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RESUMO 

Nomoto DM. Prevalência de mucosite e peri-implantite em pacientes com queixa de 
sintomas relacionados a doença: um estudo observacional seccional [dissertação]. 
São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2020. Versão 
Corrigida. 

Objetivo: Esse estudo teve como objetivo avaliar a prevalência de mucosite (Mi) e 

peri-implantite (Pi) em pacientes com sintomas relacionados à Pi e Mi, tratados com 

próteses implanto-suportadas e verificar sua associação com fatores 

locais, sistêmicos e ambientais. Método: Quarenta e três pacientes com 150 

implantes reabilitados com próteses implanto-suportadas, por ao menos 5 anos, com 

sintomas relacionados a doença peri-implantar foram recrutados para exames 

clínicos e radiográficos. Características das próteses implanto-suportadas, hábito 

de fumar, aspectos da saúde geral, periodontal e peri-implantar foram coletados 

para verificar a prevalência da doença peri-implantar e sua associação com fatores 

locais, sistêmicos e ambientais. Resultados: A média de idade dos pacientes foi de 

58.81 (33-74), entre esses 20 eram mulheres e 23 homens. Peri-implantite 

e mucosite foram diagnosticados em 31 (72%) e 12 (28%) pacientes, 

respectivamente. A prevalência de peri-implantite e mucosite baseada no implante 

foi 90 (58,44%) e 60 (38,96%), respectivamente. Diabetes foi associada a peri-

implantite a uma taxa de OR = 10,01 (p=0,002). Próteses fixas de arco total (PFAT) 

e parciais fixas (PPF) foram associadas a Pi a uma razão de OR = 10,01 e 9,36 

(p=0,002), respectivamente. Conexões hexágono interno (HI) e externo (HE) foram 

associadas a Pi a uma taxa de OR = 8,80 (p=0,003) e 9,35 (p=0,002), 

respectivamente. Profundidade de sulco peri-implantar (PS)  6 mm foi associada a 

presença de defeito vertical a uma razão de OR = 1,09 (p=0,003). Presença de mais 

de um implante por paciente e diabetes foi associada a uma taxa de OR = 7,72 

(p=0,005). Conclusão: Pacientes com sintomas relacionados a Pi e Mi 

apresentaram uma alta prevalência de doença peri-implantar. Diabetes, PFAT, 

PPF, conexões HI e HE foram associadas a uma maior chance de apresentar Pi. PS 

 6 mm foi associado a presença de defeito ósseo vertical. Pacientes diabéticos com 

mais de um implante apresentaram maior chance de Pi. 

Palavras-chave: Implantes dentários. Peri-implantite. Diabetes. Fumo. Periodontite. 

Prótese implanto-suportada. Profundidade clinica de sondagem. Radiografia. 





ABSTRACT 

Nomoto DM. Prevalence of mucositis and peri-implantitis in patients complaining of 
disease-related symptoms: a cross-sectional observational study[dissertation] São 
Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2020. Versão 
Corrigida. 

Aim: The objective of this cross-sectional study was to evaluate the prevalence of 

mucositis (Mi) and peri-implantitis (Pi) in patients complaining of symptoms related to 

Pi and Mi, treated with implant-supported prosthesis and assess its association 

with local, systemic and environmental factors. Methods: Forty-three patients with 

150 implants restored with implant-supported prosthesis, for at least 5 years, 

and complaining of symptoms related to peri-implant disease were recruited for 

clinical and radiographic examination. Implant-supported prosthesis 

characteristics, smoking habits, general, periodontal and peri-implant health status 

were assessed to establish the prevalence of peri-implant disease and its 

association with local, systemic and environmental factors. Results: Mean patient 

age was 58.81 (33-74), among which 20 were female and 23 were male. Peri-

implantitis and mucositis were diagnosed in 31 (72%) and 12 (28%) patients, 

respectively. Implant-based prevalence of peri-implantitis and mucositis 

amounted to 90 (58.44%) and 60 (38.96%), respectively. Diabetes was associated 

with peri-implantitis at an odds ratio of OR = 10.01 (p=0.002). Full-arch (FAFP) and 

partial (PFP) implant-supported fixed prosthesis were associated with Pi at an odds 

ratio of OR = 10.01 and 9.36 (p=0.002), respectively. Internal (IH) and external 

hexagon (EH) abutment was associated with Pi at an odds ratio of OR = 8.80 

(p=0.003) and 9.35 (p=0.002), respectively. Peri-implant pocket-probing depth (PD) 

 6 mm was associated with the presence of vertical bone defect at an odds ratio of 

OR = 1.09 (p=0.003). Presence of more than one implant per patient and diabetes 

was associated with an odds ratio of OR = 7.72 (p=0.005). Conclusion: Patients 

complaining of symptoms related to Pi and Mi showed a high prevalence of peri-

implant disease. Diabetes, FAFP, PFP, IH and EH abutment was associated 

with higher chance of Pi occurrence. PPD  6 mm was associated with the 

presence of vertical bone defect. Diabetic patients with more than on implant 

showed a higher chance of Pi occurrence. 

Keywords: Dental implant. Peri-implantitis. Diabetes. Smoking. Periodontitis. Implant-

supported prosthesis. Radiography. Periodontal probing depth.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O advento da osseointegração permitiu à reabilitação oral com implantes 

dentais, alcançar altas taxas de sobrevida, por longos períodos de tempo pós-

tratamento. Recentemente, Jemt (2018a,b) reportou taxas de sobrevida cumulativas 

de 86,2% e 83,8%, após 15 e 25 anos, respectivamente. Porém, as taxas de sucesso 

de implantes dentais são mais baixas, pois podem ocorrer complicações técnicas e 

biológicas (Derks et al., 2016a). As doenças peri-implantares, mucosite (MI) e peri-

implantite (PI), provocadas pelo acúmulo de biofilme, são condições inflamatórias que 

afetam os tecidos moles e duros ao redor dos implantes, e a segunda, se não tratada, 

pode levar a perda óssea progressiva e ao fracasso do implante (Zangrando et al., 

2015). Além disso, as complicações técnicas envolvem fratura e trincas nos materiaIs 

de recobrimento (ex. Cerâmica), fratura da infraestrutura de protese parcial fixa, 

afrouxamento e fratura de parafusos e/ou pilares, entre outros eventos. 

As duas últimas décadas mostraram crescimento do uso de implantes dentais, 

como alternativa de tratamento confiável, em nível mundial. Com milhões de implantes 

dentais sendo instalados anualmente, a PI emergiu como a maior causa de perda de 

implantes. A prevalência reportada na literatura tem sido alta e variável, entre as 

diferentes publicações (Derks; Tomasi, 2015). Derks e Tomasi (2015) reportaram que 

a prevalência de mucosite peri-implantar (MI) variou de 19 a 65%, e de peri-implantite, 

entre 1 e 46%, nos diferentes estudos. Nessa revião sistemática, os autores 

estimaram a média ponderada da prevalência de MI e PI em 43% e 23%, 

respectivamente. Entre as causas dessa heterogeneidade dos resultados de 

prevalência reportada nos estudos, estavam as variações na definição do diagnóstico 

da PI, que estavam sendo usados pelos diversos autores. Em relação a esse aspecto, 

o Consenso da AAP 2018 publicou novas definições e critérios de diagnóstico para MI 

e PI (Renvert et al., 2018). As publicações mais recentes, usando a nova definição 

diagnóstica estabelecida pela AAP, mostraram prevalência para a PI de: 9.5% 

(baseada no implante), após reconstrução bi-maxilar com protese do tipo protocolo, e 

50.7% de próteses “livres de complicações biológicas” (Papaspyridakos et al., 2019); 

17.1% (baseado no paciente) e 9% (baseado no implante) com “peri-implantite severa” 

(Matarazzo et al., 2018); 36.9% (baseado no paciente) e 21.7% (baseado no implante) 
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(Gunpinar et al., 2020); 18% (baseado no paciente) (Rinke et al., 2020); 9.86% 

(baseado no paciente) e 4.95% (baseado no implante) (Tsigarida et al., 2020). O 

Consenso da AAP (2018) (Berglundh et al., 2018) reconheceu o biofilme como o 

principal fator etiológico da mucosite e da peri-implantite, porém, enfatizou que há 

grandes diferenças nas respostas inflamatórias relacionadas aos pacientes, frente ao 

desafio bacteriano provocado pela microbiota que coloniza o implante. Os autores 

evidenciaram a importância da instalação e posicionamento adequados do implante, 

para não favorecer a instalação e o desenvolvimento da PI. Assinalaram ainda, que 

há necessidade de se avaliar fatores adicionais que podem estar associados a PI, 

como aqueles relacionados ao paciente, ao implante, a prótese e ao tratamento. Há 

evidências fortes de que história de periodontite pregressa, pobre controle do biofilme 

e ausência de tratamento periodontal de suporte regular, constituem 

fatores/indicadores de risco para a PI. Contudo, os dados disponíveis até o momento 

não permitem concluir se o diabetes ou outra condição sistêmica, o fumo, ausência 

ou reduzida faixa de mucosa mastigatória peri-implantar, fatores iatrogênicos, 

sobrecarga occlusal e particulas de titânio são fatores/indicadores de risco para PI. 

Sob o mesmo ponto de vista, a possível influência de polimorfismos genéticos e de 

cemento residual na PI precisam ser elucidadas.Assim, este estudo observacional foi 

delineado com o objetivo de avaliar a prevalência de mucosite e peri-implantite em 

pacientes com queixa de sintomas relacionados a doença peri-implantar, isto é, os 

próprios participantes diagnosticaram os sintomas inflamatórios e procuraram o 

atendimento, e identificar possíveis fatores/indicadores de risco (locais, sistêmicos ou 

ambientais) para a PI.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

As complicações biológicas com implantes dentários abrangem as doenças 

inflamatórias peri-implantares: mucosite peri-implantar e a peri-implantite. A mucosite 

peri-implantar  foi definida como doença que engloba a inflamação dos tecidos moles 

em torno do implante dentário, sem que ocorra perda óssea adicional, após a 

remodelação óssea inicial, que pode ocorrer durante a cicatrização após a colocação 

cirúrgica do implante, sendo o acúmulo do biofilme bacteriano ao redor do implante o 

principal fator etiológico (Renvert et al., 2018). Clinicamente é caracterizada pela 

presença de sinais clínicos de inflamação como edema, vermelhidão, sangramento 

e/ou supuração à sondagem, com ou sem aumento de profundidade de sondagem 

e/ou ausência de perda óssea (Berglundh et al., 2018). Quando não tratada, a 

mucosite peri-implantar pode se converter em peri-implantite, contudo, este processo 

ainda não foi totalmente elucidado (Renvert et al., 2018). 

A peri-implantite foi inicialmente definida no primeiro Workshop Europeu de 

Periodontologia em 1993, como um processo inflamatório que resulta na perda de 

osso de suporte nos tecidos que envolvem o implante funcional (Albrektsson; Isidor, 

1994). Sinais como supuração e sangramento na margem após a inserção de sonda 

periodontal no espaço peri-implantar, e a fácil penetração em 5mm ou mais (Mombelli, 

1999), assim como a presença de defeito ósseo bem demarcado em volta do implante 

(Mombelli et al., 2012) foram definidas como características da doença. Entretanto, 

mais recentemente, no Workshop Mundial de Classificação das Condições e Doenças 

Periodontais e Peri-implantares de 2017, foi definida como uma patologia associada 

à placa bacteriana, caracterizada pela inflamação dos tecidos peri-implantares e perda 

óssea radiográfica. O seu diagnóstico, na ausência de exames prévios, pode ser 

estabelecido pela profundidade de sondagem maior ou igual a 6 mm e perda óssea 

radiográfica maior ou igual a 3 mm (Berglundh et al., 2018).  

Para distinguir uma situação de saúde ou doença do implante é fundamental 

avaliar radiograficamente as alterações ósseas ao redor de implantes (Renvert et al., 

2018). O estudo de García-García et al. (2016) comparou as medidas das radiografias 

periapicais de defeitos peri-implantares com as medidas intraoperatórias e concluíram 

que as radiografias periapicais subestimam a perda óssea peri-implantar, com uma 
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diferença de 1,3 ±3,3mm, o que pode levar a erros de diagnóstico. Estes autores 

sugerem que radiografias periapicais sejam úteis para diagnosticar casos avançados, 

mas não para detectar perdas ósseas iniciais e defeitos intraósseos. Nessa mesma 

linha, Pelekos et al. (2019) também verificou as limitações dessas radiografias, mas 

ressaltou a necessidade de mais estudos in vivo. Steiger-Ronay et al. (2018) 

compararam as radiografias periapicais com tomografia computadorizada de feixe 

cônico de implantes de titânio e zircônia e concluíram que as radiografias periapicais 

possuíam maior acurácia.  

A morfologia do defeito tem sido muito estudada por estar associada aos 

resultados das terapias cirúrgicas e não cirúrgicas dos defeitos peri-implantares 

(Monje et al., 2019) e a morfologia dos defeitos ósseos peri-implantares pode ser 

detectada através do uso de radiografias intraorais (Kuhl et al. 2016).  

 

 

2.1 PREVALÊNCIA DE MUCOSITE 

 

 

A prevalência das doenças peri-implantares apresentam-se em grande 

variedade na literatura. Salvi et al. (2019), através de uma revisão reportaram uma 

taxa de 43% de pacientes com mucosite (encontraram variações desde 19 a 65%). 

Esses altos números foram coletados antes do consenso da AAP que definiu os 

critérios diagnósticos da mucosite: vermelhidão, inchaço, dor, sangramento à 

sondagem profuso (não apenas pontual), aumento da profundidade de sondagem em 

comparação ao baseline, supuração e ausência de perda óssea superior a 3mm.  

 

 
2.2 PREVALÊNCIA DE PERIIMPLANTITE 

 

 

Salvi et al. (2019) reportaram uma taxa de 22% de pacientes com peri-implantite 

(encontraram variações de 1 a 47%). Costa et al. (2012) acompanharam 80 pacientes 

com mucosite peri-implantar e separando-os em dois grupos, um com manutenção 

preventiva e outro sem, verificaram uma incidência global de 31,2% de periimplantite 



29 
 

após 5 anos, sendo 18% no primeiro grupo e 43,9% no segundo, realçando a 

importância do acompanhamento dos implantes dentários. Esse mesmo estudo de 

Costa et al. (2012) sugere que a mucosite seja precursora da peri-implantite. A revisão 

sistemática de Lee et al. (2017) concluiu que quanto maior o período de 

acompanhamento maior a prevalência da peri-implantite e quanto mais implantes em 

uma pessoa maior o risco de apresentar peri-implantite.   

Quanto ao início da doença, o estudo de Derks et al. (2016b) acompanhou 596 

indivíduos com implantes e os autores verificaram 62 pacientes com peri-implantite 

moderada/severa, com uma perda óssea >0.5mm logo nos primeiros 2 e 3 anos em 

52% e 66% dos implantes, respectivamente. 

Monje et al. (2019) realizaram um estudo onde avaliaram os tipos e severidade 

dos defeitos ósseos decorrente da peri-implantite em tomografia computadorizada 

feixe cônico. Neste estudo, os autores detectaram que os defeitos mais prevalentes 

foram os os defeitos classe Ib (defeitos  infraósseos de 2 a 3 paredes) (55%), seguidos 

de defeito classe Ia (defeitos  infraósseos deiscencia vestibular), (16,5%) e IIIb 

(defeitos de 2 a 3 paredes e perda óssea horizontal) (13,9%).  

 

 

2.3  INDICADORES DE RISCO SISTÊMICOS 

 

 

No Consenso do Workshop Mundial das Doenças e Condições Periodontais e 

Peri-implantares de 2017, verificou-se que não há evidência científica conclusiva que 

diabetes seja fator de risco para peri-implantite (Schwarz et al., 2018). Porém, por ser 

um indicador de risco associado a doença periodontal, acredita-se que possa 

contribuir para a peri-implantite (Dalago et al., 2017). 

O Diabetes mellitus (DM) é a doença sistêmica mais estudada que, sabe-se, 

predispõe a periodontite e tem sido apontada como o principal fator de risco para 

doença periodontal (Preshaw et al., 2012). O Diabetes mellitus tipo 2 é o mais 

frequente e se desenvolve através da resistência à insulina produzida endogenamente 

nas células-alvo (ADA, 2005), ou por anormalidades na via de sinalização da insulina 

(DeFronzo, 1992). Diversos estudos demonstraram que a hiperglicemia leva à 
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alteração fisiológica do osso (Gómez-Moreno et al., 2015) e distúrbios na cicatrização 

óssea foram associados à hiperglicemia (White et al., 2003). O estudo de Preshaw et 

al. (2012) mostrou uma relação entre hiperglicemia e a severidade da periodontite. 

Nesse sentido, Monje et al. (2017) já recomendavam que pesquisadores deveriam 

incluir participantes com diferentes tipos de níveis de concentração de glicose no 

sangue desde normorreativos, pré-diabeticos, controlados e hiperglicêmicos nas suas 

avaliações clinicas. 

 

 

2.4  INDICADORES DE RISCO AMBIENTAIS 

 

 

No Consenso do Workshop Mundial das Doenças e Condições Periodontais e 

Peri-implantares de 2017, verificou-se que não há evidência científica conclusiva que 

o fumo seja fator de risco para peri-implantite (Schwarz et al., 2018). Porém, por ser 

um indicador de risco associado a doença periodontal, acredita-se que pode contribuir 

para a peri-implantite (Dalago et al., 2017). 

O hábito de fumar, segundo estudos de associação, progressão e intervenção, 

é o maior fator de risco modificador para periodontite (Kinane et al., 2017), e tem sido 

fortemente associado com a periodontite crônica, perda de inserção e perda dentária 

(Tomar et al., 2010). Embora muitos estudos sugiram que o hábito de fumar esteja 

associado à um risco elevado para peri-implantite (Ferreira et al., 2006; Rodriguez-

Argueta et al., 2011) e às taxas de sucesso de implantes mais baixas (Anner et al., 

2010), ainda não há evidência conclusiva de que o fumo seja um fator/indicador de 

risco para peri-implantite (Schwarz et al., 2018). Na revisão sistemática de Sgolastra 

et al. (2015) os autores concluíram que faltam estudos para confirmar as evidências 

que o fumo seria fator de risco para peri-implantite e que nos novos estudos deveriam 

incluir ajustes pra fatores de confusão, tanto baseados em implantes quanto em 

pacientes, separando os fumantes em escalas bem definidas e analisando o efeito da 

interrupção do hábito de fumar para saber se reduz o risco da peri-implantite.  
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2.5  INDICADORES DE RISCO LOCAIS 

 

 

No Consenso do Workshop Mundial das Doenças e Condições Periodontais e 

Peri-implantares de 2017, verificou-se que pacientes com histórico de periodontite 

crônica, higiene bucal deficiente ou falta de manutenção dos implantes apresentam 

maior risco de desenvolver doença peri-implantar (Schwarz et al., 2018). 

A hipótese de que pacientes com histórico de periodontite possuem mais risco 

de doença peri-implantar tem recebido maior atenção nos últimos anos (Ferreira et al., 

2006; Rocuzzo et al., 2012). O relato epidemiológico mais recente indica que há uma 

prevalência de 46% da periodontite nos Estados Unidos (Eke et al., 2015). A presença 

de bolsas periodontais residuais podem representar nichos de infecção para áreas de 

implantes adjacentes (Karoussis et al., 2003) resultando no aumento de porcentagem 

de complicações biológicas e redução nas taxas de sucesso de implantes de 

pacientes tratados de doença periodontal quando comparados com pacientes sem 

envolvimento periodontal (Ong et al., 2008).  

Dalago et al. (2017) verificaram em 183 pacientes e 916 implantes em função 

pelo mínimo de 1 ano um risco aumentado de desenvolver peri-implantite, de 2,2 

vezes em pacientes com histórico de doença periodontal, 3.6 vezes em restaurações 

cimentadas, se comparadas com rosqueadas, 2.4 vezes quando havia facetas de 

desgaste nas próteses e 16,1 vezes para próteses totais em comparação com 

próteses unitárias. 

Com relação aos fatores preditores da doença, há diversas questões ainda não 

completamente definidas na literatura, como o posicionamento dos implantes e 

contorno e perfil de emergência protético. Derks et al. (2016a) avaliaram 588 

pacientes e notaram maior chance de desenvolver peri-implantite em implantes na 

mandíbula e com margem da coroa protética com distância da crista óssea ≤1,5mm. 

Enquanto isso, Yi et al. (2020) detectaram perdas ósseas maiores na região anterior 

que na posterior, e em implantes de diâmetro estreito (≤3,9mm) e mais compridos 

(≥12mm).  
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Outro importante ponto a ser considerado é o posicionamento dos implantes 

em relação aos dentes adjacentes, Mailoa et al. (2015) verificou que quando inseridos 

em região posterior com distância maior que 3mm da junção cemento esmalte dos 

dentes adjacentes apresentavam maior perda óssea do que implantes posicionados 

numa distância menor que 3mm da junção cemento esmalte. Mas ressaltaram a 

necessidade de maiores estudos para verificar essa ligação com peri-implantite. 

Ao estudar perfil de coroa protética Katafuchi et al. (2018) verificaram que 

implantes bone level tinham risco maior de doença peri-implantar quando a coroa 

protética apresentava ângulo de emergência >30 graus se comparados a implantes 

bone level com coroas com ângulos ≤30 graus. Além disso, a prevalência da peri-

implantite foi de 28,8% nos implantes bone level com perfis convexos e 16,3% nos 

perfis retos ou côncavos, a diferença não foi estatisticamente significante, porém o 

primeiro seria um risco adicional quando combinado com um perfil de emergência 

amplo. Por outro lado, tais associações não foram encontradas no grupo tissue level, 

constatando que o perfil de emergência largo e convexo das próteses desse tipo de 

implante não influenciaram os tecidos peri-implantares, possivelmente pelo fato da 

plataforma já estar no nível dos tecidos (Katafuchi et al., 2018). Nessa mesma linha, 

Yi et al. (2020) também encontraram diferença estatisticamente significante na 

prevalência da peri-implantite quando as coroas sobre implante apresentavam ângulo 

de emergência ≥ 30 graus, quando o perfil de emergência era convexo e quando o 

implante bone level era o central de uma prótese fixa, sugerindo que o sobrecontorno 

das próteses seja muito perigoso para os tecidos peri-implantares, e que talvez, 

posicionar os implantes mais profundamente poderia favorecer um ângulo de 

emergência mais favorável da prótese, ou aumentando o ponto de contato com os 

dentes adjacentes ou nas próteses fixas da parte gengival a oclusal, aumentando a 

área interproximal, para facilitar a higienização pelo paciente (Yi et al., 2020). 

Concordando com essa linha, Croll (1990) observou que a limpeza é mais efetiva 

próximo ao sulco gengival de coroas com perfis de emergência mais retos com 

transições curvas mais parecidas com a natural.,  

Monje et al. (2019) avaliaram a associação da peri-implantite com variáveis e 

observaram que em próteses fixas implanto-suportadas a peri-implantite foi mais 

progressiva que nas próteses removíveis e proximidade dos implantes foi associado 

a maior perda óssea vertical.  
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A impossibilidade de higienização de próteses sobre implante pode estar 

associada com a peri-implantite (Monje et al., 2019). O estudo de Serino e Ström 

(2009) verificou que 74% dos implantes avaliados não tinham acessibilidade pra 

higiene e que essa alta proporção dos implantes com peri-implantite foi associada a 

inacessibilidade dos pacientes de escovar. Esse estudo salientou a importância de 

instruir os pacientes da correta higiene dos implantes e a confecção de próteses que 

permitam o apropriado controle de placa dos mesmos. 

O estudo de Rasperini et al. (2014) acompanhou pacientes com implantes 

durante 10 anos e concluiu que dentes preservavam mais o osso alveolar 

comparativamente aos implantes, e isso se estendia inclusive àqueles dentes com 

reduzido nível ósseo de inserção, concluindo que a decisão de extrair dentes por 

questões periodontais deve ser repensada.  

Estudos demonstraram a importância do controle de placa na prevenção da 

peri-implantite (Costa et al., 2012) e foi sugerido um programa de manutenção 

individualizado para acompanhar e prevenir o desenvolvimento de doenças peri-

implantares (Cortellini et al., 2019). O biofilme em implantes é diferente do biofime em 

dentes, em função do material ser diferente do dente natural, e, por esse motivo 

devem ser tratados de maneira diferente, removendo a placa bacteriana em todas as 

fases do tratamento (Daubert; Weinstein, 2019). 

Lee et al. (2017), além disso, atentaram para diferentes sistemas de implante e 

programas de manutenção que são variáveis que dificultam a obtenção de 

informações relevantes, e acrescentou a variável colocação imediata do implante, mas 

não pode tirar conclusões pelo reduzido número de publicações nesse sentido. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Os objetivos deste estudo foram: 

 

 Avaliar a prevalência de mucosite e peri-implantite numa população 

tratada com próteses implanto- suportadas, e com queixa de sintomas 

relacionados a doença peri-implantar. 

 

 Identificar possíveis fatores/indicadores de risco (locais, sistêmicos ou 

ambientais) para a PI. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Este estudo está inscrito no Clinical Trials (NCT03814434) e foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Odontologia da Universidade 

de São Paulo (FOUSP) número do parecer 2.375.401/2017 (Anexo A). As 

recomendações para aprimorar os relatos de estudos epidemiológicos observacionais 

(STROBE) foram seguidas (von Elm et al., 2014). 

 

 

4.1 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL  

 

 

Este foi um estudo mono-cêntrico, observacional seccional. Os pacientes foram 

atendidos na Clínica de Pesquisa do Curso de Pós-graduação em Diagnóstico Bucal 

da FOUSP. O recrutamento de pacientes foi feito através da divulgação de informação 

educacional sobre a doença peri-implantar, esclarecendo sobre a realização do 

estudo e possibilidade de tratamento, através de diversos meios de comunicação, 

incluindo o site da FOUSP, rádio (USP), redes sociais (facebook e instagram) e 

folhetos distribuídos e afixados ao redor do Campus da Universidade (Anexo B). O 

período de triagem e inclusão inciou-se em 2017, tendo sido completado, para este 

estudo, em novembro de 2019. 

Numa consulta de pré-triagem, o examinador preencheu um questionário 

(Anexo C) e realizou avaliação clínica e radiográfica dos implantes que apresentavam 

suspeita de doença peri-implantar. Caso o diagnóstico da peri-implantite fosse 

positivo, e os critérios de inclusão fossem contemplados, os pacientes eram 

esclarecidos e orientados em detalhes sobre a doença peri-implantar, os 

procedimentos a serem realizados no projeto, e consultados sobre a vontade em 

participar voluntariamente da pesquisa (este projeto está associado a outro, com o 

objetivo de tratar a peri-implantite com técnica cirúrgica regenerativa). Do contrário, 

eram instruídos e encaminhados para outros profissionais, cursos ou clínicas. Aqueles 

que aceitavam participar, liam o termo de consentimento livre esclarecido (TCLE), e 

caso estivessem de acordo, assinavam de forma voluntária (Apêndice A).  
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4.2 CRITÉRIO DE DEFINIÇÃO DAS DOENÇAS PERI-IMPLANTARES (Renvert et 

al., 2018) 

 

 

Mucosite Peri-Implantar  

• Inspeção visual demostra alteração de cor (vermelhidão em oposição ao 

rosa), inchaço (edema em oposição a não alteração de volume) e alteração 

de consistência dos tecidos (flácido em oposição a uma consistência 

resiliente); 

• Presença de sangramento (linha ou gota) ou supuração (SUP) em 

profusão à sondagem (SS); 

• Aumento da profundidade clínica de sondagem (em comparação aos 

dados do momento da instalação da prótese), ou PCS > 5 mm;  

• Ausência de perda óssea radiográfica (adicional aquela resultante da 

remodelação que ocorre após a colocação em carga funcional) ou perda 

óssea < 3 mm. 

 

Peri-implantite  

• Inspeção visual demostra alteração de cor (vermelhidão em oposição ao 

rosa), inchaço (edema em oposição a não alteração de volume) e alteração 

de consistência dos tecidos (flácido em oposição a uma consistência 

resiliente); 

• Profundidade clínica de sondagem (PCS): ≥ 6 mm;  

• Presença de sangramento à sondagem (SS); 

• Presença de supuração (SUP); 

• Presença de perda óssea radiográfica ≥ 3mm/ defeitos infra-ósseos. 
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4.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

 

- Pacientes com idade entre 20 e 75 anos. 

- Ter ao menos 1 implante em função há pelo menos 5 anos diagnosticado 

com peri-implantite ou Mucosite peri-implantar. 

- Ser sistemicamente saudável, ou 

- Ser fumante pesado (.> 10 Cigarros por dia), ou 

- Apresentar periodontite *, ou 

- Ser portador de diabetes tipo 2. (ADA 2005 - HbA1c ≥ 7%; controle 

metabólico através de medicamentos). 

 

 

4.3.1 *Critério de Definição de Periodontite (Tonetti et al., 2018) 

 

 

Apresentar periodontite, estágio II a IV, classe A: 

Periodontite Estágio II, Classe A (não-fumante e normoglicêmico) 

 NCI de 3 a 4 mm 

 PCS ≤ 5mm 

 Grande quantidade de biofilme e pouca destruição 

 Ausência de perda dentária devido à Periodontite 

 Generalizada (> 30% dentes envolvidos) 

 

Periodontite Estágio III e IV, Classe A (não-fumante e normoglicêmico) 

 NCI≥ 5mm 

 PCS ≥ 6 mm 

 Presença de perda dentária devido à Periodontite 

 Generalizada (> 30% dentes envolvidos) 
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4.3.2 Critérios de Exclusão 

 

 

• Doenças na mucosa; 

• Abuso de drogas ou álcool;  

• Condição sistêmica, exceto Diabetes Mellitus tipo 2, que possa afetar a 

progressão da periodontite e Peri-implantite 

• Uso de medicamentos tais como agentes anticoagulantes, anti-

neoplásicos, contraceptivos, bisfosfonatos ou antidepressivos;  

• Uso de antiinflamatórios nos últimos 3 meses;  

• Uso de antibióticos nos últimos 6 meses 

• História de reações anafiláticas;  

• Uso de aparelhos ortodônticos; 

• Gestantes; 

• Tratamento periodontal nos últimos seis meses antes do início deste 

estudo; 

• Presença de mobilidade nos implantes 

• Implantes sem Prótese; 

• Implante sem Antagonista; 

• Fumantes leves (<10 cigarros/dia); 

 

 
  



41 
 

4.4 FLUXOGRAMA DE TRIAGEM E INCLUSÃO DE INDIVÍDUOS 

 

 

A figura 4.1 mostra o fluxograma de candidatos atendidos para inclusão no 

estudo.  

 

Figura 4.1 – Fluxograma dos pacientes atendidos 

 

Fonte: O autor. 

 

Foram incluídos 43 pacientes, que atenderam aos critérios de inclusão, sendo 

31 diagnosticados com peri-implantite e 12 com mucosite. 

 

 

4.5 COLETA DE DADOS 

 

 

Nesta etapa foram realizados anamnese, coletados os parâmetros clínicos 

periodontais e peri-implantares, e realizadas radiografias padronizadas. 
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4.5.1 Anamnese 

 

 

Foram coletadas informações gerais do paciente como idade, gênero, hábitos 

e histórico médico e odontológico no baseline. 

 

 

4.5.2 Dados clínicos 

 

 

Os parâmetros clínicos periodontais e peri-implantares foram coletados por um 

único examinador, previamente treinado e calibrado (D. Y. T.) . A coleta foi realizada 

utilizando sondas periodontais milimetradas tipo PCPUNC-BR 15 (Hu-Friedy do Brasil, 

RJ, Brasil). Todos os dentes presentes, exceto os terceiros molares, e implantes foram 

avaliados em 6 sítios (mesio-vestibular, vestibular, disto-vestibular, mésio-lingual, 

lingual, disto-lingual) (Rakic et al., 2013). 

 

Parâmetros Periodontais 

• (SUP) - Supuração - Presença (1) ou ausência (0) (após 20s da 

sondagem);  

• (IP) - Índice de placa visível (Ainamo; Bay, 1975) - Presença (1) ou 

ausência (0)  

• (SG) - Índice de sangramento gengival (Ainamo; Bay, 1975) - Presença 

(1) ou ausência (0)  

• (RG) - Distância da margem gengival à linha esmalte-cemento (MG-LEC) 

- mm;  

• (PCS) - Profundidade clínica de sondagem - Distância entre margem 

gengival e a porção mais apical sondável do sulco/bolsa periodontal - mm 

• (NCI) - Nível clínico de inserção – mm – Distância do fundo do defeito à 

junção cemento-esmalte 

• Sangramento à sondagem (SS) (Lenox; Kopczyk, 1973) – Presença (1) 

ou ausência (0)  
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• Mobilidade (Miller, 1950) - Grau 1: Mobilidade da coroa do dente de 0,2 

- 1mm no sentido horizontal; Grau 2: Mobilidade da coroa do dente 

excedendo a 1mm no sentido horizontal; Grau 3: Mobilidade da coroa do 

dente nos sentidos vertical e horizontal  

• Envolvimento de Bi ou Tri-furcação (Hamp et al., 1975) - Classe I: perda 

óssea horizontal até 3 mm; Classe II: perda óssea horizontal maior que 3 

mm, mas que não ultrapassa totalmente a furca; Classe III: significativa 

perda horizontal com comunicação lado-a-lado  

 

Parâmetros Peri-implantares 

• Supuração - Presença (1) ou ausência (0) (após palpação ou 30s da 

sondagem) 

• Índice de Placa visível (IP) - Presença (1) ou ausência (0)  

• Índice Gengival (IG) - Presença (1) ou ausência (0) 

• PCS - Distância entre margem gengival e a porção mais apical sondável 

da bolsa peri-implantar - mm 

• SS - Presença (1) ou ausência (0) (30s após a sondagem) 

 

 

4.5.3 Dados Radiográficos 

 

 

Após a inclusão dos pacientes, foram solicitadas incidências radiográficas 

panorâmicas e periapicais das arcadas superiores e inferiores para todos os pacientes 

com o objetivo de auxiliar no diagnóstico em um único local (INDOR- Instituto de 

Documentação Ortodôntica e Radiodiagnóstico Ltda).  

Para região dos implantes com peri-implantite, foram realizadas incidências 

radiográficas padronizadas através de sensores digitais periapicais tanto na região 

posterior assim como na anterior pela técnica de paralelismo. As imagens foram 

exportadas em formato DICOM e analisadas no programa Image J.  

As incidências foram padronizadas através da utilização de registros de 

mordida de resina acrílica adaptados aos posicionadores radiográficos. Para a 
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confecção desses registros, os pacientes tiveram a região oclusal isolada e morderam 

placas de resina acrílica pré-fabricadas. Esta impressão oclusal, na placa de resina 

acrílica, foi acoplada ao posicionador para a realização das radiografias de cada 

paciente, individualmente (Figura 4.2). 

 
Figura 4.2 – Padronização da radiografia - Note que foram recortados três pinos e colados ao 

posicionador de películas radiográficas (1 A); Em 1 B, observa-se a moldagem utilizada 
para a preparação dos blocos em resina acrílica incolor; Esses blocos, em substituição 
ao bloco de borracha original, permitiu a individualização da mordida do paciente na 
região dos implantes, de modo que, para cada indivíduo, havia um único bloco a ser 
adaptado no suporte do posicionador de radiografias (1 C)  

 

 

Fonte: O autor. 

 

Através das radiografias periapicais digitalizadas realizamos as seguintes 

mensurações no Image J: 

• Ângulo do Defeito Ósseo: ≤ 45° ou > 45° 

• Tipo de Defeito Ósseo: 

• Defeito Vertical: Ângulo do Defeito ≤ 45 

• Defeito Horizontal: Ângulo do Defeito > 45 

• Ângulo do perfil de emergência da coroa: ≤30° ou >30° 

• Perfil de Emergência da Coroa: Côncavo ou convexo 

• Perfil de emergência do pilar-cervical da Coroa: Côncavo ou Convexo 

• Presença de elemento adjacente: Dente ou Implante 

1A 1B 1C 
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Todas as medidas realizadas nas radiografias foram avaliadas através do 

programa Image J 1.48a, (Wayne Rasband, National Institute of Health). A dimensão 

dos sensores radiográficos intra-orais (tamanho 2 – dentes posteriores: 31X41mm), 

sensor Digora (DIGORA® Optime DXR‐50 001) foi usada a calibração das medidas. 

A validação desse método foi feita a partir da mensuração de 20 implantes de diâmetro 

conhecido, selecionados aleatoriamente para a calibração (Vignoletti et al., 2019). 

Após mensurações repetidas usando os dois métodos de calibração, o ICC para a 

reprodutibilidade intra-examinador foi de 0.93 (95% CI 0,92-0,98). 

O ângulo do defeito (Figura 4.3) foi obtido traçando-se uma tangente à 

superfície do implante, paralela ao seu longo eixo, seguindo em sentido apical até o 

fundo do defeito, e depois, subindo junto a parede lateral do defeito até alcançar a 

crista óssea: 

 

Figura 4.3 - Medida do ângulo do defeito – Observar as linhas que seguem tangenciando o implante 
até o fundo do defeito,e a partir daí, seguem a parede lateral do defeito até a crista óssea 
(linhas vermelhas e amarelas). O ângulo medido entre essas linhas foi considerado o 
ângulo do defeito (M e D) 

 

 

 

 

Fonte: O autor. 

 

Para verificação da convexidade ou concavidade entre o pilar e a cervical 

da coroa, foi utilizada a ferramenta “esfera” do Image J, desenhando-se um semi-

círculo entre a plataforma do implante e a cervical da coroa (Figura 4.4):  
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Figura 4.4 - Medida do perfil de emergência pilar – Observar as curvas que seguem tangenciando a 
porção mais superior do implante (linhas vermelhas). Nesse caso, as linhas mostram 
superficies côncavas (M e D) em implante de estágio único (Straumann Tissue Level). 
Para implantes de dois estágios, o perfil do pilar trans-mucoso foi verificado a partir da 
plataforma do implante, até o bordo cervical da coroa (círculo amarelo)  

 

 

 
 

Fonte: O autor. 
 

 

Para o perfil de emergência da coroa, foi desenhado um semi-círculo da 

cervical da coroa no sentido coronário, até o ponto de contato (Figura 4.5): 

 

Figura 4.5 - Medida do perfil de emergência da coroa – Observar as curvas que seguem tangenciando 
a porção mais cervical e proximal da coroa (linhas vermelhas). Nesse caso, as linhas 
mostram superficies convexas (M e D) 

 
 

 
 
Fonte: O autor. 
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Em relação ao ângulo do perfil de emergência da coroa, foi traçada uma 

paralela ao longo eixo do implante, e após, reproduzida nova paralela junto ao limite 

mesial e distal da cervical da coroa. Em seguida, uma linha partindo desse ponto 

tangenciou a superfície da coroa (Figura 4.6): 

 

 

Figura 4.6 - Medida do ângulo do perfil de emergência da coroa– Note-se que, o ângulo formado entre 
as duas linhas vermelhas representa o ângulo do perfil de emergência da coroa 

 

 

 
 
Fonte: O autor. 

 

 

Além dos dados clínicos e radiográficos, obtivemos também dados 

relacionados à prótese sobre o implante. 

 

 

4.6 DADOS PROTÉTICOS 

 

 

• Tipo de Prótese: Unitária, Fixa ou Protocolo 

• Tipo de Conexão Protética: Hexágono Externo (HE), Conexão Hexágono 

Interno ou Conexão Cone-Morse 

• Tipo de Retenção: Cimentada ou Parafusada  

• Desadaptação Protética: Presença ou Ausência 

• Pilar Protético: Presença ou Ausência 
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4.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

A variável de desfecho primária definida neste estudo foi a presença de peri-

implantite. Os dados foram submetidos ao teste estatístico de normalidade para 

averiguar a distribuição das amostras. As variáveis não aderiram a curva de 

normalidade de acordo com o teste de Shapiro-Wilk (p<0.0001). Para fins descritivos 

e de execução dos testes estatísticos, foram utilizados valores medianos com seus 

respectivos valores de intervalo interquartil.  

Foi realizada estatística descritiva dos dados demográficos como idade, gênero 

e presença de fatores de risco na amostra total. 

A regressão logística binária, com modelos independentes, foi utilizada para 

verificar o risco da presença de peri-implantite em relação aos seguintes fatores:  

- Diabetes, Fumo e Periodontite; 

- profundidade clínica de sondagem (PCS), sangramento (SS), supuração 

(Sup), perda radiográfica maior ou menor que 3 e índice de placa (IP); 

- tipos de prótese (protocolo, fixa e unitária) 

- tipos de conexão (CM, HE e HI) 

- presença de desadaptação 

- presença de ângulo de perfil de emergência da coroa maior que 300(M e 

D); perda óssea radiográfica (M e D) 

- ângulo do perfil da coroa côncavo e convexo (M e D). 

- presença de componente pilar; ângulo do perfil da coroa maior e menor 

que 300 

- perfil de emergência do pilar (M e D). 

- componente parafusado e cimentado. 
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O teste exato de Fischer foi usado para verificar a associação direta entre os 

seguintes fatores: 

- defeitos verticais e horizontais e profundidade clínica de sondagem 

- presença de elemento adjacente, perda óssea vertical e perda óssea 

horizontal. 

 

Utilizando o paciente como unidade de análise, foi realizada regressão logística 

multinomial para verificar o risco de presença de peri-implantite em pacientes 

portadores de mais de um implante, considerando os seguintes fatores:  

-  presença de mais de um implante, diabetes, fumo, periodontite, 

presença de peri-implantite e mucosite. 
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5 RESULTADOS 

 

 

Os pacientes incluídos na pesquisa totalizaram 43, compostos por 20 mulheres 

e 23 homens com média de idade de 58 anos, variando entre 33 e 74 anos. Entre 

esses pacientes, 15 (35%), eram sistemicamente saudáveis, 10 apresentavam 

periodontite (23%), 9 tinham diabetes mellitus tipo 2 (21%) e 9 eram fumantes (21%) 

(Tabela 5.1). 

Seguindo o Consenso do Workshop Mundial de Condições e Doenças 

Periodontais e Peri-implantares (Renvert et al., 2018), que definiu os parâmetros 

clínicos e radiográficos que deveriam ser usados quando não houvesse exames 

prévios, 31 pacientes foram classificados com peri-implantite (72%) e 12 pacientes 

com mucosite (28%). 

 

Tabela 5.1 – Dados descritivos e demográficos da amostra 

 

Idade n % 

Média(±DP) 58.81(±10.29) 

Mínimo-Máximo 33-74 

Gênero   

Feminino 20 47% 

Masculino 23 53% 

Fator de Risco   

Sistemicamente Saudáveis 15 35% 

Periodontite 10 23% 

Diabetes mellitus tipo 2 9 21% 

Fumantes 9 21% 

Diagnóstico Pacientes   

Peri-implantite 31 72% 

Mucosite 12 28% 

 

Fonte: O autor. 
  



 

Na tabela 5.2, observa-se que esses pacientes apresentaram um total 

de 150 implantes, resultando numa média de 3,6 implantes por paciente, 

variando de 1 a 12 implantes por paciente. Foram avaliados 11 pacientes que 

apresentavam 1 implante (26%), 11 pacientes com 2 implantes incluídos (26%), 

6 pacientes com 3 implantes analisados (14%), 4 participantes com 4 implantes 

(9%), 2 pessoas com 5 implantes (5%), 5 pacientes com 6 a 9 implantes 

incluídos (12%) e 4 participantes com mais de 10 implantes (9%) (Gráfico 5.1). 

Quando consideramos os implantes como unidade de análise, 90 

implantes foram diagnosticados com peri-implantite (58,44%) e 60 implantes 

com mucosite (38,96%) (Gráfico 5.2). 

 

Tabela 5.2 - Análise descritiva dos implantes avaliados 

 

Implantes avaliados  
N total 150 

Média/paciente 3.60 
Mínimo/paciente 1 
Máximo/paciente 12 

Distribuição de número de Implantes da Amostra 
total 

 n % 
1 11 26% 
2 11 26% 
3 6 14% 
4 4 9% 
5 2 5% 

6 a 9 5 12% 
≥10 4 9% 

Diagnóstico Implantes n % 
Peri-implantite 90 58.44% 

Mucosite 60 38.96% 
 
Fonte: O autor. 
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Gráfico 5.1 - Distribuição de implantes por paciente 

 

 

Fonte: O autor. 
 

 

 

Gráfico 5.2 - Distribuição dos Implantes em relação ao diagnóstico 

 

Fonte: O autor. 
 

 

Com relação aos parâmetros clínicos dos implantes (Gráfico 5.3), havia 

supuração em 37,66% dos sítios mesiais e 38,96% dos sítios distais. O índice de placa 

mesial foi de 78,57% e na distal 80,52%, enquanto o índice gengival foi de 37,01% 

nos sítios mesiais e 36,36% nos distais. O sangramento à sondagem ocorreu em 



 

73,38% das áreas mesiais e 78,57% das regiões distais. A profundidade clínica de 

sondagem foi menor do que 6 mm em 45,05% dos sítios mesiais e 50,65% dos sítios. 

A profundidade clínica de sondagem foi maior ou igual a 6 em 46,10% dos sítios 

mesiais e 43,51% dos sítios distais, a média foi 5.71mm na mesial e 5.76mm na distal.  

 

Gráfico 5.3 - Distribuição dos parâmetros clínicos dos implantes

 

Fonte: O autor. 
 

 

Na tabela 5.3 observa-se que, com relação às características do defeito, a 

perda óssea foi maior que 3mm em 51,1% dos sítios mesiais e 55% dos sítios distais. 

O ângulo do defeito mesial apresentou uma média de 84 graus e o distal 58,29 graus. 

O defeito ósseo era horizontal (>45º) na mesial de 48% da amostra e na distal de 62%. 

O defeito era vertical (<45º) na mesial de 49% da amostra e na distal de 36%.  

Com relação às características das próteses sobre implante, a média do ângulo 

do perfil de emergência da coroa, na mesial, foi de 34,51º e na distal 34,28º. Porém, 

os implantes que apresentaram ângulo do perfil de emergência da coroa ≤30º na 

mesial e na distal somaram 58,27% e 64,03% da amostra, respectivamente, enquanto 

aqueles com ângulo do perfil de emergência da coroa >30º foram 41,73% na mesial e 

35,97% na distal. Observou-se que o perfil de emergência da coroa na mesial foi 

côncavo em 23,42% da amostra e convexo em 76,58%, enquanto na distal, os 

resultados foram 17,27% côncavo e 82,73% convexo. O perfil de emergência da 
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plataforma a cervical da coroa do implante na mesial foi 98.29% côncavo e 1.71% 

convexo, e na distal foi 94.83% côncavo e 5.17% convexo.  

A amostra também foi avaliada em relação ao tipo de prótese: unitária 

(24,03%), fixa (51,95%) e protocolo (24,03%). Tipo de conexão protética: hexágono 

externo (68,83%), hexágono interno (23,38%) e cone morse (7,79%). Tipo de retenção 

protética: cimentada (47,40%) e parafusada (52,60%). Desadaptação protética: 

presente (27,92%) e ausente (72,08%). Presença de pilar protético (51.95%) ou 

ausência (48,05%). 

Os elementos adjacentes aos implantes também foram identificados, na mesial: 

28,57% dentes, 61,69% implantes e 10% ausentes; e na distal: 20,13% dentes, 

53,25% implantes e 27,33% ausentes. 

 
Tabela 5.3 - Distribuição dos parâmetros clínicos, radiográficos e protéticos nas faces mesial e distal 

dos implantes avaliados 

 

Variável Média (±DP) / % 
PCS  
Mesial 5.56(±2.31) 
Central  5.10 (±2.00) 
Distal 5.67 (±2.34) 
Perda Óssea >3mm  
Mesial 51.% 
Distal 55% 
Ângulo do defeito ósseo  
Mesial 84.00° (±23.03) 
Distal 58.29° (±26.96) 
Defeito ósseo Horizontal (>45°)  
Mesial 48% 
Distal 62% 
Defeito Ósseo Vertical (<45°)  
Mesial 49% 
Distal 36% 
Ângulo do Perfil de Emergência da Coroa  
Mesial 34.51° (±22.42) 
Distal 34.28° (±24.63) 
Ângulo do perfil de Emergência da Coroa ≤30° 
Mesial 58.27% 
Distal 64.03% 
Ângulo do perfil de Emergência da Coroa >30° 
Mesial 41.73% 
Distal 35.97% 

continua 



 

Variável Média (±DP) / % 

PCS  

Perfil de Emergência da Coroa 
Côncavo 
Variável Média (±DP) / % 
Mesial 23.42% 
Distal 17.27% 
Convexo 

 

Mesial 76.58% 
Distal 82.73% 
Perfil de Emergência do Pilar Cervical da Coroa 
Côncavo  
Mesial 98.29% 
Distal 94.83% 
Convexo 

 

Mesial 1.71% 
DIstal 5.17% 
Tipo de Prótese  
Unitária 24.03% 
Prótese Fixa 51.95% 
Protocolo 24.03% 
Tipo de Conexão Protética  
Hexágono Externo 68,83% 
Hexágono Interno 23,38% 
Cone Morse 7,79% 
Tipo de Cimentação  
Cimentada 47.40% 
Parafusada 52,60% 
Desadaptação Protética  
Presente 27,92% 
Ausente 72.08% 
Pilar Protético  
Presente 51,95% 
Ausente 48.05% 
Elemento Adjacente ao Implante avaliado  
Dente  
Mesial 28,57% 
Distal 20,13% 
Implante  
Mesial 61,69% 
Distal 53,25% 
Ausente  
Mesial 10% 
Distal 27,33% 

 

Fonte: O autor. 
conclusão 
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Gráfico 5.4 - Parâmetros clínicos por diagnóstico dos implantes 

 

 

Fonte: O autor. 

 

 

A distribuição dos resultados dos parâmetros clínicos de diagnóstico da peri-

implantite não mostrou diferença estatística nos valores, quando comparados entre os 

implantes com mucosite e aqueles com peri-implantite (Gráfico 5.4 e Tabela 5.4). 

 

  



 

Tabela 5.4 - Distribuição dos parâmetros clínicos, radiográficos e protéticos nas faces mesial e distal 
dos implantes de acordo com o diagnostico peri-implantar 

 
  

Mucosite  
(n=60) 

Peri-implantite 
(n=90) 

  Média(±DP) / % 
PCS    
Mesiala  5.55(±1.56)       5.81(±2.66)  
Centralb*  4.75(±1.71)       5.43(±2.06)  
Distalc*  4.74(±1.71)       6.19(±2.55)  
Perda Óssea Radiográfica >3mm 
Mesial 

 
0% 87% 

Distal 
 

0% 92% 
Ângulo do defeito ósseo 
Mesial 

 
50.92° (±20.56) 51.50° (±24.65) 

Distal 
 

57.78° (±24.77) 58.62° (±28.40) 
Defeito ósseo Horizontal (>45°) 

  

Mesial 
 

53.33% 46.67% 
Distal 

 
61.67% 64.44% 

Defeito Ósseo Vertical (≤45°) 
Mesial 

 
46.67% 53.33% 

Distal 
 

38.33% 35.56% 
Ângulo do Perfil Emergência da Coroa 
Mesial 

 
33,08° (±19,46) 35.03° (±25.12) 

Distal 
 

33,70° (±25,05) 35.43° (±25.12) 
Ângulo do Perfil Emergência da Coroa ≤ 30° 
Mesial 

 
57,41% 60.49% 

Distal 
 

62,96% 64.20% 
Ângulo do Perfil Emergência da Coroa >30° 
Mesial 

 
42,59% 39.51% 

Distal 
 

37,04% 35.80% 
Perfil de Emergência da Coroa 
Côncavo 
Mesial  33,33% 13.56% 
Distal  25,53% 86.44% 
Convexo 

 
  

Mesial  66,67% 86.44% 
Distal 

 
74,47% 89.83% 

Perfil de Emergência do Pilar cervical da Coroa (n=52) 
Côncavo 

 
  

Mesial  98,11% 98.33% 
Distal  94,23% 95.00% 
Convexo 

 
  

Mesial  1,89% 1.67% 
Distal 

 
5,77% 5.00% 

Tipo de Prótese 
Unitária 

 
26,67% 23,33% 

continua 
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Mucosite  

(n=60) 

Peri-implantite 
(n=90) 

  Média(±DP) / % 

    
Prótese Fixa 

 
61,67% 43,33% 

Protocolo 
 

11,67% 33,33% 
Tipo de Conexão Protética 
Hexágono Externo 

 
55,00% 76,67% 

Hexágono Interno 
 

38,33% 14,44% 
Cone Morse 

 
6,67% 8,89% 

Tipo de Retenção Protética 
Cimentada 

 
53,33% 42,22% 

Parafusada 
 

46,67% 57,78% 
Desadaptação Protética 
Presente 

 
36,67% 23,33% 

Ausente 
 

63.33% 76.67% 
Pilar Protético 

   

Presente 
 

66,67% 43,33% 
Ausente 

 
33.33% 56.67% 

Elemento Adjacente 
   

Dente 
   

Mesial 
 

33,33% 25,56% 
Distal 

 
28,33% 15,56% 

Implante 
   

Mesial 
 

58,33% 63,33% 
Distal 

 
51,67% 53,33% 

Ausente 
   

Mesial 
 

8,33% 5,55% 
Distal 

 
21,66% 14,44% 

 
*Diferença estatisticamente significante 
a De acordo com o teste não paramétrico de Mann-Whitney para grupos independentes, p = 0.1354 
bDe acordo com o teste não paramétrico de Mann-Whitney para grupos independentes, p = 0.0824 
cDe acordo com o teste não paramétrico de Mann-Whitney para grupos independentes, p = 0.0564 

 

Fonte: O autor. 

 

Quando os parâmetros clínicos, radiográficos e protéticos foram analisados de 

acordo com o diagnóstico peri-implantar, observou-se que a PCS apresentou média 

de 5.5 mm para (MI) e 5.81 mm para (PI), sem diferença estatística, enquanto os sítios 

central e distal mostraram PCS para MI (4.75 e 5.43 mm) e PI (4.74 e 6.19 mm), 

respectivamente, observando-se diferença estatística entre MI e PI. 

  

conclusão 



 

Em referência as características do defeito ósseo, notou-se que, quanto a perda 

óssea maior ou igual a 3mm, verificou-se a frequência de 87% e 92 % mesial e distal, 

respectivamente, na PI e 0% na mucosite. O ângulo do defeito ósseo mostrou valores 

de 50.92° (MI) e 51.50° (PI) na mesial, e 57.78° (MI) e 58.62° (PI). Em relação ao 

defeito ósseo horizontal (>45°), observou-se frequências de 46.67% e 64.44% (PI) e 

53.33% e 61.67% (MI), na mesial e distal respectivamente. A presença de defeitos 

ósseos verticais (≤45°), denotou frequências de 46.67% (MI) e 53.33% (PI) e 38.33% 

(MI) e 35.56% (PI), na mesial e distal, respectivamente.  

Do ponto de vista das características observadas na coroa protética, 

evidenciou-se que o ângulo do perfil de emergência da coroa variou de 33,08° a 33,70° 

(MI) e de 35.03° a 35.43° (PI), na mesial e distal, respectivamente. Enquanto a 

presença de ângulo do perfil de emergência da coroa ≤ 30°, mostrou-se entre 57.41% 

e 62,96% (MI) e 60.49% e 64.20% (PI), na mesial e distal, respectivamente.  Quanto 

ao ângulo do perfil emergência da coroa >30°, verificou-se que 42.59% e 37.04% (MI) 

e 39.51% e 35.80% (PI), na mesial e distal, respectivamente. O perfil de emergência 

da coroa, alcançou frequências para Côncavo de 33.33% e 25.53% (MI) e de 13.56% 

e 86.44% (PI), e para Convexo de 66.67% e 74.47% (MI) e de 86.44% e 89.83% (PI), 

na mesial e distal. 

Em relação aos tipos de prótese, pilar e conexões observamos que a ocorrência 

de próteses unitárias variou de 26.67% (MI) a 23.33% (PI), de próteses fixas de 

61.67% (MI) a 43.33% (PI), e de próteses tipo protocolo de 11.67% (MI) a 33.33% (PI). 

Notou-se, entre os tipos de conexões protéticas, frequências entre 55.00% (MI) a 

76.67% (PI) para o hexágono externo, entre 38.33% (MI) e 14.44% (PI) para o 

hexágono interno, e entre 6.67% (MI) e 8.89% (PI) para o cone morse. Quanto ao tipo 

de retenção protética observou-se presença de próteses cimentadas em 53.33% (MI) 

e 42.22% (PI), enquanto as parafusadas ficaram entre 46.67% (MI) e 57.78%(PI). A 

desadaptação protética foi observada em 36.67% (MI) e 23.33% (PI) e esteve ausente 

em 63.33% (MI) e 76.67% (PI). A utilização de pilar protético ou não, mostrou que em 

66.67% (MI) e 43.33% (PI) estes estavam presentes, enquanto em 33.33% (MI) e 

56.67% (PI) verificou-se sua ausência. 

A presença de elementos adjacentes foi avaliada, evidenciando-se a presença 

de dentes em 33.33% (M) e 28.33 (D), e 25,56% (M) e 15.56% (D), para MI e PI, 
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respectivamente. Implantes foram observados em 58.33% (MI) e 63.33% (PI), 51.67% 

(MI) e 53.33% (PI), na mesial e distal, respectivamente. A ausência de elementos 

adjacentes variou de 8.33% a 21.66% (MI) e de 5.55% a 14.44% (PI), na mesial e 

distal, respectivamente. 

A regressão logística binária, foi realizada com modelos de regressão múltiplos 

divididos de acordo com o fator a ser analisado, utilizando-se como unidade de 

avaliação o “paciente” para fatores inerentes ao próprio paciente e o “implante” para 

análises relacionadas ao implante propriamente dito.  Foi considerado como desfecho 

principal o risco de peri-implantite.Os resultados obtidos para os modelos com seus 

repectivos fatores foram: 

 Para os fatores de risco diabetes, fumo e periodontite (unidade de avaliação 

implante) : implantes de pacientes diabéticos apresentam 10.013 vezes maior 

risco de apresentarem peri-implantite, quando comparados aos implantes de 

pacientes fumantes ou acometidos por periodontite (p = 0.002); 

 Parâmetros clínicos SUP, IP, SS, PCS ≥6mm e perda óssea radiográfica > do 

que 3 mm (unidade de avaliação implante): não apresentaram significância 

estatística os parâmetros clínicos SUP, IP, SS e PCS ≥6mm, com valores de p 

= 0.695, p = 0.764, p = 0.554, p = 0.43 respectivamente. Entretanto, para o fator 

“perda óssea radiográfica > 3 mm”, observou-se OD = 13.235, com significância 

estatística de p = 0.000, indicando que implantes com perda óssea radiográfica 

maior do que 3 mm tem 13.235 vezes mais risco de apresentarem periimplantite 

quando comparados aos demais parâmetros clínicos  (Tabela 5.5). 

 Tipos de prótese, designados como presença de prótese unitária, presença de 

prótese fixa e presença de prótese unitária (unidade de avaliação implante):  

houve significância, com maiores valores de OR para as próteses fixa (OR: 

10.016, p = 0.002) e protocolo (OR: 9.369, p =0.002), em comparação a unitária 

(OR: 4.891, p = 0.027). 

 Tipo de conexão, que incluiu o hexágono interno, hexágono externo e o cone 

morse (unidade de avaliação implante): implantes com hexágono externo 

apresentaram 9.354 vezes maior risco de desenvolvimento de peri-implantite 

(p = 0.002); implantes com hexágono interno 8.801 maior risco ao 

desenvolvimento de peri-implantite (p = 0.003) quando comparados aos demais 



 

tipos de conexão; entretanto não houve significância estatística para o cone 

morse (p = 0.932). 

 Características da coroa protética, designadas como presença de 

desadaptação, ângulo do perfil de emergência da coroa > 30°, perfil de 

emergência côncavo e convexo (unidade de avaliação implante): implantes 

com perfil de emergência côncavo apresentam 4.18 vezes maior risco p = 0.041 

de desenvolvimento de peri-implantite do que as demais características 

estudadas para a coroa protética. Os outros fatores estudados não 

apresentaram significância estatística em suas análises. 

 Pilares protéticos em comparação às próteses do tipo UCLA, apresentaram 

6.332 maior risco de desenvolvimento de peri-implantite (p = 0.012). Entretanto, 

para o perfil de emergência do pilar protético, não houve significância 

estatística, seja este côncavo (p = 1.000) ou convexo (p = 0.946) (Tabela 5.5). 

 Para os defeitos ósseos, classificados como horizontais e verticais (unidade de 

avaliação implante) os defeitos ósseos verticais demonstraram 1.093 maior 

risco à presença de peri-implantite do que os defeitos ósseos horizontais (p = 

0.003). 

 

 

Tabela 5.5 - Regressão logística binária para fatores de risco, parâmetros clínicos, radiográficos e 
protéticos 

 

Variável Odds Ratio 95% CI Valor de p 
Fator de Risco# 
Diabetes 10.013 0.296 – 15.04 0.002* 

Fumo 0.47 0.429 – 3.939 0.828 

Periodontite 0.955 0.296 – 1.504 0.329 

Parâmetros Clínicos# 
Supuração 0.154 0.264 – 2.431 0.695 
Índice de Placa 0.9 0.154 – 3.939 0.764 
Sangramento à Sondagem 0.35 0.341 – 7.450 0.554 
PCS ≥6mm 0.623 0.196 – 2.002 0.43 
Perda óssea radiográfica > 3mm 13.235 5.703 – 17.544 0.000* 
Tipo de Prótese# 

Unitária 4.891 0.107 – 8.74 0.027* 
Prótese Fixa 10.016 8.70 – 15.64 0.002* 
Protocolo 9.369 1.657 – 10.004 0.002* 
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Tipo de Conexão# 

Hexágono Externo 9.354 0.263 – 13.30 0.002* 

Hexágono Interno 8.801 1.499 – 9.260 0.003* 

Cone Morse 0.012 0.208 – 0.837 0.932 
Desadaptação# 

Presença 2.224 0.286 – 1.138 0.134 
Ângulo de Perfil de Emergência da coroa# 
Perda óssea radiográfica                                                    3.606               0.985 – 4.586             0.580 
> 30° 1.077 0.020 – 3.340 0.299 
Perfil de Emergência da Coroa# 
Côncavo 4.18 1.044 – 7.610 0.041* 
Convexo 4.18 0.483 – 14.496 0.411 
Pilar Protético# 

Presença 6.332 0.222 – 8.29 0.012* 
Perfil de Emergência do Pilar 
Côncavo 0 0.034 – 29.807 1 
Convexo 0.005 0.146 – 7.916 0.946 
Tipo de componente# 

Parafusado 2.318 0.317 – 1.155 0.128 
Cimentado 2.334 0.224 – 2.806 0.127 
Tipo de Defeito ósseo#    
Vertical 1.093 0.413 – 2.111 0.003* 
Horizontal 0.027 0.04 – 2.783 0.867 

*Estatisticamente significativo 

#Modelos de regressão logística binária independentes, considerando-se as variáveis abaixo do respectivo 
título. 

 
Fonte: O autor. 

  



 

Levando-se em consideração o paciente como unidade de avaliação, foi 

conduzida regressão logística multinomial, tendo como variável de desfecho a 

presença de peri-implantite em pacientes com mais de um implante, considerando os 

seguintes fatores: diabetes, fumo, periodontite e presença de peri-implantite 

associada à mucosite.  

Na tabela 5.6, observa-se que a pacientes diabéticos apresentaram 7.726 

maior risco de presença de peri-implantite que os não diabéticos (p = 0.005), enquanto 

que a presença de peri-implantite associada à mucosite em um mesmo paciente, a 

presença de periodontite e o tabagismo não apresentaram significância estatística  (p 

= 0.677, p = 0.555 e p = 0.653 respectivamente). Ou seja, a presença de peri-

implantite, mesmo associada com a mucosite, em pacientes portadores de mais de 

um implante sem considerar outros fatores, não aumentou o risco destes pacientes 

terem peri-implantite. Entretanto, quando a peri-implantite esteve associada à doença 

diabetes, o paciente mostrou 7.726 vezes maior risco de apresentar peri-implantite. 

 

Tabela 5.6 - Regressão logística multinomial para fatores de risco e doença peri-implantar (peri-
implantite + mucosite) 

 

Variável Odds Ratio 95% CI Valor de p 
Fator de Risco 
Diabetes 7.726 0.189 – 17.49 0.005* 

Fumo 0.202 0.432 – 1.692 0.653 

Periodontite 0.307 0.278 – 0.926 0.555 

Peri-implantite + Mucosite 0.174 0.670 - 1.855 0.677 
*Estatisticamente significativo 

 
Fonte: O autor. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Os objetivos específicos deste estudo foram: avaliar a prevalência de mucosite 

e peri-implantite em pacientes com queixa de sintomas relacionados a doença peri-

implantar, e identificar possíveis fatores/indicadores de risco (locais, sistêmicos ou 

ambientais) para a PI. 

Nesta análise retrospectiva, em pacientes com queixa de sintomas 

relacionados a doença peri-implantar e implantes com no mínimo 5 anos em função, 

nossos resultados mostraram alta prevalência de peri-implantite (72%) e de mucosite 

(28%) (baseada em pacientes) / 58.44% (PI) e 38.96% (MI) (baseada em implantes). 

É interessante notar, que até onde pudemos buscar na literatura e que seja de nosso 

conhecimento, este é o primeiro estudo a usar o ensino dos pacientes sobre a doença 

peri-implantar para recrutá-los usando diferentes meios de comunicação (site da 

FOUSP, rádio (USP), redes sociais (facebook e instagram) e folhetos distribuídos e 

afixados ao redor do Campus da Universidade), sugerindo que estas são ferramentas 

eficientes, e que os pacientes conseguem identificar os sintomas da doença peri-

implantar. Assim, sugerimos que estes meios de comunicação possam ser usados 

para orientar nossos pacientes a identificarem sintomas da MI e PI, e a buscarem 

tratamento. Nesse contexto, podemos observar que no momento da triagem, antes da 

aplicação dos critérios de inclusão dos pacientes, observamos uma prevalência de 

34,61% (MI), 46.23% (PI) e 19,23% de pacientes com implantes saudáveis, o que nos 

permite inferir que cerca de 80% deles conseguiram identificar os sinais e sintomas 

da doença peri-implantar. 

A literatura recente, que levou em conta os critérios estabelecidos no Consenso 

da AAP (2018), reportou prevalência de 9,5% (PI) (baseada no implante) num intervalo 

médio de 5 anos em função (Papaspyridakos et al., 2019); 17.1% (baseado no 

paciente) e 9% (baseado no implante) (Matarazzo et al., 2018); 36.9% (baseado no 

paciente) e 21.7% (baseado no implante) (Gunpinar et al., 2020); 18% (baseado no 

paciente) (Rinke et al., 2020); 9.86% (baseado no paciente) e 4.95% (baseado no 

implante) (Tsigarida et al., 2020). Todos esses resultados de prevalência mostraram-

se menores do que os nossos, o que se justifica pelo fato de nossos pacientes terem 
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sido recrutados a partir de sinais e sintomas da doença peri-implantar, diferentemente 

dos trabalhos citados, que avaliaram coortes tratadas, que retornaram para avaliação 

retrospectiva. 

Entre os possíveis fatores de risco avaliados, a diabetes mostrou risco 

significativamente maior para a ocorrência de PI (p = 0.002), para um OR = 10.013. 

Importante ressaltar, que entre os pacientes com mais de um implante, a diabetes 

mostrou novamente significância estatística (p = 0.005), para um OR = 7.726. 

Interessante notar que isso ocorreu comparando a: pacientes com a presença de peri-

implantite e mucosite no mesmo paciente (p = 0.677), a periodontite (p = 0.555) e o 

fumo (p = 0.653). Ou seja, a presença de peri-implantite, mesmo associada com a 

mucosite, em pacientes portadores de mais de um implante sem considerar outros 

fatores, não aumentou o risco destes pacientes terem peri-implantite. Entretanto, 

quando a peri-implantite esteve associada à doença diabetes, o paciente mostrou um 

risco 7.726 vezes maior de apresentar peri-implantite. 

Nossos resultados estão de acordo com aqueles observados por Gunpinar et 

al. (2020), que encontraram maior risco de PI em diabéticos (OR: 3.742, p = 0.009) e 

Monje et al. (2017). Porém, em contra-posição aos resultados de Krennmair et al. 

(2019) e Wada et al. (2019), que não encontraram correlação entre diabéticos tipo II 

controlados (HbA1C <7,5%) e perda óssea peri-implantar. Talvez algumas 

justificativas para esses resultados conflitantes, sejam as possíveis variações do nível 

de controle glicêmico dos pacientes e do tempo, ao longo do qual, essa doença afetou 

o paciente. De fato, no Consenso da AAP (2018), Berglundh et al. (2018) reportam 

que literatura ainda apresenta dados inconclusivos em relação ao papel da diabetes 

com fator de risco na peri-implantite.  

Em relação aos fatores de risco locais, relacionados ao tipo de prótese, houve 

significância para todos os tipos de prótese, com valores de OR maiores para as 

próteses fixa (OR: 10.016, p = 0.002) e protocolo (OR: 9.369, p =0.002). Nossos 

resultados estão de acordo com as observações de Krennmair et al. (2019), que 

observaram altos valores de (OR: 13.445, p = 0.001) quando compararam próteses 

de 3 elementos àquelas unitárias e quando compararam próteses do tipo arco 

completo (removível/protocolo) a próteses fixas de 3 elementos (OR: 8.275, p = 

0.001). A justificativa para esses resultados pode estar relacionada ao histórico de 
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doença periodontal do paciente (Renvert et al., 2014; Uribarri et al., 2017), ou ainda, 

a pouca altura e pobre qualidade óssea na região da instalação do implante (Rios et 

al., 2009). De fato, Renvert et al. (2014) reportaram maior risco de desenvolvimento 

de PI em pacientes com histórico de periodontite (OR: 4.5, p < 0.001), ainda que nosso 

estudo não tenha conseguido confirmar essa relação com periodontite (OR: 0.307, p 

= 0.555). Podemos, também, relacionar esse maior risco às dificuldades inerentes a 

realização de higiene em próteses de múltiplas unidades (Serino; Ström, 2009; Rinke 

et al., 2020).  

Quanto as características da coroa protética, notamos significância para o perfil 

de emergência côncavo (OR: 4.18, p = 0.041) e maior risco de PI. Este resultado está 

em contraste aquele de Kumar et al. (2018), onde “próteses assimétricas” 

apresentaram maior risco de PI com OR: 4.3 e Katafuchi et al. (2018) e Yi et al. (2020). 

A possível justificativa para esse achado é que o nível de controle do biofilme (IP: 

78,57% a 80,52%) no nosso estudo esteve muito baixo, e a maior parte de nossa 

amostra apresentou elementos adjacentes, dentes (28.57% a 20,13%) ou implantes 

(61.69% a 53.25%), sendo composta em sua maior parte por próteses fixas, do tipo 

parcial ou protocolo (75.98%), que poderiam ter atuado como fatores de confusão 

nesta análise.  

Os tipos de conexão protética, hexágono externo (OR: 9.354, p = 0.002) e 

hexágono interno (OR: 8.801, p = 0.003) mostraram maior risco para a presença de 

PI do que o cone morse (p = 0.932), assim como a presença do pilar protético, em 

contraposição a próteses tipo (UCLA), mostrou um OR = 6.332 (p = 0.012) 

significativo. Nossos resultados estão em contraste aos de Meyle et al. (2014), que 

observaram estabilidade dos níveis de crista óssea em implantes com hexágono 

interno e Jemt (2018a,b) para o hexágono externo. Porém, podem justificar-se nossos 

achados na “microgap” observada nos diferentes tipos de conexão (Gil et al., 2014) e 

na resultante colonização bacteriana e “microleakage”, ou ainda, na mobilidade entre 

implantes e pilares nos diferentes tipos de conexão e situações funcionais. Essa 

hipótese, da participação da conexão dos pilares dos implantes como fatores de 

contribuição para a instalação e desenvolvimento das doenças peri-implantares foi 

recentemente reportada e discutida por Koutouzis (2019). 
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Outro achado significativo foi a associação direta entre PCS ≥6mm e a 

presença de defeito ósseo vertical (OR = 1.093, p = 0.003). Quando refletimos sobre 

o fato de não termos observado significância para os parâmetros clínicos: SUP (p = 

0.695), IP (p = 0.764), SS (p = 0.554),  PCS ≥6mm (p = 0.43), e sua distribuição (Figura 

5.4) de acordo com o diagnóstico, mucosite ou  peri-implantite, ambos sugerem que 

estes não são capazes de diferenciar entre as duas condições de doença peri-

implantar. De fato, Doornewaard et al. (2018) já chamavam a atenção sobre as 

limitações do uso desses parametros clinicos para diagnosticar a PI. Coli e Sennerby 

(2019) enfatizaram que todas as informações clinicas devem ser associadas à 

avaliação radiográfica para evitar o sobretratamento. Estamos de acordo com esta 

necessidade, e é o que foi recomendado na reunião de Consenso da AAP (2018), 

parece-nos que nosso achado reforça o parâmetro nela estabelecido de considerar 

PCS ≥6mm, quando não houver um dado anterior sobre o caso, claro, sempre 

associada a avaliação radiográfica, que deve mostrar perda de altura da crista óssea 

radiográfica ≥ 3mm. 

A placa bacteriana e o sangramento à sondagem têm sido amplamente 

associados às doenças peri-implantares (Serino; Ström, 2009; Costa et al., 2012; 

Berglundh et al., 2018; Daubert; Weinstein, 2019; Monje et al., 2019), o presente 

trabalho também encontrou essa associação (IP 78,57% na mesial e 80,52% na distal, 

SS 73,38% na mesial e 78,57% na distal). Porém, Fransson et al. (2008) observaram 

que o sangramento à sondagem não pode ser usado sozinho como parâmentro 

diagnóstico de peri-implantite, pois este foi observado em diversos implantes com ou 

sem perda óssea, mas indicaram que sondagem maior que 6mm foi mais frequente 

em implantes com histórico de perda óssea progressiva. Índices como supuração 

(37,66% na mesial e 38,96% na distal) e índice gengival (37,01% na mesial e 36,36% 

na distal) não foram tão prevalentes. 

A média do ângulo do defeito ósseo foi de 84º na mesial e 58,29º na distal, 

sendo que 48% dos sítios mesiais eram do tipo horizontal e 49% do tipo vertical, 

enquanto, na distal esses índices foram de 62% e 36% respectivamente. O artigo de 

Shatta et al. (2019) encontrou mais defeitos verticais em implantes unitários. Nesse 

mesmo estudo, a presença de dois ou mais implantes adjacentes foi associado com 

uma perda óssea horizontal. Isso pode explicar o resultado do presente estudo ter 

encontrado um número semelhante de defeitos ósseos verticais e horizontais, pois 
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analisou 24,03% de próteses unitárias, 51,95% de próteses fixas e 24,03% de 

protocolos.  

Com relação às características das próteses sobre implante, de acordo com os 

artigos de Katafuchi et al. (2018) e Yi et al. (2020), o perfil de emergência da coroa 

convexo, com perfil de emergência ≥30º, apresentaram maior risco de desenvolver 

peri-implantite. Porém, a maioria dos implantes analisados no presente estudo 

apresentavam ângulo do perfil de emergência menor ou igual a 30º (58,27% na mesial 

e 64,03% na distal), diferentemente dos artigos citados. 

A prótese fixa foi o tipo de prótese em que a mucosite e a peri-implantite foram 

mais prevalentes (61,67% e 43,33%, respectivamente) seguida do protocolo na peri-

implantite (33,33%), provavelmente pela dificuldade de higienização.  

Entre as limitações desse estudo estão o fato de não termos informação sobre 

os dados clínicos e radiográficos dos implantes no momento da sua instalação. 

Nenhum paciente recebeu tratamento periodontal de suporte regular após a instalação 

de seus implantes. As datas exatas em que a doença peri-implantar teve início não 

são conhecidas. Outra limitação é a amostra de conveniência usada, que pode não 

ter poder suficiente para encontrar diferenças significantes em análises de subgrupos. 

Porém, essas condições citadas acima permitiram uma amostra única, que nos 

apresentou alta prevalência de doença peri-implantar, com altos índices de placa. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

 Pacientes com queixa de sintomas relacionados a mucosite e peri-

implantite mostraram alta prevalência de doença peri-implantar.  

 

 Diabetes, próteses implanto-suportadas do tipo protocolo e fixas 

parciais, assim como conexões do tipo hexágono interno e externo 

estiveram associadas a maior risco de ocorrência de peri-implantite.  

 

 Profundidade clínica de sondagem  6 mm mostrou associação direta 

com a presença de defeitos ósseos verticais. 

 

 Pacientes diabéticos, com mais de um implante, mostraram maior 

chance de ocorrência de peri-implantite. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA 
 
Nome: _______________________________________________________________________ 
Sexo: M (   )  F (    )   Data de Nascimento: _____/_____ / ____  RG/CPF:__________________ 
Endereço: ____________________________________________________________________ 
Bairro: ______________________ Cidade: _____________________Estado:______________ 
CEP: __________________Telefone (    )__________________Celular: (   )_________________ 
 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA: Esta pesquisa está em total concordância com 
princípios éticos, incluindo com a Declaração de Helsinki, e foi independentemente revisado e aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Faculdade de Odontologia da Universidade de 
São Paulo (#CEP). 

 
TÍTULO DO PROJETO: Tratamento Cirúrgico de Peri-implantite em Pacientes com Fatores de Risco 
 
PESQUISADORES DA PESQUISA: Prof. Dr. Luiz A. P. A. Lima, Prof. Dra. Cristina Cunha Villar, M.ª Daniela 
Y. Takahashi, Débora M. Nomoto 
 
LOCAL QUE SERÁ REALIZADO ESTE ESTUDO: Av. Prof. Lineu Prestes, 2227 Cidade Universitária São 
Paulo – SP, 05508-000 Brasil. Clínica de graduação de pós-graduação da disciplina de periodontia. 
 

CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA 
 
Você está sendo convidado (a) a participar de um estudo clínico na Faculdade de Odontologia da 
Universidade de São Paulo (FOUSP). Sua participação neste estudo é voluntária. Este documento 
contém informações sobre esta pesquisa, da qual o participante da pesquisa está sendo convidado a 
integrar. Por favor, leia atentamente e, em caso de dúvidas, estaremos à sua disposição para 
esclarecimentos. 
 
DURAÇÃO DA PESQUISA: Esta pesquisa terá a duração de 12 meses. 
 
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE ESTA PESQUISA E GARANTIAS DO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

 
JUSTIFICATIVAS DO ESTUDO: A peri-implantite (PI) é um processo inflamatório que leva à perda de 
osso nos tecidos que envolvem o implante e, consequentemente, compromete sua ancoragem, 
podendo levar a perda do implante. As doenças da gengiva, o fumo e o diabetes têm sido identificadas 
como potenciais fatores de risco que podem favorecer complicações e até levar a perda dos implantes 
dentais. Para evitar a perda dos implantes comprometidos deve ser realizado tratamentos peri-
implantares adequados, porém a previsibilidade desses tratamentos da PI ainda é limitada e 
influenciado por esses fatores. 
 
OBJETIVOS DA PESQUISA: Esta pesquisa tem como objetivo investigar a cicatrização dos tecidos 
inflamados ao redor dos implantes doentes após o tratamento cirúrgico dessas regiões afetadas em 
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pacientes com fatores de risco. Os participantes da pesquisa incluídos poderão ser: fumantes pesados 
(desde que parem de fumar pelo período determinado no estudo), portadores de diabetes mellitus tipo 
2 (desde que com a doença controlada) ou portadores de doenças gengivais (após tratadas). 
 
 

O QUE SERÁ REALIZADO NO PARTICIPANTE DA PESQUISA 
 
Este projeto será dividido em duas etapas: etapa pré-
cirúrgica e cirúrgica. 
 

ETAPA PRÉ-CIRÚRGICA: Nesta etapa serão realizados: 
fotografias, exame radiográfico, exame gengival, que visa 
saber a condição de sua gengiva; orientação de higiene bucal; o tratamento gengival e dos implantes, 
que corresponde a raspagem dos dentes e implantes para remover a placa e o tártaro acumulados, e 
a coleta de fluido biológico ao redor dos implantes doentes, para analisarmos laboratorialmente a 
resposta do participante da pesquisa ao tratamento. Para os participantes diabéticos da pesquisa 
iremos também recolher amostras de sangue antes e após os tratamentos para podermos analisar sua 
glicemia.  
 
ETAPA CIRÚRGICA: Após a preparação do participante da pesquisa, será realizado o tratamento 
cirúrgico nos tecidos ao redor do implante, que consistirá de técnicas complementares de tratamento 
como o tratamento da superfície dos implantes, e técnicas de reconstrução do tecido ósseo através de 
enxertos. Aos 3, 6, 9 e 12 meses após o tratamento cirúrgico, iremos fazer novas radiografias, 
fotografias, novo exame gengival e coletaremos novamente o fluido biológico dos implantes tratados. 
Caso haja necessidade, os exames poderão ser repetidos. 
 

RISCOS E BENEFÍCIOS AO PARTICIPANTE DA PESQUISA 
 

BENEFÍCIOS AO PARTICIPANTE DA PESQUISA: A pesquisa dará ao participante da pesquisa o 
diagnóstico de sua condição periodontal, tratamento da doença periodontal, os esclarecimentos em 
relação a doença desenvolvida ao redor dos implantes, além do tratamento não-cirúrgico e cirúrgico 
dos implantes doentes, que promoverão a melhora da sua saúde bucal e sistêmica, prolongando a vida 

útil dos implantes presentes. 
 
RISCOS AO PARTICIPANTE DECORRENTES DA PESQUISA: Os procedimentos a 
serem realizados são seguros, cientificamente comprovados, e não provocam dano 
físico ou moral ao participante da pesquisa. Porém, há riscos relacionados à 
cirurgia, como por exemplo, hemorragia, parestesia, complicações pós-
operatórias, infecções. Como em toda a cirurgia, poderá ocorrer inchaço, dor ou 
sangramento, que serão tratados usando medidas preventivas para evitá-los ou 
medicamentos e procedimentos adequados para resolvê-los. 
 

RISCOS AO PARTICIPANTE NÃO DECORRENTES DA PESQUISA:  A gengiva ao redor do implante poderá 
retrair-se, resultado da resolução da inflamação, e como consequência, parte do implante (“pino 
metálico”) poderá ficar exposta. Como consequência, o aspecto visual do implante poderá piorar. Se 
isto ocorrer, a superfície rugosa do pino metálico deverá ser higienizada regularmente, assim como o 
participante já faz nos seus outros dentes e implantes. O participante da pesquisa deve compreender 
que tendo sido diagnosticado com a doença peri-implantite, deverá trata-la, pois o não tratamento 
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levará a perda do implante. Ainda, mesmo realizando o tratamento prescrito, existe um risco 
significativamente maior de perda de implantes para pacientes com essa doença, portanto, mesmo 
após o tratamento, o participante da pesquisa está sujeito à perda do implante.  
 
ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO PARTICIPANTE DA PESQUISA 
 
GARANTIA DE SIGILO: As informações fornecidas para este estudo serão confidenciais e de 
conhecimento apenas dos pesquisadores responsáveis. Os participantes da pesquisa não serão 
identificados em nenhum momento, mesmo quando os resultados desta pesquisa forem divulgados. 

ACESSO E PUBLICAÇÕES: O participante da pesquisa também terá acesso aos dados, radiografias, 
fotografias e resultados obtidos durante o estudo e permitirá o acesso dos mesmos, aos pesquisadores 
envolvidos, permitindo que esses sejam apresentados em congressos ou publicados em revistas 
científicas, sendo a identidade do participante da pesquisa sempre preservada. 

DIREITO DE DESISTIR: Está assegurada ao participante a liberdade de retirar seu consentimento a 
qualquer momento, e de deixar de participar da pesquisa, sem que isto lhe traga qualquer prejuízo. 

RESSARCIMENTO: Gastos com deslocamento exclusivo para pesquisa e radiografias de controle serão 
financiados pela pesquisa. 
 
ASSISTÊNCIA EM VIRTUDE DE DANOS DECORRENTES DA PESQUISA: O participante da pesquisa 
receberá assistência integral e imediata, de forma gratuita pelo tempo que for necessário, apenas em 
casos de danos decorrentes da pesquisa.  
 
ASSISTÊNCIA EM VIRTUDE DE DANOS NÃO DECORRENTES DA PESQUISA: No caso de perda do 
implante em decorrência da doença peri-implantite, a pesquisa não será responsabilizada, desde que 
o participante da pesquisa adquiriu a doença infecciosa anteriormente ao início do estudo, não 
havendo nenhuma relação da sua ocorrência com a pesquisa.  No caso de piora estética, a qual pode 
ocorrer, como já observado em parágrafo anterior, não haverá responsabilização da pesquisa, desde 
que a perda óssea foi provocada pela doença peri-implantite. A retração da gengiva e exposição da 
parte metálica do implante é resultante do processo de reparação após o tratamento da doença e, 
ambas são inevitáveis. 
 
UTILIZAÇÃO DOS DADOS OU MATERIAL BIOLÓGICO: Nesta pesquisa faremos tomadas radiográficas, 
fotografias, coletas de dados clínicos e fluído gengival (líquido que sai da gengiva) no início do 
tratamento e nos períodos antes do tratamento aos 3, 6, 9 e 12 meses após o tratamento. 
 
O Sr(a) autoriza a utilização dos dados, radiografias e fotografias ou do material biológico coletado em 
outras pesquisas: 
 
(    ) NÃO autorizo a utilização de dados ou material biológico coletado em outra pesquisa. 
(    ) SIM, autorizo a utilização de dados ou material biológico coletado em outra pesquisa, sem a 
necessidade de consulta prévia. 

 
INTERRUPÇÃO DO ESTUDO: No caso de interrupção do estudo, o participante da pesquisa receberá a 
assistência que for adequada, de forma gratuita, pelo tempo que for necessário. 
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MEIO DE CONTATO COM OS PESQUISADORES: O contato com os pesquisadores responsáveis poderá 
ser feito através dos seguintes números: Daniela Y. Takahashi (15) 99662-9406; Débora M. Nomoto 
(11) 98904-9032, e Prof. Dr. Luiz Lima (11) 99222-8876. 
 

MEIO DE CONTATO COM O COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP) 
 
Comitê de Ética em Pesquisa (Seres Humanos): Faculdade de Odontologia da Universidade de São 
Paulo, Av. Prof. Lineu Prestes, 2227 – 05508-000 – São Paulo – SP, fone (11) 3091-7960, e-mail: 
cepfo@usp.br. Horário de Funcionamento: segunda a sexta-feira das 8 às 17h (exceto feriados e 
recesso universitário). 
O CEP é um colegiado interdisciplinar e independente, de relevância pública, de caráter consultivo, 
deliberativo e educativo, criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua 
integridade e dignidade para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. 
(Resolução CNS nº 466 de 2012). 
 
 
 
 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Declaro que, tendo lido e compreendido o termo de informação e consentimento para a pesquisa 
clínica, concordo em participar deste estudo. Sei que minha participação é voluntária e que posso 
interrompê-la a qualquer momento, sem penalidades. Autorizo a utilização dos dados obtidos pelos 
pesquisadores para a publicação em revistas científicas e apresentação em congressos e aulas. Recebi 
uma via do termo de informação para participar da pesquisa.  

Todas as páginas do termo de consentimento livre e esclarecido devem ser rubricadas pelo pesquisador 
principal e pelo participante da pesquisa. 

 

São Paulo, _______ de __________________________ de _______. 

 

_________________________________________________ 
Assinatura do Participante da Pesquisa/ Responsável Legal 

 
________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do Pesquisador Responsável 
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ANEXO A – Parecer do comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B – Divulgação 
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ANEXO C – PRÉ-TRIAGEM 

 

 

 

 


