados sobre os parâmetros clínicos e quanto à ação antimicrobiana foi 

averiguada por meio do teste de Friedman, seguido de comparações realizadas por 

meio do teste de Wilcoxon, corrigido de acordo com o método de Bonferroni. As 

comparações entre implantes convencionais e mini-implantes, quanto aos 

parâmetros clínicos e ação antimicrobiana, foram realizadas por meio do teste de 

Mann-Whitney. A análise das respostas aos questionários aplicados após o uso de 

cada um dos métodos foi realizada por meio do teste de Wilcoxon. 

Os testes estatísticos foram realizados por meio do software SPSS Statistics 

20.0 (SPSS Inc. Chicago, IL, EUA) e conduzidos respeitando-se o nível de 

significância (α) de 0,05. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Amostra 

A figura 24 apresenta o fluxograma de recrutamento e participação para o 

presente estudo. Após triagem e exame de 77 pacientes, 35 destes foram excluídos: 

quatro por apresentarem a prótese total inferior (overdenture) com fratura ou reparo 

e cincos devido à presença de lesão ou dor causada pela instabilidade da 

overdenture, os quais foram critérios de exclusão estabelecidos previamente. 

Dezoito pacientes convidados relataram dificuldade em comparecer aos retornos, 

sendo quatro por apresentarem problemas de saúde, dois com dificuldades de 

locomoção, oito com dificuldades em se ausentarem do trabalho e quatro por 

morarem em outro município. Seis pacientes se recusaram a participar da pesquisa 

por falta de interesse no assunto e outros dois pacientes foram excluídos por 

apresentarem dificuldades na compreensão de informações simples, notada durante 

entrevista inicial.  

Dessa forma, foram selecionados 42 pacientes e, após o início da pesquisa, 

quatro foram perdidos. Uma das perdas ocorreu devido à presença de dor em lesão 

ocasionada no decorrer do período da pesquisa, o que dificultava o uso da 

overdenture e o seguimento do protocolo de higiene proposto, e os outros três, 

devido a faltas consecutivas aos retornos agendados para coleta dos dados e 

amostras, não sendo, portanto, incluídos na análise estatística. Nenhuma das 

perdas dos pacientes relacionou-se ao uso dos materiais avaliados durante a 

pesquisa. Assim, a amostra final deste estudo foi de 38 pacientes. 

Houve pacientes perdidos ou desistentes (total de 4 pacientes), mas a 

proporção ficou bem abaixo do máximo tolerável, ou seja, inferior a 20% (Ebell et al., 

2004). 

Nenhum evento adverso foi observado ou relatado ou qualquer 

anormalidade atribuída aos métodos de higiene foi notada nos tecidos orais dos 

pacientes. 
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Figura 24. Fluxograma dos participantes (adaptado da declaração CONSORT). 

 

Dos 38 participantes, 29 eram mulheres (76,3% da amostra) e 9 homens 

(23,7% da amostra), com média de idade de 60,8±7,1 anos. O tempo médio da 

condição de edentulismo completo foi de 21,1±14,4 anos e o tempo médio de uso de 

overdentures foi de 2,3±0,9 anos. Com relação ao tipo e número de implantes, 13 
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pacientes (34,2%) possuíam overdentures retidas por 2 implantes convencionais e 

25 por mini-implantes, sendo 2 (31,6%), 3 (7,9%) e 4 (26,3%) mini-implantes. 

A tabela 2 apresenta as características demográficas dos participantes da 

pesquisa.  

 

 

       Tabela 2 - Características demográficas dos participantes da pesquisa. 

 n Frequência (%) 

Sexo   

  Feminino 29 76,3 

  Masculino 9 23,7 

Estado civil   

  Casado 24 63,2 

  Solteiro 1 2,6 

  Divorciado 4 10,5 

  Viúvo 9 23,7 

Instrução   

  Não alfabetizado 2 5,3 

  Ensino fundamental incompleto 18 47,4 

  Ensino fundamental completo 7 18,4 

  Ensino médio incompleto 3 7,9 

  Ensino médio completo 6 15,8 

  Ensino superior incompleto 1 2,6 

  Ensino superior completo 1 2,6 

Atividade Profissional   

  Dona-de-casa 14 36,8 

  Aposentado 8 21,1 

  Autônomo 10 26,3 

  Assalariado 6 15,8 

 

 

Com relação ao estado civil dos pacientes, a maioria (63,2%) era casada. 

Com relação à escolaridade, a amostra apresentou um baixo nível de instrução, 

sendo 47,4% com ensino fundamental incompleto, 15,8% com ensino médio 

completo e apenas um paciente (2,6%) com ensino superior completo. Dos 38 

pacientes, houve predominância de donas-de-casa (36,8%), seguido de indivíduos 

ativos, ou seja, autônomos (26,3%) e assalariados (15,8%).   
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A tabela 3 apresenta os produtos utilizados pelos pacientes na higienização 

da cavidade bucal, principalmente pilares protéticos e tecidos peri-implantares, e 

overdentures, antes de iniciarem participação na pesquisa. 

 

Tabela 3 - Higienização dos pilares protéticos e tecidos peri-implantares e overdentures realizada 
pelos pacientes antes da participação na pesquisa. 

 n Frequência (%) 

Higienização dos pilares protéticos e tecidos peri-

implantares 

  

  Escova dental + dentifrício 25 65,8 

  Escova dental + dentifrício + bochecho 11 28,9 

  Escova dental + água 2 5,3 

Higienização das overdentures   

  Escova dental + dentifrício 31 81,6 

  Escova dental + sabão 2 5,3 

  Escova específica + dentifrício 1 2,6 

  Escova dental + dentifrício + imersão em peróxido 1 2,6 

  Escova de mão + dentifrício + imersão em hipoclorito 1 2,6 

  Escova dental + dentifrício + imersão em bicarbonato     de 

sódio 

2 5,3 

 

A maioria dos participantes utilizava escova dental associada a dentifrício 

para a higienização tanto dos pilares protéticos e tecidos peri-implantares (65,8%) 

como das overdentures (81,6%), sendo que a higienização da cavidade bucal e das 

overdentures eram realizadas em média, 2,8±0,7 e 2,8±0,6 vezes ao dia, 

respectivamente. Vinte e seis pacientes (68,4%) relataram usar a mesma escova 

para higienizar as próteses e a cavidade bucal, enquanto 12 (31,6%) afirmaram que 

usavam uma escova destinada para a escovação dos tecidos bucais e outra apenas 

para a higienização das próteses. 

Com relação ao hábito de uso noturno das próteses, 19 pacientes (50,0%) 

afirmaram dormir com ambas as próteses, 14 (36,8%) relataram que retiravam as 

próteses no período do sono, enquanto cinco (13,2%) relataram que dormiam 

apenas com a prótese total superior em posição, deixando a overdenture inferior em 

um copo com água. 

 

5.2 Parâmetros clínicos 

Os dados originais relacionados aos parâmetros clínicos estão apresentados 

no Apêndice F. 
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Por meio do teste de Friedman, observou-se diferença estatisticamente 

significante entre baseline, ES e WP (p<0,001) para todos os parâmetros clínicos 

avaliados. A tabela 4 apresenta os postos médios obtidos pelo teste, bem como os 

resultados das comparações entre pares (teste de Wilcoxon). 

 

Tabela 4 - Postos médios (PM), resultados do teste de Friedman (Fr) e resultados das comparações, 
referentes aos parâmetros clínicos avaliados. 

Método 
IP IG PS SS 

PM 
Fr 

(p-valor) 
PM 

Fr 
(p-valor) 

PM 
Fr 

(p-valor) 
PM 

Fr 
(p-valor) 

Baseline 2,64 A 27,95 

(<0,001)* 

2,75 A 37,97 

(<0,001)* 

2,62 A 24,99 

(<0,001)* 

2,54 A 28,15 

(<0,001)* ES 1,70 B 1,67 B 1,78 B 1,86 B 

WP 1,66 B 1,58 B 1,61 B 1,61 B 

*Diferença significante (p<0,05); Comparação entre pares: letras distintas indicam diferença significante (teste de Wilcoxon).  

 

No baseline, os índices avaliados apresentaram valores significantemente 

maiores que aqueles observados após o uso dos métodos testados, o que mostra 

que os protocolos de higiene propostos na pesquisa promoveram uma melhora na 

saúde dos tecidos peri-implantares. 

Houve diferença estatisticamente significante entre os valores obtidos no 

baseline e os valores após os métodos avaliados (p<0,001). Já entre os métodos ES 

e WP, não houve diferença estatisticamente significante, ou seja, apresentaram 

resultados semelhantes, para todos os parâmetros clínicos avaliados (IP, IG e PS: 

p=1,000; SS: p=0,828). 

As figuras 25 a 28 mostram os gráficos representativos do Índice de placa 

modificado, Índice gengival, Profundidade de sondagem e Índice de sangramento à 

sondagem, antes (baseline) e após o uso dos métodos de higiene avaliados ES e 

WP, respectivamente.  
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Figura 25. Índice de placa avaliado no baseline e após o uso de cada método. 

 

 

 

 

Figura 26. Índice gengival avaliado no baseline e após o uso de cada método. 
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Figura 27. Profundidade de sondagem avaliada no baseline e após o uso de 
cada método. 

 

 

 

  

Figura 28. Índice de sangramento à sondagem avaliado no baseline e após o 
uso de cada método. 

 

 

O método WP promoveu a maior redução de todos os índices avaliados, e o 

método ES apresentou resultados intermediários, quando comparados ao baseline; 

porém, essa diferença entre os métodos não foi estatisticamente significante.  
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5.2.1 Implantes convencionais versus Mini-implantes 

Como análise complementar, os dados relacionados aos parâmetros clínicos 

obtidos nas três avaliações do estudo – baseline, após ES e após WP - foram 

comparados em relação ao tipo de implante, e, para isso, foram considerados os 

pacientes com 2 implantes convencionais e aqueles com 2 mini-implantes (tabelas 5 

e 6).  

 

Tabela 5 - Postos médios e valor de p, referentes aos parâmetros clínicos – Índice de placa 
modificado (IP) e Índice Gengival (IG) -, no baseline, após ES e WP, comparando implantes 
convencionais e mini-implantes. 

 

Métodos 

IP IG 

Implantes 

Convencionais 

Mini-

implantes 
p† 

Implantes 

Convencionais 

Mini-

implantes 
p† 

Baseline 12,79 13,27 0,8931 12,39 13,77 0,6475 

ES 9,25 17,77 0,0028* 11,68 14,68 0,3173 

WP 10,54 16,14 0,0580 13,21 12,73 0,8931 

†teste de Mann-Whitney; *Diferença significante (teste de Mann-Whitney; p<0,05) 

 

 

Tabela 6 - Postos médios e valor de p, referentes aos parâmetros clínicos – Profundidade de 
Sondagem (PS) e Sangramento à Sondagem (SS) -, no baseline, após ES e WP, comparando 
implantes convencionais e mini-implantes. 

 

Métodos 

PS SS 

Implantes 

Convencionais 

Mini-

implantes 
p† 

Implantes 

Convencionais 

Mini-

implantes 
p† 

Baseline 12,75 13,32 0,8508 14,82 10,68 0,1656 

ES 14,00 11,73 0,4668 15,36 10,00 0,0749 

WP 12,61 13,50 0,7675 13,57 12,27 0,6867 

†teste de Mann-Whitney. 

 

Foi possível verificar que houve diferença estatisticamente significante entre 

os diferentes tipos de implantes apenas do IP após ES (p<0,05).  

 

5.3 Ação antimicrobiana 

O uso da técnica de hibridização DNA Checkerboard permitiu a identificação 

e a quantificação de 39 espécies de micro-organismos presentes no biofilme 

subgengival e nos componentes presentes nas overdentures (cápsulas e anéis de 

retenção), antes (baseline) e após o uso dos métodos de higiene avaliados. 

As imagens das radiografias obtidas após reação de hibridização das 

membranas estão apresentadas no Apêndice G.  
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A tabela 7 mostra os resultados obtidos pelo teste de Friedman - postos 

médios e valores de p - relacionados aos micro-organismos (39 espécies e 

quantidade total) presentes no biofilme subgengival e componentes das 

overdentures, no baseline, após ES e WP. 

 

Tabela 7 - Postos médios e valor de p, referentes aos micro-organismos presentes no biofilme 
subgengival e componentes das overdentures, no baseline, após ES e WP. 

 Biofilme Subgengival Componentes Overdentures 

Método 
Mic. 

Baseline ES WP p Baseline ES WP p 

A. A b 2,11 1,97 1,92 0,024* 2,05 1,88 2,07 0,209 

B. subtilis 1,88 2,08 2,04 0,174 1,79 1,97 2,24 0,102 

B. fragilis 2,07 2,01 1,92 0,144 1,95 1,96 2,09 0,358 

C. gingivalis 2,01 2,20 1,79 0,179 1,88 2,11 2,01 0,613 

C. rectus 1,80 2,47 1,72 0,001* 2,00 1,91 2,09 0,712 

E. coli 1,99 2,03 1,99 0,368 1,96 1,92 2,12 0,455 

E. corrodens 1,95 2,05 2,00 0,368 2,07 1,93 2,00 0,802 

E. faecalis 2,07 1,93 2,00 0,061 2,04 1,89 2,07 0,643 

F. nucleatum 1,97 2,09 1,93 0,318 1,97 2,00 2,03 0,954 

K. pneumoniae 2,00 2,00 2,00 1,000 1,96 2,03 2,01 0,836 

L. casei 1,99 2,03 1,99 0,368 2,20 1,96 1,84 0,151 

N. mucosa 1,97 1,97 2,05 0,135 1,97 1,93 2,09 0,516 

P. aeruginosa 2,07 2,01 1,92 0,109 2,00 1,84 2,16 0,084 

P. anaerobius 1,99 2,03 1,99 0,779 2,16 1,87 1,97 0,314 

P. endodontalis 2,46 1,42 2,12 0,000* 2,17 1,78 2,05 0,195 

P. gingivalis 2,11 1,96 1,93 0,108 1,97 2,11 1,92 0,471 

P. intermedia 2,00 2,00 2,00 1,000 2,09 2,00 1,91 0,328 
P. 
melaninogenica 

1,89 2,07 2,04 0,662 1,89 2,03 2,08 0,710 

P. nigrescens 1,89 2,12 1,99 0,239 2,16 1,86 1,99 0,397 

P. putida 2,00 2,00 2,00 1,000 2,01 1,91 2,08 0,350 

S. aureus 1,99 2,05 1,96 0,538 2,17 1,96 1,87 0,335 

S. constellatus 2,01 2,01 1,97 0,607 2,01 1,97 2,01 0,979 

S. epidermidis 1,95 2,05 2,00 0,759 1,93 1,93 2,13 0,598 

S. mitis 2,01 2,01 1,97 0,819 2,26 1,88 1,86 0,066 

S. mutans 1,99 2,03 1,99 0,368 2,08 2,00 1,92 0,719 

S. oralis 2,01 2,05 1,93 0,446 2,26 1,92 1,82 0,080 

S. parasanguinis 2,04 1,97 1,99 0,529 2,32 1,83 1,86 
0,029
* 

S. pasteuri 1,99 2,03 1,99 0,368 2,01 2,07 1,92 0,611 

S. salivarius 2,00 2,00 2,00 1,000 1,93 2,07 2,00 0,664 

S. sanguinis 1,99 2,03 1,99 0,368 2,01 1,91 2,08 0,642 

S.sobrinus 2,00 2,00 2,00 1,000 2,13 1,99 1,88 0,384 

T. forsythia 1,97 2,04 1,99 0,947 1,93 2,09 1,97 0,747 

T. denticola 1,91 2,14 1,95 0,437 1,95 2,04 2,01 0,867 

V. parvula 2,28 2,00 1,72 0,012* 2,09 1,97 1,93 0,755 

C. albicans 1,93 2,03 2,04 0,422 2,07 1,87 2,07 0,321 

C. dubliniensis 2,00 2,00 2,00 1,000 2,00 2,00 2,00 1,000 

C. glabrata 1,97 1,97 2,05 0,135 2,03 1,96 2,01 0,846 

C. krusei 2,00 1,96 2,04 0,368 1,93 2,01 2,05 0,485 

C. tropicalis 

Total 
1,93 
2,07 

2,01 
2,33 

2,05 
1,61 

0,485 
0,006* 

1,96 
2,13 

1,82 
1,92 

2,22 
1,95 

0,068 
0,607 

Mic.: Micro-organismos; *Diferença significante (tete de Friedman, p<0,05).  
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A distribuição dos valores estimados da quantidade total de células 

microbianas biofilme subgengival e nos componentes das overdentures, obtida nas 

três avaliações (baseline e após uso de ES e WP), está representada no gráfico do 

tipo box-plot das figuras 29 e 30, respectivamente. 

 

 

 

Figura 29. Valores estimados da quantidade total de células microbianas presentes 
no biofilme subgengival, no baseline, após ES e WP; Letras iguais significam 
semelhança estatística. 

 

Por meio do teste de Friedman, observou-se que houve diferença 

estatisticamente significante entre as avaliações (p=0,006), quando comparados os 

valores da quantidade total de células microbianas presentes no biofilme 

subgengival. Após o uso do método WP, o biofilme presente no sulco peri-implantar 

apresentou uma menor quantidade de células microbianas, comparado ao método 

ES (teste de Wilcoxon, p<0,05). Com relação ao baseline, WP promoveu uma maior 

redução na contagem de células, porém a diferença não foi significante (teste de 

Wilcoxon, p>0,05). 

 

b 

a 

ab
ab 
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Figura 30. Valores estimados da quantidade total de células microbianas presentes 
nos componentes das overdentures, no baseline, após ES e WP. 

 

 

O gráfico acima sugere que a quantidade total de células microbianas 

identificadas nas avaliações foi semelhante. Por meio do teste de Friedman, 

observou-se que não houve diferença estatisticamente significante entre as 

avaliações (p=0,607), ou seja, apresentaram resultados semelhantes, quando 

comparados os valores da quantidade total de células microbianas presentes nos 

componentes das overdentures. Os métodos de higiene avaliados promoveram 

redução na contagem total de células microbianas, com relação ao baseline, sendo 

que o método ES causou a maior redução, porém a diferença entre os métodos não 

foi estatisticamente significante (teste de Wilcoxon, p>0,05).  

As figuras 31 a 33 apresentam os valores médios e respectivos erros-padrão 

da contagem de células microbianas por espécie, presentes no biofilme subgengival, 

obtida nas avaliações (baseline e após uso de ES e WP). 
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Figura 31. Valores médios estimados (e erros-padrão) de células das 39 espécies avaliadas 
presentes no biofilme subgengival, no baseline e após ES.  

 

 
Das 39 espécies de micro-organismos avaliadas, 12 não foram identificadas 

no biofilme subgengival no baseline, sendo elas E. coli, L. casei, N. mucosa, P. 

intermedia, P. putida, S. mutans, S. pasteuri, S. salivarius, S. sanguinis, S. sobrinus, 

C. dubliniensis e C. glabrata.  

Comparando o baseline e o método ES, houve uma tendência de diminuição 

na quantidade de células das espécies A. a b, B. fragilis, E. faecalis, P. aeruginosa, 

P. gingivalis, S. mitis, S. parasanguinis, e V. parvula; porém houve redução 

significante apenas da espécie P. endodontalis, e, além disso, houve aumento 

significante da espécie C. rectus (teste de Wilcoxon, p<0,05). 
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Figura 32. Valores médios estimados (e erros-padrão) de células das 39 espécies avaliadas 
presentes no biofilme subgengival, no baseline e após WP. 

 

 

Comparando o baseline e o método WP, houve uma tendência de 

diminuição na quantidade de células das espécies B. fragilis, C. gingivalis, C. rectus, 

E. faecalis, F. nucleatum, P. aeruginosa, P. endodontalis, P. gingivalis, S. aureus, S. 

constellatus, S. oralis e S. parasanguinis, porém houve redução significante apenas 

das espécies A. a b e V. parvula (teste de Wilcoxon, p<0,05).  
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Figura 33. Valores médios estimados (e erros-padrão) de células das 39 espécies avaliadas 
presentes no biofilme subgengival, após ES e WP.  

 

 

Comparando os métodos de higiene avaliados, as espécies B. subtilis, B. 

fragilis, C. gingivalis, E. coli, E. corrodens, F. nucleatum, L. casei, P. aeruginosa, P. 

anaerobius, P. gingivalis, P. melaninogenica, P. nigrescens, S. aureus, S. 

constellatus, S. epidermidis, S. mutans, S. oralis, S. pasteuri, S. sanguinis, T. 

forsythia, T. denticola e V. parvula estavam presentes no biofilme subgengival em 

menor quantidade após WP, porém essa diferença não foi estatisticamente 

significante (teste de Wilcoxon, p>0,05); a redução após WP foi significante apenas 

da espécie C. rectus (teste de Wilcoxon, p<0,05).  

As figuras 34 a 36 apresentam os valores médios e respectivos erros-padrão 

da contagem de células microbianas por espécie, presentes nos componentes das 

overdentures (cápsulas e anéis de retenção), obtida nas avaliações (baseline e após 

uso de ES e WP). 
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Figura 34. Valores médios estimados (e erros-padrão) de células das 39 espécies avaliadas 
presentes nos componentes das overdentures, no baseline e após ES.  

 

 

Das 39 espécies de micro-organismos avaliadas, apenas uma não foi 

identificada nos componentes das overdentures em nenhuma das avaliações, a 

Candida dubliniensis.  

Comparando o baseline e o método ES, houve uma tendência de diminuição 

na quantidade de células das espécies A. a b, C. rectus, E. coli, E. corrodens, E. 

faecalis, L. casei, N. mucosa, P. aeruginosa, P. anaerobius, P. endodontalis, P. 

intermedia, P. nigrescens, P. putida, S. aureus, S. constellatus, S. mitis, S. mutans, 

S. oralis, S. sanguinis, S. sobrinus, V. parvula, C. albicans, C. glabrata e C. tropicalis, 

no entanto, houve redução significante apenas da espécie S. parasanguinis após o 

uso de ES (teste de Wilcoxon, p<0,05). 
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Figura 35. Valores médios estimados (e erros-padrão) de células das 39 espécies avaliadas 
presentes nos componentes das overdentures, no baseline e após WP.  

 

 

Comparando o baseline e o método WP, houve uma tendência de 

diminuição na quantidade de células microbianas das espécies E. corrodens, L. 

casei, P. anaerobius, P. endodontalis, P. gingivalis, P. intermedia, P. nigrescens, S. 

aureus, S. mitis, S. mutans, S. oralis, S. parasanguinis, S. pasteuri, S. sobrinus, V. 

parvula e C. glabrata, porém essa redução não foi estatisticamente significante 

(teste de Wilcoxon, p>0,05).  
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Figura 36. Valores médios estimados (e erros-padrão) de células das 39 espécies avaliadas 
presentes nos componentes das overdentures, após ES e WP.  

 

 

Comparando os métodos de higiene avaliados, as espécies C. gingivalis, K. 

pneumoniae, L. casei, P. gingivalis, P. intermedia, S. aureus, S. mitis, S. mutans, S. 

oralis, S. pasteuri, S. salivarius, S. sobrinus, T. forsythia, T. denticola e V. parvula, 

estavam presentes nos componentes das overdentures em menor quantidade após 

WP, porém essa diferença não foi estatisticamente significante (teste de Wilcoxon, 

p>0,05). 

 

5.3.1 Implantes convencionais versus Mini-implantes 

Como análise complementar, os dados relacionados à ação antimicrobiana 

coletados nas três avaliações do estudo – baseline, após ES e após WP – também 

foram comparados em relação ao tipo de implante, considerando os pacientes com 

dois implantes convencionais e com dois mini-implantes (tabela 8).  
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Tabela 8 - Postos médios e valor de p, referentes ao total de micro-organismos presentes no biofilme 
subgengival e componentes das overdentures, no baseline, após ES e WP, comparando implantes 
convencionais e mini-implantes. 

 

Métodos 

Biofilme subgengival Componentes overdentures 

Implantes 

Convencionais 

Mini-

implantes 
p† 

Implantes 

Convencionais 

Mini-

implantes 
p† 

Baseline 13,29 12,64 0,8508 12,79 13,27 0,8931 

ES 14,36 11,27 0,3173 12,71 13,36 0,8508 

WP 13,57 12,27 0,6867 12,50 13,64 0,7267 

†teste de Mann-Whitney. 

   

Com relação ao total de células microbianas presentes no biofilme 

subgengival e nos componentes das overdentures, identificadas em cada uma das 

avaliações, verificou-se que não houve diferença estatisticamente significante entre 

os diferentes tipos de implantes (p>0,05). Em geral, houve uma maior quantidade de 

micro-organismos no sulco peri-implantar dos implantes convencionais e nos 

componentes das overdentures de conexão com mini-implantes. 

   

5.4 Satisfação dos pacientes 

As respostas dadas pelos pacientes para cada uma das questões após o 

uso de ES e WP estão apresentadas no Apêndice H. 

Observou-se que, em geral, foram atribuídos valores altos às respostas, 

para ambos os métodos. Apenas cinco pacientes se queixaram após o uso do 

método experimental, o que pode ser notado nas respostas com valores muito 

baixos; e ao analisar as respostas dadas à questão aberta (Q10) por esses 

pacientes, a gengiva dolorida ao redor dos implantes logo após o seu uso e a 

dificuldade de usar o aparelho foram as principais queixas. Após ES, quatro 

pacientes relacionaram a esse método respostas com valores abaixo de 5,0 mm; e 

os motivos dessa insatisfação estavam relacionados ao sabor do dentifrício e ao 

método de higiene ser considerado muito semelhante àquele usado habitualmente, 

antes da pesquisa. 

É importante salientar que não foi observado qualquer evento adverso ou 

anormalidade atribuídos aos métodos de higiene avaliados, ou seja, nenhuma 

evidência de trauma aos tecidos da cavidade bucal, descamação ou ulceração da 

mucosa ou tecidos peri-implantares, foi notada. 

A figura 37 mostra as médias e desvio-padrão das respostas para cada uma 

das questões, por meio da EVA de 100,0 mm, após o uso dos métodos ES e WP.  
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Figura 37. Médias e desvio-padrão das respostas para cada uma das questões (EVA de 100,0 
mm), após ES e WP. 

 
  

No gráfico, pode-se observar que, mesmo que as médias das respostas 

após ES tenham sido maiores que WP, exceto para questão 5 (Q5), todas as médias 

foram altas (acima de 80,0 mm) para cada uma das questões, mostrando satisfação 

por parte dos pacientes, tanto após o uso apenas da escovação, como após a 

associação com a irrigação oral. 

A tabela 9 apresenta cada uma das questões e o valor de p, que relaciona 

as respostas dadas após o uso de ES e aquelas após o uso de WP.  
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Tabela 9 - Valor de p para cada uma das questões do 
questionário de satisfação. 

Questões Valor de p† 

Q1  
(Nível de conforto após utilização do método) 

0,108 

Q2 
(Sensação de limpeza ao redor dos implantes 
após utilização do método) 

0,123 

Q3 
(Sensação de limpeza da overdenture após 
utilização do método) 

0,983 

Q4 
(Facilidade de uso na higienização diária dos 
implantes) 

0,665 

Q5 
(Facilidade de uso na higienização diária da 
overdenture) 

0,687 

Q6 
(Nível de satisfação após a utilização do 
método nos implantes) 

0,614 

Q7 
(Nível de satisfação após a utilização do 
método na overdenture) 

0,922 

Q8 
(Continuação do uso na higienização diária) 

0,845 

Q9 
(Indicação do método para o uso de amigos e 
parentes) 

0,721 

†Teste de Wilcoxon. 

 
 

Por meio do teste de Wilcoxon, observou-se que não houve diferença 

estatisticamente significante (p>0,05) entre as respostas dadas após o uso de ES e 

WP, para todas as questões (Q1 a Q9).  
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6. DISCUSSÃO 

 

O tratamento reabilitador por meio de próteses implantossuportadas tem se 

tornado o tratamento de escolha para pacientes parcial ou totalmente desdentados, 

e com isso, observa-se um aumento das doenças peri-implantares e, 

consequentemente, uma preocupação com o tratamento das mesmas. Apesar do 

desenvolvimento e aperfeiçoamento das técnicas e materiais objetivando o alcance 

de maior taxa de sucesso clínico dos implantes, por meio da osseointegração e 

biocompatibilidade, o sucesso a longo prazo é dependente, sobretudo, dos esforços, 

tanto dos pacientes, como dos profissionais, na manutenção da saúde dos tecidos 

peri-implantares (Jepsen et al., 2015; Monje et al., 2016). Dessa forma, técnicas de 

higiene diária adequadas e manutenção profissional são essenciais para o controle 

do biofilme e prevenção das doenças peri-implantares (Silverstein; Kurtzmian, 2006; 

Serino; Ström, 2009; Renvert; Polyzois; Persson, 2013).  

Pacientes que requerem tratamento com implantes normalmente têm 

histórico de falta de higiene oral adequada, resultando no edentulismo parcial ou 

total. Uma vez que o acúmulo de biofilme está diretamente associado à mucosite e 

peri-implantite (Lindhe; Meyle, 2008; Canullo et al., 2016), as instruções de higiene 

para o cuidado diário do paciente devem ser feitas antes mesmo da instalação dos 

implantes (Humphrey, 2006).  Além disso, como resultado da reabsorção óssea 

avançada, pode haver uma dificuldade na localização dos abutments, e dessa 

forma, é importante que os materiais de higiene sejam indicados levando em 

consideração o desenho, localização e angulação do implante, o comprimento e a 

posição dos abutments e o tipo de prótese implantossuportada. Esses fatores estão 

relacionados à dificuldade de acesso dos implantes, o que pode comprometer o 

adequado controle do biofilme por meio dos métodos de higiene oral convencionais 

(Serino; Ström, 2009; Todescan; Lavigne; Kelekis-Cholakis, 2012).  

Diferentes protocolos de manutenção e formas de tratamento para mucosite 

peri-implantar e peri-implantite têm sido sugeridos, porém não há um consenso de 

quais seriam os mais efetivos (Grusovin et al., 2010; Esposito et al., 2012; Pedrazzi 

et al., 2014). Com relação ao cuidado diário dos implantes e tecidos peri-

implantares, diversos materiais destinados à higienização bucal têm se mostrado 

seguros; entre eles estão as escovas interdentais, escovas dentais manuais ou 

elétricas, escovas unitufo, diferentes tipos de fios dentais, enxaguatórios, além dos 
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aparelhos de irrigação oral (Kracher; Smith, 2010; Loroupoulou; Slot; Van der 

Weijden, 2014).  

No presente estudo, os produtos foram selecionados de modo a 

proporcionar limpeza efetiva das próteses, componentes e pilares protéticos, 

buscando a manutenção dos tecidos peri-implantares e das overdentures. A escova 

dental macia, de cabeça pequena e perfil reto, foi escolhida para evitar danos aos 

tecidos peri-implantares e aos pilares protéticos, além de garantir o acesso entre os 

implantes e áreas de difícil alcance (Humphrey, 2006); e a escova específica para 

prótese para higienização das overdentures, devido ao seu formato anatômico mais 

apropriado, propiciando uma limpeza das superfícies interna e externa das próteses 

(Fernandes et al., 2007).  O dentifrício Trihydral fornecido durante a pesquisa tem 

sido indicado tanto para a escovação de dentes naturais, como também de próteses, 

pois sua abrasividade é semelhante à de dentifrícios de uso específico (Leite et al., 

2014), e não apresenta potencial ácido, o que previne o desgaste excessivo dos 

materiais (Fais et al., 2012) e evita a possibilidade de corrosão da superfície dos 

componentes de titânio (Robin; Meirelis, 2007; Santiago Júnior et al., 2013). Além 

disso, esse dentifrício possui em sua composição a Cloramina-T como agente 

antimicrobiano, a qual atua contra os micro-organismos por meio da reação de 

oxidação e hidrólise proteica, penetrando e rompendo sua parede celular (Torres et 

al., 2000). 

Já o aparelho de irrigação oral tem sido efetivo na remoção do biofilme e 

resíduos alimentares; porém, deve ser utilizado em baixa pressão, pois seu uso 

incorreto e excessiva pressão da água podem danificar o epitélio juncional e levar à 

disseminação de bactérias (Kracher; Smith, 2010). Por esse motivo foi entregue aos 

pacientes apenas a ponta responsável pela irrigação de baixa pressão. Além disso, 

o modelo portátil foi escolhido devido à praticidade, leveza e maior facilidade de uso 

na prática diária. Apesar da água não ser classificada como um agente antisséptico 

ou antimicrobiano, seu uso nos aparelhos de irrigação oral, em baixa pressão, tem 

sido recomendado, porém não há na literatura estudos suficientes para confirmar 

sua indicação (Humphrey, 2006). O uso do método por apenas 14 dias foi 

determinado buscando-se avaliar a recuperação da saúde peri-implantar com a 

instituição do método de higiene.  
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6.1 Parâmetros clínicos 

A avaliação dos tecidos circundantes ao implante é de suma importância, 

pois auxilia no diagnóstico precoce das doenças peri-implantares, o que determina 

as intervenções terapêuticas mais adequadas (Gualini; Berglundh, 2003). Além 

disso, a condição gengival peri-implantar pode ser registrada e usada para avaliar a 

higienização bucal do paciente (Mombelli; Lang, 1994; Salvi; Lang, 2004). 

Parâmetros clínicos, como o índice de sangramento à sondagem, 

profundidade de sondagem, índice de placa e índice gengival, têm sido 

considerados importantes para o monitoramento de implantes osseointegrados em 

função (Mombelli; Lang, 1994; Lang; Wilson; Corbet, 2000; Salvi; Lang, 2004). 

Estudos mostram a importância do biofilme microbiano na patogenia das 

doenças peri-implantares (Pontoriero et al., 1994; Zitzmann et al., 2001; Serino; 

Ström, 2009; Canullo et al., 2016). O índice de placa apresenta-se como uma forma 

objetiva de monitoramento do controle de biofilme, o que permite um 

acompanhamento periódico da higiene oral (Todescan; Lavigne; Kelekis-Cholakis, 

2012). Os índices específicos para avaliação dos implantes mais comumente 

utilizados são aqueles apresentados por Lindquist; Carlsson; Glantz (1988) e 

Mombelli et al. (1987), que avaliam cada sítio por meio de escores relacionados à 

quantidade de biofilme acumulado. 

A condição clínica dos tecidos peri-implantares, representada pelo índice 

gengival, é outro parâmetro que deve ser analisado durante a manutenção dos 

implantes. Sinais como vermelhidão, edema, alterações de cor, contorno e 

consistência dos tecidos marginais podem indicar a presença de uma inflamação 

peri-implantar. Um dos índices gengivais mais comumente utilizado foi descrito por 

Löe e Silness (1963) e adaptado para ser aplicado aos tecidos peri-implantares.  

A profundidade de sondagem também consiste em um índice importante na 

avaliação da saúde peri-implantar (Lang et al., 1994). Apesar dos tecidos peri-

implantares se mostrarem sensíveis a variações de força aplicada (Lang et al., 1994; 

Salvi; Lang, 2004), sabe-se que a sondagem clínica ao redor de implantes 

osseointegrados não provoca efeitos negativos no selamento dos tecidos moles, 

nem prejudica a longevidade dos implantes (Heitz-Mayfield, 2008). Além disso, de 

forma que não comprometa a integridade dos implantes, tem sido indicado o uso de 

sondas periodontais plásticas (Lang et al., 2004; Humphrey, 2006). Vários estudos 

têm mostrado que implantes bem-sucedidos geralmente permitem uma penetração 
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da sonda de aproximadamente 3,0 mm (Mombelli; Lang, 1994; Salvi; Lang, 2004), 

enquanto bolsas de 5,0 mm ou mais servem de ambiente propício para proliferação 

de bactérias e podem exibir sinais de doença peri-implantar (Humphrey, 2006; 

Lindhe; Meyle, 2008). Um aumento na profundidade de sondagem no 

acompanhamento a longo prazo pode estar associado à perda de inserção e suporte 

ósseo (Heitz-Mayfield, 2008). 

Além da profundidade dos sítios, a sondagem nos permite avaliar o 

sangramento, o qual exerce um papel primordial no diagnóstico das doenças peri-

implantares (Luterbacher et al., 2000; Gualini; Berglundh, 2003; Berglundh et al., 

2004; Lang; Berglundh, 2011; Jepsen et al., 2015), e tem sido considerado um 

parâmetro clínico para distinguir saúde e doença peri-implantares (Luterbacher et al., 

2000; Jepsen et al., 2015); sendo a ausência de sangramento um indicador para a 

estabilidade dos tecidos peri-implantares (Luterbacher et al., 2000; Lang; Bosshardt; 

Lulic, 2011). A associação desse índice com a medida da profundidade de 

sondagem é recomendada para o acompanhamento da condição peri-implantar 

(Lang et al., 2004; Humphrey, 2006). Estudo recente mostrou a existência de 

correlação positiva moderada e significante, indicando que a redução do 

sangramento à sondagem é diretamente proporcional à redução da profundidade de 

sondagem (Menezes et al., 2015); essa informação poderia ser explicada pela 

diminuição do edema presente no processo inflamatório peri-implantar com a terapia 

de manutenção instituída (Porras et al., 2002; Menezes et al., 2015). 

Os resultados do presente estudo mostraram que ambos os métodos – 

experimental e controle – promoveram redução significante dos parâmetros clínicos, 

comparados ao baseline, sendo que o uso de WP resultou em uma maior redução; 

porém, não houve diferença significante entre os métodos. A melhora nos 

parâmetros clínicos avaliados reflete a melhora na condição de higiene bucal 

alcançada após a instituição dos protocolos de higiene aos pacientes. 

Não há, na literatura, estudos que definam um método de higiene eficaz para 

a recuperação e manutenção da saúde dos tecidos peri-implantares (Grusovin et al., 

2010; Lyle, 2013; Salvi; Ramseier, 2015). Com relação ao método mecânico da 

escovação, diversos estudos comparam os tipos de escovas disponíveis no mercado 

quanto a sua eficácia clínica na manutenção dos implantes. Quando comparadas as 

escovas elétricas ou sônicas com as escovas manuais, na remoção do biofilme e 

redução dos sinais de inflamação peri-implantar, os estudos mostram que não há 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Luterbacher%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11168245
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diferença significante entre elas, podendo ser indicadas para o uso diário (Wolff et 

al., 1998; Tawse-Smith et al., 2002; Swierkot et al., 2013). No entanto, cada caso 

deve ser avaliado individualmente, considerando a reabilitação protética, destreza 

manual, além da motivação e comprometimento do paciente.  As escovas 

interproximais têm sido indicadas também como auxiliar na manutenção dos tecidos 

peri-implantares e apresentam eficácia na remoção do biofilme, porém são usadas 

na higiene entre dentes e implantes (Chongcharoen; Lulic; Lang, 2012), não 

havendo evidências confirmando a eficácia de seu uso em casos de overdentures.  

A escovação com dentifrício contendo triclosan diminuiu significantemente 

os sinais de inflamação, comparado aos pacientes que utilizaram um dentifrício de 

fluoreto de sódio, após 6 meses de uso (Ramberg et al., 2009), porém a 

recomendação de produtos contendo triclosan deve ser feita com cautela, pois, 

associado ou não ao Gantrez, pode causar alterações sistêmicas. Estudo publicado 

em 2012 mostrou que o triclosan pode ocasionar danos importantes para a saúde, 

como o enfraquecimento das fibras musculares esqueléticas e cardíacas, 

especialmente em indivíduos suscetíveis (Cherednichenko et al., 2012). Já a 

associação da escovação com gel de clorexidina, após 3meses de uso, não 

promoveu redução significante dos sinais de mucosite peri-implantar, comparada à 

limpeza mecânica isolada (Heitz-Mayfield et al., 2011). Assim como de Araújo; 

Cintra; Maló (2007) que compararam escovação com gel de ácido hialurônico a 

0,2% e escovação com gel de clorexidina a 0,2%, no pós-operatório da instalação de 

implantes, e ambos os produtos apresentaram resultados positivos na manutenção 

da saúde peri-implantar, porém sem diferença entre eles, em relação ao índice de 

placa, profundidade de sondagem, supuração, mobilidade e parâmetros 

radiográficos. 

O uso da clorexidina como enxaguatório bucal também é bastante estudado 

quanto ao seu efeito na saúde peri-implantar, porém sua eficácia não está 

comprovada. Estudos prévios mostraram que tanto a limpeza mecânica profissional 

associada ao bochecho diário com clorexidina, durante 10 e 14 dias, como a limpeza 

mecânica profissional isolada promoveram melhora dos sinais clínicos da mucosite 

peri-implantar, 3 e 6 meses após o tratamento (Porras et al., 2002; Menezes et al., 

2016). A possível razão para a ausência de ação efetiva da clorexidina quando 

associada ao debridamento mecânico pode ser a baixa substantividade da 

clorexidina quando em contato com os implantes (Felo et al., 1997). Quando 
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comparadas formulações diferentes, gel e enxaguatório, ambas foram efetivas no 

tratamento da mucosite peri-implantar, levando à redução dos parâmetros 

inflamatórios, após 3 meses de uso; porém, pacientes relataram preferir a forma de 

gel, pois permite a aplicação diretamente sobre área com inflamação (De Siena et 

al., 2013). Apesar da sua ação como agente antibacteriano potente, cabe lembrar 

que o uso contínuo e prolongado da clorexidina pode causar efeitos colaterais, como 

manchamento de dentes e materiais restauradores, alteração do paladar, 

descamação da mucosa e aumento da formação do cálculo supragengival, devendo 

ser então evitado seu uso a longo prazo (Torres et al., 2000). 

O método WP promoveu uma melhora na saúde gengival peri-implantar, 

como mostrou a redução dos parâmetros clínicos avaliados, quando comparado com 

o baseline. Esses resultados estão de acordo com resultados obtidos após o uso da 

irrigação oral em dentes naturais, na redução dos sinais clínicos de gengivite e 

periodontite (Cutler et al., 2000; Frascella et al., 2000; Al-Mubarak et al., 2002; 

Barnes et al., 2005; Sharma et al., 2008,2012a,b; Goyal et al., 2013,2015). Já 

estudos clínicos que mostram o efeito da irrigação oral na manutenção e 

recuperação da saúde peri-implantar são escassos e apresentam aspectos 

metodológicos bastante distintos, quanto ao tempo de uso, grupo controle 

estabelecido, associação com agente antimicrobiano e tipo de tratamento 

reabilitador dos participantes. Felo et al. (1997) mostraram que irrigação subgengival 

com clorexidina promoveu uma redução significante dos índices de placa, gengival e 

de cálculo, após 3 meses de uso, comparada com o bochecho com solução de 

clorexidina. Esses resultados indicaram que a irrigação permitiu que a clorexidina 

alcançasse áreas inacessíveis à higiene mecânica, dessa forma, reduzindo o 

biofilme e promovendo a saúde gengival, além disso, em contato com o epitélio 

sulcular, a clorexidina apresenta uma melhor substantividade, resultando em 

melhora clínica da saúde peri-implantar. Magnuson et al. (2013) compararam o 

efeito do fio dental e irrigação oral (Waterpik) com água, associados à escovação, 

sobre o sangramento dos tecidos ao redor de implantes unitários restaurados com 

coroas. Após 30 dias de uso, o uso do Waterpik promoveu redução significante do 

sangramento quando comparado com o grupo do fio dental, sendo indicado como 

auxiliar na manutenção dos implantes dentários. Levin et al. (2015) avaliaram o 

efeito da irrigação oral associada à clorexidina no tratamento de doenças peri-

implantares, durante 3 meses, e observaram uma maior redução da profundidade de 
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sondagem e do sangramento, após o uso da irrigação com clorexidina, comparada 

ao controle (higiene oral habitual), mas não houve diferença significante entre os 

métodos, sugerindo que seu uso possa ser implementado em programas 

preventivos. Os resultados desses estudos estão de acordo com o presente estudo 

por mostrarem a efetividade da irrigação oral na manutenção dos tecidos peri-

implantares, porém esses não consideraram a análise microbiológica dos sítios, a 

qual está relacionada com a ação antimicrobiana dos métodos empregados. 

É importante salientar que a redução dos sinais de inflamação pode ser 

explicada também pela ação da irrigação sobre os mediadores inflamatórios (Cutler 

et al., 2000; Al-Mubarak et al., 2002). Cutler et al. (2000) avaliaram os efeitos da 

irrigação oral sobre os sinais clínicos da periodontite leve a moderada e sobre os 

níveis de citocinas inflamatórias, após 14 dias de uso, e a irrigação oral, com água, 

utilizada uma vez ao dia, associada à higiene oral habitual, promoveu redução 

significante dos parâmetros avaliados (IP, IG, PS e SS), comparada à higiene 

habitual isolada, além de promover uma modulação seletiva dos mediadores 

inflamatórios presentes no fluido gengival, inibindo a progressão da doença. No 

estudo de Al-Mubarak et al. (2002), pacientes diabéticos com sinais de doença 

periodontal utilizaram a irrigação oral associada à escovação, 2 vezes ao dia, 

durante 12 semanas, e os resultados mostraram uma melhora clínica e sistêmica, 

por meio da redução significante dos índices gengival, de placa e profundidade de 

sondagem e das citocinas inflamatórias presentes no sangue, ao final do período de 

12 semanas, estabelecendo a saúde periodontal. 

Na comparação entre escovação e irrigação oral associada à escovação não 

houve diferença significante entre os métodos. O uso de uma ponta específica para 

irrigação subgengival poderia ter sido mais efetiva ao levar a água diretamente ao 

sulco gengival, alcançando de forma mais adequada sua extensão e profundidade 

(Braun; Ciancio, 1992; Felo et al., 1997). Outro fator a ser considerado refere-se ao 

fato da irrigação oral ter sido realizada apenas com água, pois buscou-se avaliar sua 

efetividade quando associada à escovação e o efeito do antimicrobiano poderia 

mascarar o efeito do aparelho. Magnuson et al. (2013) também avaliaram a irrigação 

com água, porém empregaram água morna, sob pressão média, e a irrigação foi 

realizada antes da escovação, por 30 dias, a qual apresentou-se como meio mais 

efetivo que o fio dental na redução do sangramento peri-implantar. Com o objetivo 

de potencializar o efeito da irrigação oral, a água pode ser substituída por agentes 
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antimicrobianos, sendo a solução de clorexidina o agente mais frequentemente 

utilizado (Felo et al., 1997; Ioannidis et al., 2015; Levin et al., 2015).  

 

Implantes convencionais versus Mini-implantes 

Comparando os implantes convencionais com os mini-implantes, quanto aos 

parâmetros clínicos avaliados no estudo, houve diferença estatisticamente 

significante apenas do Índice de placa modificado após o uso do método da 

escovação, com maior IP relacionado aos mini-implantes. Esses resultados 

discordaram de Della Vecchia (2015), que mostrou que o índice de placa foi menor 

em torno dos mini-implantes, em comparação aos implantes convencionais, tanto no 

baseline (antes da instalação da overdenture) como após 6 meses de 

acompanhamento. Esse resultado foi relacionado às características estruturais dos 

mini-implantes, que apresentam corpo único, sua porção esférica é lisa e inteiriça e 

seu desenho que facilita a higienização com escova dental comum, diminuindo o 

acúmulo de biofilme.  

 

6.2 Ação antimicrobiana 

6.2.1 Biofilme subgengival 

Uma relação de causa e efeito entre o acúmulo de biofilme bacteriano e o 

desenvolvimento de alterações inflamatórias nos tecidos moles ao redor dos 

implantes dentários tem sido observada (Pontoriero et al., 1994; Zitzmann et al., 

2001; Canullo et al., 2016). Imediatamente após a instalação dos implantes na 

cavidade bucal, as bactérias colonizam a superfície dos implantes formando um 

biofilme peri-implantar (Quirynen et al., 2006). 

Embora não exista um consenso sobre o papel e o número específico de 

espécies microbianas responsáveis pelo desenvolvimento da doença peri-implantar, 

sabe-se que estas infecções podem estar relacionadas a uma microbiota diferente 

das doenças periodontais (Mombelli; Décaillet, 2011). 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 cocos Gram-positivos e bacilos não-móveis e o aumento 

na proporção de espécies bacilos Gram-negativas anaeróbias e espiroquetas 

(Mombelli et al., 1987; Shibli et al., 2008). 

Sabe-se que as espécies periodontopatogênicas permanecem presentes na 

cavidade oral de indivíduos desdentados totais mesmo após a perda de todos os 
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dentes. O estudo de Cortelli et al. (2008) mostrou que espécies como A. 

actinomycetemcomitans, C. rectus, P. gingivalis, P. intermedia e T. forsythia estavam 

presentes nestes indivíduos devido à capacidade de se aderirem aos tecidos moles, 

como a língua e mucosa jugal, e alertou para a possibilidade de colonização 

microbiana de futuros implantes. Além destas espécies, outras 

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

presentes na saliva e na prótese total de pacientes edêntulos (Sachdeo; Haffajee; 

Socransky, 2008). Apesar de que o papel de espécies periodontopatogênicas na 

falha de implantes ainda não esteja definido, é importante determinar a composição 

do biofilme para compreender o seu papel, tanto na manutenção da saúde peri-

implantar como no desenvolvimento da doença (Quirynen et al., 2005). 

A manutenção do selamento biológico ao redor dos implantes é de grande 

importância para prevenir infiltração microbiana e o desenvolvimento de reações 

inflamatórias nos tecidos peri-implantares, que podem causar mucosite peri-

implantar e, se não tratada, peri-implantite (Algraffee; Borumandi; Cascarini, 2012). 

E para isso, a higiene oral adequada tem papel importante, pois evita a colonização 

microbiana, a formação do biofilme, prevenindo o aparecimento dos sinais de 

inflamação dos tecidos peri-implantares (Lindhe; Meyle, 2008; Algraffee; Borumandi; 

Cascarini, 2012). 

Poucos estudos mostram a análise microbiológica relacionada à 

higienização diária para a manutenção dos tecidos peri-implantares, e diferem tanto 

quanto aos métodos avaliados e tempo de uso, como quanto ao método 

microbiológico empregado. 

Com relação à contagem total de micro-organismos, os resultados 

mostraram que, após o uso da escovação associada à irrigação oral, o biofilme 

subgengival apresentou uma menor quantidade de células microbianas, comparado 

ao método da escovação. Ao contrário dos resultados do presente estudo, estudos 

prévios mostraram efeitos semelhantes sobre a microbiota peri-implantar após o uso 

de diferentes materiais ou métodos de higiene. Heitz-Mayfield et al. (2011) utilizaram 

a técnica DNA Checkerboard para análise do biofilme subgengival e relataram 

redução no total de micro-organismos após um mês do tratamento da mucosite peri-

implantar, porém sem diferença significante entre o uso da escovação com ou sem 

gel de clorexidina; porém essa redução não foi observada após 3 meses do 

tratamento, mostrando a necessidade do estabelecimento de um protocolo de 
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higiene diária que garanta a manutenção da carga microbiana reduzida por um 

tempo prolongado. Da mesma forma, Swierkot et al. (2013) mostraram que não 

houve diferença entre a escovação com escova manual e com escova sônica, por 

meio da análise com Real-Time PCR, após 12 meses de uso, e relataram ainda que 

houve um pequeno aumento tanto da quantidade total de bactérias, como da 

quantidade de cada espécie avaliada. Já Porras et al. (2002) mostraram, por meio 

de sondas de DNA, que as espécies anaeróbias Gram-negativas avaliadas foram 

reduzidas ou eliminadas após 3 meses do tratamento da mucosite peri-implantar, 

porém sem diferença entre a limpeza profissional com ou sem a adição do bochecho 

com clorexidina. Não há, na literatura, estudos clínicos que relacionem o efeito da 

irrigação oral sobre a microbiota peri-implantar. 

Com relação ao baseline, a escovação associada à irrigação oral promoveu 

uma maior redução na contagem de células presentes no biofilme subgengival, 

porém essa redução não foi significante. Quando utilizada no tratamento da 

gengivite, a irrigação oral tem apresentado mínimo efeito sobre a microflora 

subgengival e marginal (Chaves et al., 1994), sendo sugerido que a redução dos 

sinais clínicos de gengivite pode estar relacionada à redução de bactérias 

específicas presentes no biofilme e/ou à redução na quantidade de produtos tóxicos 

produzidos pelo biofilme (Swierkot et al., 2013). Esses resultados podem ser 

justificados pela ação do aparelho irrigador, que gera primeiramente um impacto 

direto do jato com a superfície e, em seguida, a água ou solução escorre pelas 

superfícies promovendo um enxague (Cobb; Rodgers; Killoy, 1988; Ciancio, 2009), e 

quando atinge o sulco periodontal ou peri-implantar de forma adequada, essa ação 

hidrodinâmica é responsável por desagregar o biofilme subgengival, podendo alterá-

lo quantitativa e qualitativamente (Cobb; Rodgers; Killoy, 1988). 

A ação antimicrobiana dos métodos avaliados pode ter sido efetiva contra 

espécies específicas, que ao se degradarem, propiciaram o crescimento e 

desenvolvimento de outras, pela diminuição da competitividade e pelos produtos de 

degradação que servem de nutrientes para outros micro-organismos (do Nascimento 

et al., 2012). Para o sucesso no tratamento de infecções associadas a doenças peri-

implantares, é fundamental que micro-organismos patogênicos sejam 

suficientemente suprimidos ou até mesmo eliminados (Porras et al., 2002), pois 

células bacterianas não viáveis são capazes de continuar liberando substâncias 

agressivas aos tecidos peri-implantares. 
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Um fator importante a ser considerado refere-se aos aspectos micro e 

macroscópicos dos implantes e seus componentes, como a presença de superfícies 

rugosas, que está diretamente relacionada com o acúmulo de biofilme (Subramani et 

al., 2009). Estudo in vitro mostrou que a remoção de biofilme misto, constituído por 6 

espécies microbianas, da superfície rugosa de titânio foi significantemente mais 

efetiva quando a irrigação oral foi associada à solução de clorexidina, isso porque a 

ação hidrodinâmica da irrigação oral mostrou-se insuficiente para remover o biofilme 

das microirregularidades da superfície, sendo dessa forma, necessária a associação 

com uma solução química para alcançar ação efetiva (Ioannidis et al., 2015).  

Quando comparado o efeito dos métodos de higiene sobre os diferentes 

micro-organismos, verifica-se que a maioria das espécies avaliadas apresentou 

maior redução após o uso do método da escovação associada à irrigação oral, 

porém apenas a redução de C. rectus foi significante. Esse é classificado como um 

patógeno periodontopatogênico e apresenta uma alta prevalência na língua e 

mucosa jugal de desdentados totais (Cortelli et al., 2008), o que pode manter os 

tecidos peri-implantares continuamente colonizados por esse micro-organismo, 

tornando sua remoção muito importante. 

Considerando as espécies periodontopatogênicas que foram avaliadas no 

estudo e são frequentemente associadas à peri-implantite (P. gingivalis, T. forsythia, 

T. denticola, C. rectus, F. nucleatum, P. nigrescens, S. constellatus, A. 

actinomycetemcomitans b e C. gingivalis) (Socransky et al., 1998; Mombelli; 

Décaillet, 2011), as espécies C. gingivalis, C. rectus, F. nucleatum, P. gingivalis e S. 

constellatus foram reduzidas após o uso de WP, em relação ao baseline, sendo que 

a redução de A. actinomycetemcomitans b foi significante. Esse pode ser 

considerado um resultado importante quanto ao uso desse método na manutenção 

diária dos tecidos e na prevenção ao desenvolvimento das doenças peri-

implantares. 

As espécies de Candida foram incluídas na avaliação, pois além de serem 

comumente associadas ao biofilme presente nas próteses totais convencionais, têm 

sido detectadas em sítios peri-implantares sadios ou doentes (Cunha, 2015), porém 

pouco se sabe sobre o seu papel no desenvolvimento de doenças peri-implantares 

(Rosenberg; Torosian; Slots, 1991; Leonhardt; Bergström; Lekholm, 2003). Estudos 

mostram que Candida spp. têm a capacidade de se aderir na superfície das próteses 

acrílicas e que a interação entre estes fungos e outros micro-organismos é um fator 
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importante para a colonização microbiana e progressão de infecções da cavidade 

bucal (Thein; Samaranayake; Samaranayake, 2006; Pereira-Cenci et al., 2008).  

 

Implantes convencionais versus Mini-implantes 

A adaptação inadequada entre os implantes e os componentes protéticos 

pode ocasionar a formação de uma fenda ou microfenda, na região do sulco peri-

implantar, de difícil acesso para higienização, que atua como um reservatório para 

diversas espécies (Piattelli et al., 2001; Dibart et al., 2005; Aloise et al., 2010; do 

Nascimento et al., 2012). O tamanho dessa fenda contribui para o acúmulo de 

biofilme e produz um meio ideal para a colonização bacteriana, o que aumenta o 

risco de inflamação dos tecidos peri-implantares (do Nascimento et al., 2012). Nesse 

sentido, os mini-implantes podem apresentar vantagens em relação aos implantes 

convencionais, pois geralmente apresentam corpo único, ou seja, não há interface 

implante/pilar protético. Além da fenda entre os componentes, os implantes 

convencionais também apresentam diâmetros maiores que os mini-implantes, o que 

pode levar a uma maior quantidade de biofilme associado a eles (Cunha, 2015). O 

presente estudo mostrou uma maior quantidade de micro-organismos no biofilme 

subgengival associado aos implantes convencionais, comparada aos mini-implantes, 

tanto no baseline, como após os métodos de higiene, porém sem diferença 

significante entre os tipos de implante. Sendo assim, os resultados obtidos estão de 

acordo com estudo prévio que avaliou qualitativa e quantitativamente, por meio da 

técnica DNA Checkerboard, a microbiota peri-implantar associada a mini-implantes e 

implantes convencionais, utilizados na retenção de overdentures, e mostrou que a 

quantidade total de micro-organismos no sulco peri-implantar dos implantes 

convencionais foi significantemente maior e qualitativamente semelhante à 

microbiota associada aos mini-implantes (Cunha, 2015).  

 

6.2.2 Biofilme presente nos componentes protéticos das overdentures 

Independente do sistema de encaixe empregado, procedimentos utilizados 

na higienização das próteses totais convencionais são recomendados aos pacientes 

usuários de overdentures implantossuportadas (Nguyen et al., 2010), o que inclui os 

métodos mecânicos e químicos (Butdz-Jorgensen, 1979; Shay, 2000; Mok et al., 

2007). Detritos alimentares, biofilme e cálculo são frequentemente encontrados nas 

superfícies protéticas (Pietrokovski et al., 1995; Shay, 2000), e o método da 
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escovação isolado é insuficiente para garantir o controle do biofilme adequado (Dills 

et al., 1988; Shay, 2000; Ramage et al, 2004; Paranhos et al., 2009). Por isso, a 

associação dos métodos mecânicos e químicos tem sido recomendada (Paranhos et 

al., 2007; Salles et al., 2015a). Porém, estudos têm mostrado que os higienizadores 

químicos podem causar efeitos deletérios sobre os materiais constituintes das 

overdentures, como o clareamento da resina acrílica, corrosão do metal e 

deterioração dos sistemas de encaixes (Varghese et al., 2007; Nguyen et al., 2010; 

You et al., 2011; Crizóstomo, 2013; Felipucci, 2013; Derafshi et al., 2015; Kürkcüoğlu 

et al., 2016). 

O uso dos hipocloritos alcalinos na higienização das próteses totais é 

bastante comum, devido principalmente ao seu baixo custo e ação antimicrobiana 

(Webb et al., 1995; Silva et al., 2008; Orsi et al., 2011; Salles et al., 2015a,b), porém 

estudos mostram que imersões diárias nessas soluções podem causar alterações 

clinicamente importantes nos sistemas de retenção das overdentures. Varguese et 

al. (2007) relataram aumento da força de retenção de clipes retentores, após a 

simulação de 6 meses de uso do hipoclorito (0,525%), em imersões diárias de 15 

minutos, enquanto Derafshi et al. (2015), utilizando a mesma concentração, tempo e 

período de uso, porém sistema de encaixe o’ring, mostraram que o hipoclorito 

causou a maior redução na força retentiva. Nguyen et al. (2010) relataram que a 

imersões diárias de 8 horas em hipoclorito (0,615%) causaram uma redução de 

82,70% na força de retenção e branqueamento dos encaixes. Outros estudos 

mostraram a redução da retenção dos encaixes após imersão em hipoclorito, 

overnight, durante 6 meses, associado à ciclagem mecânica, nas concentrações de 

0,615% (You et al., 2011) e 0,05% (Crizóstomo, 2013). Felipucci (2013) relatou que, 

além da redução da retenção dos anéis do tipo o’ring, após imersões diárias no 

hipoclorito (0,05%) por 8 horas, durante 90 dias, essa solução também promoveu 

trincas na superfície do anel, observadas por meio de MEV. 

Os peróxidos alcalinos utilizados no estudo de Varguese et al. (2007) – 

Polident Regular (5 minutos), Polident Overnight (8 horas) e Efferdent (15 minutos) - 

não alteraram de forma significativa a retenção dos clipes retentores de Hader após 

simulação de 6 meses de uso. Já Nguyen et al. (2010) relataram que a pastilha 

Efferdent causou uma maior redução na retenção do sistema de encaixe Locator, 

comparada ao Polident Regular e Polident Overnight, os quais foram semelhantes 

ao grupo controle (água). O estudo de You et al. (2011) mostrou que a perda de 
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retenção do sistema de encaixe Locator após imersão nas soluções de Efferdent e 

Polident Overnight foi semelhante à água e inferior ao hipoclorito. Derafshi et al. 

(2015) mostraram que as pastilhas avaliadas - Corega tabs (15 minutos) e 

Professional tabs (3 minutos) – promoveram redução da retenção do sistema de 

encaixe o’ring, comparadas ao controle (água), porém essa redução foi inferior à 

causada pelo hipoclorito. Apesar das soluções de peróxidos alcalinos serem 

comumente utilizadas pelos usuários de próteses totais, sua eficácia antimicrobiana 

permanece inconclusiva, pois os resultados variam em função do micro-organismo, 

isolado ou na forma biofilme, e da formulação do higienizador avaliado.  Alguns 

estudos mostram ineficácia, enquanto outros demonstram que os peróxidos 

incorporam uma ação desinfetante à higienização das próteses, recomendando seu 

uso no controle do biofilme (Dhamande et al., 2012; Lucena-Ferreira et al., 2014; 

Coimbra et al., 2016). 

Os enxaguatórios bucais também podem ser utilizados na higienização de 

próteses totais por serem de fácil acesso, além de apresentarem atividade 

antimicrobiana (Nikawa et al., 1999; André et al., 2011). Quando avaliado o 

enxaguatório bucal Listerine como higienizador das overdentures, os resultados 

obtidos por Crizóstomo (2013) e Felipucci (2013) demonstraram uma leve diminuição 

da retenção após o seu uso. You et al. (2011), relataram uma perda de retenção 

significantemente menor que a água, quando esta solução foi utilizada associada à 

ciclagem, sugerindo a sua indicação na higienização diária das overdentures. 

Nguyen et al. (2010) também demonstraram que o Listerine causou um aumento da 

força de retenção, comparado com a água (controle), porém observaram 

manchamento do encaixe Locator, após o período de simulação de 6 meses de uso. 

Porém esses estudos abordaram apenas os efeitos adversos causados pelas 

soluções; não há, na literatura, trabalhos relacionados à ação antimicrobiana sobre o 

biofilme formado nos componentes protéticos das overdentures. 

A partir dessas limitações ao uso de soluções químicas, a irrigação oral foi 

empregada com o objetivo de complementar a ação do método mecânico da 

escovação, porém, não houve diferença significante entre baseline, ES e WP, 

quando comparados os valores da quantidade total de células microbianas 

presentes nos componentes das overdentures. Ambos os métodos promoveram 

redução na contagem total de células microbianas, com relação ao baseline, sendo 
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que o método controle (ES) causou a maior redução, porém a diferença entre os 

métodos não foi significante.  

A escova específica foi fornecida aos pacientes por ser projetada 

especificamente para a higienização dos aparelhos protéticos, porém, sabe-se que a 

escovação não é suficiente para remover os micro-organismos presentes nas 

microrretenções e irregularidades das superfícies protéticas, que favorecem a 

colonização por bactérias e leveduras, tornando mais difícil a remoção mecânica das 

mesmas (Nikawa et al., 1999; Shay, 2000; Zissis et al., 2000). Com isso, o aparelho 

de irrigação oral, que originalmente foi desenvolvido para a higiene da cavidade oral, 

foi utilizado com o objetivo de alcançar áreas de difícil acesso às cerdas da escova. 

Porém, os resultados mostraram que o método experimental não foi adequado para 

promover redução significante dos micro-organismos presentes nos componentes 

protéticos das overdentures, o que não era o esperado, pois o protocolo de higiene 

proposto estava bem definido e os pacientes orientados e motivados a segui-lo. A 

associação com soluções antimicrobianas poderia resultar na dissolução da matriz 

orgânica do biofilme (Budtz-Jørgensen, 1979), que, juntamente com a ação 

hidrodinâmica, promoveria a remoção do biofilme de forma mais efetiva. 

A troca dos dispositivos retentores é indicada a cada 6 meses, devido à 

perda de retenção, além de que, com o tempo de uso, os dispositivos retentores se 

tornam desgastados (Della Vecchia, 2015) e a superfície do material se torna 

deteriorada e porosa, o que favorece ao acúmulo do biofilme. No caso dos sistemas 

de encaixe dos mini-implantes, o conjunto formado pelo anel de retenção de silicone 

e a cápsula metálica promove a formação de uma área retentiva e de difícil acesso 

para a higienização. Essas diferenças entre os sistemas de encaixes presentes nas 

overdentures podem exercer influência diferente na colonização microbiana (Cunha, 

2015), o que pode justificar a presença de maior quantidade de células microbianas 

nos componentes protéticos relacionados aos mini-implantes, tanto no baseline, 

como após o uso dos métodos de higiene, em comparação com o sistema de 

encaixe dos implantes convencionais. 

No presente estudo, 63,2% dos pacientes eram idosos, muitos podem 

apresentar destreza manual prejudicada (Murtomaa; Meurman, 1992; Kulak-Ozkan; 

Kazazoglu; Arikan, 2002) e diminuição da acuidade visual (Schembri; Fiske, 2001), o 

que compromete a realização de procedimentos de higiene de forma adequada e 



130 | Discussão 

efetiva, e este pode ser mais um fator associado à manutenção das células 

microbianas nos componentes protéticos das overdentures. 

Outro fator importante se refere ao fato que as próteses inferiores 

apresentam um maior acúmulo de biofilme, comparadas às superiores (Pietrokovsky 

et al., 1995; Fernandes et al., 2007; Paranhos et al., 2013), principalmente nas suas 

superfícies internas (Fernandes et al., 2007), o que reforça a necessidade de ser 

estabelecido um protocolo de higiene efetivo, pois a prótese contaminada em 

contato permanente com os tecidos bucais e peri-implantares pode mantê-los em 

contínua contaminação. 

Sendo assim, estudos devem ser realizados com o objetivo de definir os 

materiais e métodos ideais para a higienização diária das overdentures, buscando 

minimizar os efeitos adversos causados aos sistemas de encaixe e garantindo uma 

ação antimicrobiana efetiva, com a redução da quantidade de micro-organismos 

presentes. 

O biofilme presente nas superfícies protéticas apresenta grande 

complexidade, tanto na sua composição quanto no grau de maturação, sendo 

formado por mais de 30 espécies diferentes entre bactérias e fungos (Nikawa et al., 

1999). Das 39 espécies de micro-organismos avaliadas, 38 estavam presentes no 

biofilme formado nos componentes das overdentures, inclusive altos níveis de 

bactérias anaeróbias facultativas e estritas, porém, quando comparado o efeito dos 

métodos de higiene sobre as espécies individualmente, não houve diferença 

significante entre eles. 

O fato da espécie Candida dubliniensis não ter sido encontrada tanto nos 

componentes das overdentures, como no sulco peri-implantar, em nenhuma das 

avaliações do estudo, pode estar relacionado tanto à ausência absoluta desta 

espécie no momento da avaliação, 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 104 células. Devido a essa limitação, deve-se 

lançar mão de outra técnica complementar de detecção molecular, como Real-Time 

PCR, que consiste em um método de alta sensibilidade e especificidade, e que 

permite a quantificação de um número pequeno de micro-organismos, porém essa 

técnica apresenta custos elevados (Viana; Calabrich; Orrico, 2006). 
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6.3 Satisfação dos pacientes 

A adesão do paciente ao programa de manutenção da saúde peri-implantar 

é um aspecto essencial para o seu sucesso (Wolff et al., 1998; Horwitz et al., 2005) 

e depende sobretudo da simplicidade relativa do procedimento, da sua efetividade, 

do tempo gasto no seu uso e de um número mínimo de materiais a serem 

empregados (Kracher; Smith, 2010). 

Para avaliar a satisfação dos pacientes em relação ao método de higiene 

utilizado, estes responderam a questões específicas por meio de uma Escala Visual 

Analógica (EVA), de 0 a 100,0 mm. A EVA consiste em um método psicométrico 

usado para mensurar a percepção e satisfação do indivíduo e tem sido muito 

utilizada na mensuração da intensidade da dor e na avaliação da satisfação do 

paciente com suas próteses (Regis et al., 2013; Ribeiro, 2014). Estudos prévios 

utilizaram a EVA para avaliar a percepção do paciente após o uso de materiais 

usados na manutenção dos tecidos peri-implantares, com questões relacionadas à 

aceitação, conforto (Vandekerckhove et al., 2004), satisfação, continuação do uso 

(Horwitz et al., 2005) e facilidade de uso (De Siena et al., 2013). Esse método foi 

utilizado no presente estudo devido a sua efetividade na avaliação e comparação 

dos métodos, além de sua simplicidade de uso, o que foi comprovado durante o 

estudo, pois os pacientes não apresentaram dificuldades em responder as questões 

utilizando a EVA. 

Os pacientes foram questionados quanto ao nível de conforto após o uso, 

sensação de limpeza dos implantes e da prótese, facilidade de uso na higienização 

diária dos implantes e da prótese, além da satisfação, continuação e indicação do 

uso dos métodos avaliados, e as médias das respostas para todas as questões 

foram altas (acima de 80,0 mm), o que mostrou satisfação por parte dos pacientes 

tanto após o uso apenas da escovação, como após a associação com a irrigação 

oral. Essas respostas positivas mostraram a adesão dos pacientes aos métodos 

avaliados (Wolff et al., 1998; Vandekerckhove et al., 2004; Horwitz et al., 2005), o 

que pôde ser confirmado com a melhora na saúde peri-implantar após seu uso. 

Avaliações positivas quanto ao uso de ambos os métodos na higienização 

dos tecidos peri-implantares e das overdentures podem estar relacionadas ao fato 

de que, com a remoção das próteses, o acesso às superfícies dos implantes e 

pilares protéticos assim como os tecidos peri-implantares se torna mais facilitado e a 

higiene mais efetiva (Vandekerckhove et al., 2004), e, ainda, as overdentures são 
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higienizadas extraoralmente, o que facilita a visualização e a realização adequada, o 

que não é possível para pacientes usuários de próteses implantossuportadas fixas. 

Além disso, a satisfação dos pacientes também pode estar associada com a 

ausência de eventos adversos relatados durante o estudo, o que é confirmada com 

as respostas quanto à continuação do uso e indicação dos produtos. 

 

6.4 Limitações do estudo e estudos futuros 

Uma limitação do estudo está relacionada ao curto período de uso dos 

métodos de higiene; um período mais prolongado de uso e de acompanhamento 

permitiria uma melhor avaliação dos efeitos dos métodos avaliados na manutenção 

a longo prazo dos tecidos peri-implantares e overdentures. Outra limitação diz 

respeito à utilização da técnica DNA Checkerboard para avaliar a ação 

antimicrobiana dos métodos. Além de permitir a avaliação simultânea de múltiplas 

espécies de micro-organismos em grande número de amostras, a técnica de 

hibridização DNA Checkerboard permite a identificação e quantificação a partir do 

DNA do micro-organismo, detectando assim tanto espécies viáveis como não viáveis 

(Socransky et al., 1994; do Nascimento et al., 2006). Dessa forma, faz-se necessária 

a associação com outro teste microbiológico disponível, como o método de cultura 

microbiana (Leonhardt; Bergström; Lekholm, 2003), por meio do qual as amostras 

coletadas são semeadas em meios de cultura específicos para identificar e 

comparar a quantidade de micro-organismos viáveis de determinadas espécies, por 

meio da contagem de Unidades Formadoras de Colônias, antes e após a realização 

dos métodos de higiene; porém, essa técnica apresenta a limitação de que bactérias 

importantes encontradas no biofilme, requerem condições estritas de crescimento, 

como a anaerobiose, o que torna seu cultivo e identificação por meio de cultura 

dificultados (Tsai et al., 2003; Viana; Calabrich; Orrico, 2006). 

A comparação entre soluções antimicrobianas e a água quando utilizadas no 

aparelho de irrigação oral é uma análise importante a ser feita em estudos futuros, 

buscando avaliar o efeito da associação da ação hidrodinâmica com a solução 

química, quando utilizada na manutenção da saúde peri-implantar e higienização 

das overdentures. Além disso, também se fazem necessárias análises quanto aos 

efeitos adversos causados aos materiais constituintes das overdentures, como a 

perda de retenção dos anéis, após o uso dos métodos utilizados no presente estudo 

(escovação e associação da escovação com irrigação), e sua associação com 
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outros dentifrícios e agentes antimicrobianos, simulando o período de 6 meses de 

uso, tempo comumente preconizado pelos fabricantes para a troca dos anéis de 

retenção. Sabe-se que os dispositivos retentores são constituídos de materiais 

variados, como o silicone, nylon, fluorcarbono, e assim, seria importante comparar o 

desgaste provocado pela higienização sobre esses materiais e avaliar os efeitos das 

propriedades desses diferentes materiais sobre a adesão microbiana.   
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7. CONCLUSÃO 

  

Com base nas condições experimentais do presente estudo e de acordo 

com a metodologia empregada, foi possível concluir que: 

 

1. O método experimental foi eficaz na redução dos parâmetros clínicos 

avaliados (Índice de placa modificado; Índice gengival; Profundidade de 

sondagem e Índice de sangramento à sondagem);  

2. Com relação à ação antimicrobiana, o método experimental foi mais 

efetivo na redução da quantidade total de micro-organismos presentes 

no biofilme subgengival, comparado ao controle; porém, não apresentou 

ação antimicrobiana frente aos micro-organismos presentes nos 

componentes protéticos das overdentures;  

3. O método experimental proporcionou alto nível de satisfação do 

paciente, após seu uso. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

*De acordo com: International Committee of Medial Journal Editors, adaptado pela U.S. National Library of 
Medicine. Também conhecido como estilo Vancouver. 
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Apêndice A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
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Apêndice A (Continuação) - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
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Apêndice A (Continuação) - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



164 | Apêndces 

 

Apêndice B - Formulário inicial e coleta de dados demográficos.  
 

Formulário inicial 
1. Identificação: 

Nome: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Gênero: (   ) M     (   ) F              Idade: …………………… Raça: ……………………............................  

Profissão: ……………………………Nível de escolaridade: ………………………………......................... 

Estado civil: …………………………  

RG: …………………………………… CPF: ……………………………………………………………………. 

Endereço: …………………………………………………………………………………………………………. 

Tefefone: …………………………………………………………………………………………………………... 

 

2. História Complementar: 

2.1. Há quanto tempo começou a usar próteses totais?  

2.2. Superior: ........................   Inferior: ........................ 

2.3. Há quanto tempo foram instalados os implantes? ........................ 

2.4. Há quanto tempo usa a overdenture inferior? ........................ 

2.5. Sente algum desconforto na cavidade bucal? Sim (   )   Não (   )         

2.6. Qual? .............................................................................................................................................. 

2.7. Tem dificuldade de remover sua prótese inferior (overdenture)? Sim (  ) Não ( ) 

2.8. Está satisfeito com sua(s) prótese(s)? Sim (   )   Não (   ) 

 
3. Higienização:- das próteses: 

3.1. Como higieniza sua prótese superior? 

Água + escova de dentes  (   ) 

Pasta + escova de dentes (   ) 

Sabão + escova de dentes (   ) 

Imersão em solução (   ) Qual?  

3.2. Como higieniza sua prótese inferior? 

Água + escova de dentes (   ) 

Pasta + escova de dentes (   ) 

Sabão + escova de dentes (   ) 

Imersão em solução (   ) Qual?  

3.3. Quantas vezes ao dia higieniza sua(s) prótese(s)? ........................................... 

3.4. Tem dificuldades de limpar a prótese inferior (overdenture)?  

       Sim (   ) Não (   )  

- da cavidade bucal e implantes: 

3.5. Higieniza a cavidade bucal?  

Palato (   )  Língua (   )  Gengiva (rebordos) (   )  Bochechas (   ) 

3.6. Como higieniza os implantes e tecidos peri-implantares? 

Com que frequência? 

3.7. Faz bochechos? Sim (   )  Não (   )    

      Com que frequência? ................................... 

3.8. Dorme com a(s) prótese(s)? Sim (   )   Não (   ) 
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Apêndice C - Instruções de higiene fornecidas aos pacientes.  

 
 

 
Universidade de São Paulo 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto 
 

INSTRUÇÕES I: 

 Escove as dentaduras com a escova específica para próteses totais e dentifrício, 

após as refeições (café da manhã, almoço e jantar – 3 vezes ao dia), por 2 minutos. 

 Escove a região da dentadura inferior (overdenture) que se encaixa aos implantes, 

com cuidado especial, com a região da escova com o menor conjunto de cerdas; e 

escovação de todas as superfícies interna e externa da prótese, com a região da 

escova com o maior conjunto de cerdas. 

 Escove a cavidade bucal com a escova dental e dentifrício, com cuidado especial 

aos implantes, após as refeições (café da manhã, almoço e jantar – 3 vezes ao dia), 

por 2 minutos, com movimentos leves, e a cavidade oral enxaguada com água 

corrente. 

 Os materiais utilizados durante o período de participação na pesquisa serão aqueles 

fornecidos pelos pesquisadores (escova dental macia, escova específica para 

próteses e dentifrício Trihydral). 
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Apêndice C (Continuação) - Instruções de higiene fornecidas aos pacientes.  

 

 
Universidade de São Paulo 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto 
 

INSTRUÇÕES II: 

 Escove as dentaduras com a escova específica para próteses totais e dentifrício, 

após as refeições (café da manhã, almoço e jantar – 3 vezes ao dia), por 2 minutos. 

 Escove a região da dentadura inferior (overdenture) que se encaixa aos implantes, 

com cuidado especial, com a região da escova com o menor conjunto de cerdas; e 

escovação de todas as superfícies interna e externa da prótese, com a região da 

escova com o maior conjunto de cerdas. 

 Escove a cavidade bucal com a escova dental e dentifrício, com cuidado especial 

aos implantes, após as refeições (café da manhã, almoço e jantar – 3 vezes ao dia), 

por 2 minutos, com movimentos leves, e a cavidade oral enxaguada com água 

corrente. 

 Após a última escovação do dia (após o jantar), utilizar o aparelho de irrigação 

(Waterpik):  

 Você utilizará o aparelho da seguinte forma: primeiramente, com o aparelho 

desligado (OFF), encha o reservatório de água (150mL). Antes de ligar o aparelho, 

verifique se a ponta está corretamente encaixada. 

 Na higiene da boca, sobre a pia, posicione a ponta do aparelho para dentro da boca 

e pressione o botão ON. Direcione o jato de água para a gengiva que está ao redor 

dos implantes, de maneira uniforme, durante 20 segundos em cada implante. 

Quando terminar, pressione o botão OFF para desligar o aparelho.  

 Na higiene da dentadura inferior, o jato de água vai ser direcionado para a região 

que se encaixa aos implantes (cápsula metálica e anel de silicone), de maneira 

uniforme, por 20 segundos em cada uma. Procure manter uma distância de 

aproximadamente 0,5 cm, sem tocar a ponta do jato na prótese. Quando terminar, 

pressione o botão OFF para desligar o aparelho. 

 Os materiais utilizados durante o período de participação na pesquisa serão 

aqueles fornecidos pelos pesquisadores (escova dental, escova específica para 

próteses, dentifrício Trihydral e aparelho de irrigação oral - Waperpik). 
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Apêndice D - Ficha para coleta dos Parâmetros Clínicos.  
 

 
Universidade de São Paulo 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto 
 

Identificação do Paciente: _______________ 

 

Coleta de Dados – Parâmetros clínicos 

 

Baseline (   )                               1º Método (   )                          2º Método (   ) 

 

Índice de biofilme modificado (Mombelli et al., 1987) 

Implante: _______  

Implante: _______ 

 

Implante: _______  

Implante: _______                           

Índice gengival (Silness; Löe, 1963) 

Implante: _______  

Implante: ______ 

 

Implante: ______  

Implante: ______                           

Profundidade de sondagem 

Implante: _______  

Implante: ______ 

Implante: ______  

Implante: ______ 

 

Índice de sangramento à sondagem 

Implante: _______  

Implante: _______ 

Implante: ______ 

Implante: ______

 

 

V L M D 

V L M D 

V L M D 

V L M D 

V L M D 

V L M D 

V L M D 

V L M D 

V L M D 

V L M D 

V L M D 

V L M D 

V L M D 

V L M D 

V L M D 

V L M D 
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Apêndice E - Questionário de satisfação.  
 

 
Universidade de São Paulo 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto 
 

Identificação: _______________ 

QUESTIONÁRIO 
 

Por favor, responda as seguintes questões com relação ao método utilizado nos 

últimos 14 dias (____________________), sendo que as respostas serão de 0 a 

100, com 0 correspondente à completamente negativa e 100 completamente 

positiva: 

 
A. Qual foi o nível de conforto após a utilização desse método de higiene? 

(Q1) 0 --------------------------------------------------------------------------------------100 

B. O método proporcionou sensação de limpeza após seu uso? 

(Q2) Implantes 0 -----------------------------------------------------------------------100 

      (Q3) Prótese (Overdenture) 0 ------------------------------------------------------ 100 

C. O método foi fácil de ser usado na sua higienização diária? 

(Q4) Implantes 0 ---------------------------------------------------------------------- 100 

      (Q5) Prótese (Overdenture) 0 ----------------------------------------------------- 100 

D. Qual foi o nível de satisfação após utilização do método? 

(Q6) Implantes 0 ---------------------------------------------------------------------- 100 

      (Q7) Prótese (Overdenture) 0 ------------------------------------------------------ 100 

E. Continuaria com o uso desse método na sua higienização diária? 

(Q8) 0 ------------------------------------------------------------------------------------- 100 

F. Indicaria o uso desse método para seus parentes e amigos? 

(Q9) 0 ------------------------------------------------------------------------------------- 100 

(Q10) Houve alguma dificuldade ou queixa quanto ao uso desse método que 

gostaria de relatar? Se sim, qual?_____________________________________ 



 

 

Apêndice F - Parâmetros clínicos.  

 
 

Tabela F - Parâmetros clínicos avaliados no baseline e após ES e WP. 

Parâmetros 
Clínicos 

IP (média) IG (média) PS (média) SS (%) 

       Método 
  Pac. 

Baseline ES WP Baseline ES WP Baseline ES WP Baseline ES WP 

1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,250 1,000 1,000 0,00 0,000 0,000 

2 0,250 0,375 0,000 0,250 0,000 0,000 2,625 2,375 2,250 37,50 25,00 0,000 

3 0,000 0,000 0,000 0,313 0,000 0,500 1,125 1,063 1,250 0,000 18,75 6,250 

4 0,000 0,000 0,000 0,625 0,500 0,500 1,500 0,375 0,875 0,000 0,000 0,000 

5 2,000 0,563 0,500 0,500 0,250 0,000 1,938 1,563 1,250 12,50 6,250 12,50 

6 0,500 0,000 0,250 0,500 0,375 0,625 1,625 2,250 2,000 25,00 12,50 12,50 

7 0,625 0,625 0,000 0,375 0,125 0,000 1,750 1,250 1,375 25,00 12,50 25,00 

8 0,375 1,000 0,125 0,250 0,000 0,000 1,625 1,125 1,000 0,000 0,000 0,000 

9 0,000 0,125 0,000 0,500 0,000 0,000 1,250 1,250 1,250 25,00 25,00 12,50 

10 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,875 1,500 1,000 25,00 0,000 0,000 

11 0,125 0,000 0,000 0,125 0,000 0,000 1,375 1,625 1,125 25,00 12,50 0,000 

12 2,000 0,250 0,000 1,375 0,375 0,000 2,250 1,500 1,250 25,00 12,50 0,000 

13 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 1,500 1,250 12,50 12,50 0,000 

14 0,875 0,000 0,000 0,625 0,125 0,125 1,500 1,375 1,250 0,000 0,000 0,000 

15 1,500 0,000 0,250 0,875 0,000 0,500 1,750 1,250 1,250 0,000 12,50 0,000 

16 1,000 0,000 0,375 1,000 1,000 0,250 2,000 1,875 1,500 50,00 37,50 12,50 

17 1,750 1,000 1,500 0,625 1,000 0,000 1,500 1,500 1,500 25,00 0,000 0,000 

18 0,438 0,313 0,375 0,375 0,438 0,063 1,375 1,438 1,313 12,50 0,000 6,250 

19 0,375 0,375 0,500 0,500 0,250 0,375 1,250 1,125 1,625 0,000 12,50 0,000 

20 0,938 0,250 0,188 0,625 0,000 0,188 1,375 1,125 1,438 18,75 0,000 0,000 

Pac.: Pacientes; IP: Índice de placa modificado; IG: Índice gengival; PS: Profundidade de sondagem; SS: Índice de sangramento à sondagem; ES: método mecânico da 
escovação; WP: escovação associada à irrigação oral. 

 



 

 

 
Apêndice F (Continuação) – Parâmetros clínicos. 

 
 

Tabela F (Continuação) - Parâmetros clínicos avaliados no baseline e após ES e WP. 
Parâmetros 
Clínicos 

IP (média) IG (média) PS (média) SS (%) 

         Método 
  Pac. 

Baseline ES WP Baseline ES WP Baseline ES WP Baseline ES WP 

21 1,125 0,250 0,375 0,875 0,125 0,375 2,875 1,875 2,125 0,000 0,000 0,000 

22 0,000 0,000 0,250 1,000 0,250 0,000 2,250 1,375 1,500 0,000 0,000 0,000 

23 0,125 0,063 0,125 0,250 0,063 0,000 1,375 1,188 1,313 0,000 0,000 0,000 

24 1,500 0,330 0,250 0,830 0,670 0,000 2,000 1,670 1,330 33,33 0,000 0,000 

25 0,375 0,000 0,250 0,250 0,000 0,000 1,750 1,250 1,625 12,50 0,000 0,000 

26 1,250 0,625 0,000 0,688 0,250 0,000 1,313 1,375 1,000 25,00 6,250 0,000 

27 0,625 0,375 0,000 0,625 0,500 0,375 1,750 1,375 1,500 12,50 0,000 0,000 

28 1,000 0,563 0,125 0,625 0,125 0,063 2,813 2,313 1,688 37,50 0,000 0,000 

29 2,000 0,000 0,500 2,000 1,125 1,750 2,250 2,250 2,250 62,50 0,000 0,000 

30 1,000 0,500 0,000 1,375 0,625 0,250 2,625 2,250 2,250 37,50 0,000 0,000 

31 1,500 0,250 0,313 1,000 0,500 0,500 2,125 1,938 2,125 12,50 0,000 0,000 

32 1,250 0,500 0,313 0,375 0,000 0,313 1,875 1,188 1,563 0,000 0,000 0,000 

33 1,083 0,417 0,167 0,500 0,417 0,417 2,750 2,670 2,583 25,00 0,000 8,330 

34 0,875 0,063 0,125 0,063 0,000 0,000 2,000 1,250 1,000 0,000 6,250 0,000 

35 1,000 1,000 0,250 1,125 0,625 0,250 2,750 2,125 1,000 50,00 0,000 0,000 

36 1,000 1,000 0,000 0,417 0,000 0,833 1,917 2,083 1,330 41,67 8,330 0,000 

37 1,375 0,500 1,500 1,500 1,000 2,000 2,500 2,875 2,750 37,50 0,000 0,000 

38 1,500 0,500 1,625 0,875 0,500 0,000 2,000 1,625 1,750 0,000 0,000 0,000 

Pac.: Pacientes; IP: Índice de placa modificado; IG: Índice gengival; PS: Profundidade de sondagem; SS: Índice de sangramento à sondagem; ES: método 
mecânico da escovação; WP: escovação associada à irrigação oral. 
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Apêndice G - Imagens das radiografias das membranas após reação de 

hibridização (DNA Checkerboard). 
 

 

As figuras G1 a G9 apresentam as radiografias das membranas após reação 

de hibridização, sendo que as linhas verticais representam as amostras e os 

controles (105 e 106) e as linhas horizontais representam as sondas das 39 espécies 

avaliadas.  

 
Figura G1. Radiografia da membrana 1 com as 
marcações dos sinais.  

 
 

 

Figura G2. Radiografia da membrana 2 com as marcações 
dos sinais.  
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Figura G3. Radiografia da membrana 3 com as marcações 
dos sinais.  

 
 
 

 

Figura G4. Radiografia da membrana 4 com as marcações 
dos sinais.  
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Figura G5. Radiografia da membrana 5 com as marcações 
dos sinais.  

 
 
 

 
Figura G6. Radiografia da membrana 6 com as 
marcações dos sinais.  
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Figura G7. Radiografia da membrana 7 com as 
marcações dos sinais.  

 
 
 

 

  

Figura G8. Radiografia da membrana 8 com as 
marcações dos sinais.  

Figura G9. Radiografia da 
membrana 9 com as 
marcações dos sinais.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Apêndice H - Respostas ao questionário de satisfação.  

 
Tabela H - Respostas ao questionário de satisfação, após o uso dos métodos ES e WP. 

Pacientes 

Questões 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 

ES WP ES WP ES WP ES WP ES WP ES WP ES WP ES WP ES WP 

1 97,5 96,5 93,0 94,5 85,0 96,5 94,0 99,0 90,0 97,0 92,0 97,0 85,0 93,0 93,0 99,0 94,0 97,5 

2 100,0 99,0 100,0 99,0 100,0 98,0 99,0 99,0 100,0 97,0 100,0 100,0 100,0 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3 99,0 96,0 99,0 95,5 99,0 95,0 99,0 97,5 98,0 96,0 100,0 97,5 97,5 96,0 98,0 96,0 100,0 98,0 

4 95,5 88,5 89,0 85,0 86,0 86,0 91,0 90,0 87,0 91,5 89,0 91,5 87,0 89,0 92,0 96,0 94,0 94,0 

5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,0 100,0 98,0 100,0 99,0 

6 76,0 79,0 84,5 79,0 75,0 77,0 64,0 80,0 80,5 80,0 88,0 93,5 85,0 89,5 84,0 91,0 89,0 88,0 

7 99,0 100,0 98,0 99,0 98,5 99,0 99,0 100,0 98,0 99,0 100,0 99,5 100,0 99,0 99,5 100,0 100,0 100,0 

8 98,0 96,0 99,0 97,0 98,0 98,0 100,0 98,0 98,0 100,0 100,0 98,5 100,0 98,5 100,0 100,0 100,0 100,0 

9 100,0 89,0 100,0 99,0 100,0 100,0 84,0 12,0 93,0 90,0 100,0 97,0 100,0 98,0 100,0 5,0 100,0 98,0 

10 66,0 92,0 79,0 90,0 76,0 92,0 85,0 97,0 80,0 95,0 82,0 87,0 75,0 85,0 89,0 95,0 90,0 94,0 

11 99,0 97,0 96,0 98,0 93,0 97,0 99,0 98,5 96,0 97,0 98,0 100,0 98,0 98,0 100,0 100,0 100,0 99,0 

12 93,5 92,0 92,5 89,0 90,0 88,0 92,0 95,0 90,0 93,5 93,5 94,0 91,5 94,0 96,0 95,0 95,5 95,0 

13 100,0 98,0 100,0 99,0 100,0 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

14 14,0 100,0 100,0 100,0 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 13,0 100,0 13,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

15 96,0 86,0 97,0 97,0 97,0 98,0 98,0 97,0 96,0 98,0 97,0 97,0 95,0 97,0 98,0 98,0 96,0 97,0 

16 98,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,0 100,0 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,0 99,0 

17 97,0 97,0 98,0 99,5 98,0 100,0 99,0 100,0 100,0 100,0 92,0 95,0 95,0 95,0 98,5 99,0 98,0 100,0 

18 100,0 98,0 98,0 97,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 99,0 99,0 98,0 99,0 98,0 100,0 97,0 100,0 99,0 

19 86,0 32,0 91,0 54,0 88,0 48,5 91,0 54,0 92,0 38,5 94,5 12,0 88,0 11,0 93,5 13,0 94,0 10,5 

20 97,5 97,0 97,0 95,0 97,0 96,0 98,0 95,0 100,0 96,0 98,5 96,0 96,5 97,0 98,0 97,0 98,5 97,5 

21 89,0 97,0 96,0 96,0 94,0 94,0 96,0 98,0 97,0 94,0 100,0 99,0 98,0 97,0 100,0 99,0 100,0 98,0 

22 91,0 95,0 85,0 96,0 88,0 96,0 91,0 96,0 89,0 93,0 86,0 95,0 92,0 96,0 88,0 97,0 88,0 97,0 

23 98,0 0 99,0 0 99,0 0 97,0 77,0 98,0 77,0 98,0 0 98,0 0 97,0 0 98,0 0 

24 98,0 98,0 96,5 96,5 96,0 96,0 97,0 97,0 95,0 95,0 97,5 97,5 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 

25 99,0 51,0 100,0 47,0 99,0 44,0 100,0 97,5 99,0 98,0 100,0 47,0 100,0 45,5 100,0 4,0 100,0 2,0 

26 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

27 41,0 81,5 56,0 79,5 35,0 76,0 79,0 73,0 69,0 59,0 79,5 86,5 74,0 83,0 65,0 89,0 64,0 88,5 

28 74,0 49,5 96,0 94,5 93,0 93,0 60,0 49,0 43,0 93,0 87,5 48,5 83,0 94,0 90,0 96,0 89,5 94,0 

ES: método mecânico da escovação; WP: escovação associada à irrigação oral. 

 



 

 

Apêndice H (Continuação) - Respostas ao questionário de satisfação.  
  
Tabela H (Continuação) - Respostas ao questionário de satisfação, após o uso dos métodos ES e WP. 

Pacientes 

Questões 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 

ES WP ES WP ES WP ES WP ES WP ES WP ES WP ES WP ES WP 

29 76,0 20,0 81,5 64,0 72,0 87,0 90,5 82,0 92,0 90,0 91,0 82,0 91,0 83,0 98,5 95,0 98,0 97,0 

30 98,0 95,0 89,0 84,0 67,0 89,0 85,0 94,0 87,5 95,0 95,0 95,0 95,0 96,0 97,5 91,0 97,0 89,0 

31 100,0 100,0 99,5 100,0 99,0 99,5 100,0 77,0 99,0 100,0 100,0 100,0 99,0 100,0 100,0 99,0 100,0 100,0 

32 92,5 99,5 82,0 98,0 89,0 98,0 93,0 98,0 71,0 94,5 97,0 96,0 89,5 92,0 98,0 99,5 97,0 99,0 

33 50,0 70,5 81,5 61,0 80,0 56,5 33,5 97,0 35,0 94,5 63,0 61,0 58,0 51,5 86,0 79,0 87,5 79,5 

34 86,0 78,0 70,0 72,0 69,0 74,0 78,5 78,0 82,0 71,0 80,0 83,0 77,5 79,0 84,0 85,0 79,0 85,0 

35 96,0 96,0 98,0 94,0 97,0 95,0 98,0 95,5 98,0 94,5 98,5 95,5 98,5 97,0 98,5 96,5 99,0 97,0 

36 95,0 74,0 93,5 95,0 96,0 85,5 94,0 95,0 90,0 86,0 94,0 93,0 93,5 93,5 98,5 97,0 96,0 98,5 

37 87,5 79,0 82,0 84,0 85,0 79,5 82,0 87,0 70,5 82,5 83,0 88,0 85,0 66,0 49,5 86,0 39,0 83,0 

38 97,0 94,0 97,0 89,0 95,0 90,0 96,5 95,5 95,0 94,5 95,0 88,0 94,0 81,5 94,0 96,5 92,0 96,0 

ES: método mecânico da escovação; WP: escovação associada à irrigação oral. 
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Anexo A - Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. 
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Anexo A (Continuação) - Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. 
 

 


