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RESUMO 

 

O restabelecimento da função e estética por meio dos implantes dentários se 

tornou uma opção de tratamento muito procurada na substituição de dentes perdidos. 

Introduzidos há mais de 50 anos, sua evolução permitiu que estruturas adjacentes aos 

dentes perdidos fossem preservadas e que arcadas inteiras fossem reabilitadas, 

restaurando a qualidade de vida dos pacientes. Paralelo a isso, a crescente busca por 

informação digital relacionada a saúde é um indicativo que cada vez mais a população 

se sente segura para buscar uma opinião em buscadores populares como o Google. 

Seja para confirmação de um diagnóstico ou confronto de uma opinião profissional, a 

Internet como um todo se tornou a fonte mais conveniente de informação sobre saúde. 

O objetivo deste trabalho foi analisar o interesse sobre implantes dentários em 10 

países ao redor do mundo e durante a pandemia de COVID-19 utilizando a ferramenta 

“Google Trends”, plataforma que se comunica com o banco de dados do Google e 

permite avaliar número de buscas sobre determinado assunto ao longo do tempo. 

Após coleta dos dados foi obtida a variação mensal do Volume Relativo de Pesquisa 

(monthly variation of the Relative Search Volume - RSV) do tópico “implante dentário” 

assim como das principais consultas relacionadas (related queries) sendo 

considerado o período de janeiro de 2004 a janeiro de 2021. Os valores RSV indicam 

a proporção entre o volume de busca de consultas específicas do Google e o volume 

de busca total do Google realizadas em regiões e intervalos de tempo específicos. 

Modelos de previsão da Média Móvel Integrada Autorregressiva (Autoregressive 

Integrated Moving Avarage - ARIMA) foram desenvolvidos para determinar valores 

preditivos RSV para implante dentário pelos próximos 12 meses. Gráficos de 

autocorrelação e autocorrelação parcial (ACF / PACF) foram usados para detectar 

tendências na variação do volume relativo de pesquisa (RSV) relacionado às 

estratégias de pesquisa ao longo do tempo. Além disso, mapas geográficos de calor 

(Heat maps) foram gerados para mostrar a sazonalidade do interesse ao longo do 

tempo. Os resultados mostraram tendência de aumento no interesse ao longo do 

tempo por implantes dentários em todos os países, com exceção da Argentina que 

apresentou constância nas buscas. As principais consultas relacionadas ao termo são 

sobre sua definição e são seguidas por buscas relativas ao preço. Em comparação 

entre o ano anterior à pandemia de SARs-CoV-2 (2019) com seu primeiro ano (2020) 



 

 

as buscas tiveram uma diminuição estatisticamente significativa na Austrália, França 

e México. De maneira geral as buscas por implante dentário vêm crescendo em 

diversos países ao longo do tempo, mostraram diminuição em três países estudados 

durante a pandemia e o que mais foi buscado além da definição do termo foi sobre o 

custo do tratamento.  

 

Palavras-chave: Implante Dentário, Usos da Epidemiologia, Acesso à Internet 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Quantitative analysis of interest in dental implants in different countries over 

time and during the COVID-19 pandemic 

 

Restoration of function and aesthetics through dental implants has become a 

much sought after treatment option in the replacement of lost teeth. Introduced more 

than 50 years ago, its evolution has allowed structures adjacent to lost teeth to be 

preserved and entire arches to be rehabilitated, restoring patients' quality of life. 

Parallel to this, the growing search for digital information related to health is an 

indication that the population increasingly feels safe to seek an opinion in popular 

search engines such as Google. Whether confirming a diagnosis or comparing a 

professional opinion, the Internet as a whole has become the most convenient source 

of health information. The objective of this work was to analyze the interest in dental 

implants in 10 countries around the world and during the COVID-19 pandemic using 

the “Google Trends” tool, a platform that communicates with the Google database and 

allows evaluating the number of searches on a particular topic over time. After data 

collection, the monthly variation of the Relative Search Volume (RSV) of the topic 

“dental implant” was obtained, as well as the main related queries, considering the 

period from January 2004 to January 2021. RSV values indicate the ratio of the search 

volume of specific Google queries to the total Google search volume performed in 

specific regions and time intervals. Autoregressive Integrated Moving Avarage 

(ARIMA) prediction models were developed to determine RSV predictive values for 

dental implant over the next 12 months. Autocorrelation and partial autocorrelation 

(ACF/PACF) plots were used to detect trends in relative search volume (RSV) variation 

related to search strategies over time. In addition, geographic heat maps were 

generated to show the seasonality of interest over time. The results showed a trend of 

increasing interest in dental implants over time in all countries, with the exception of 

Argentina, which showed constant searches. The main queries related to the term are 

about its definition and are followed by searches related to price. In comparison 

between the year before the SARs-CoV-2 pandemic (2019) and its first year (2020) 

searches had a statistically significant decrease in Australia, France and Mexico. In 

general, searches for dental implants have been growing in several countries over 



 

 

time, they showed a decrease in three countries studied during the pandemic and what 

was sought after beyond the definition of the term was the cost of treatment. 

 

Keywords: Dental Implants, Uses of Epidemiology, Internet Access 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os implantes dentários evoluíram de uma invenção experimental para uma 

modalidade de tratamento previsível e de sucesso (BUSER; SENNERBY; DE BRUYN, 

2017). O conceito de osseointegração, introduzido há mais de 50 anos por Brånemark, 

tornou possível uma nova modalidade de tratamento para substituição de dentes 

perdidos, sem que estruturas adjacentes como dentes e osso alveolar fossem 

comprometidas (BRÅNEMARK et al., 1969; JIVRAJ; CHEE, 2006; BATTLE-SIATITA 

et al., 2009). A abordagem com implantes dentários permite melhorar função 

mastigatória e qualidade de vida dos pacientes, sendo hoje uma opção importante e 

muito procurada na substituição de dentes perdidos (TANG et al., 1999; JOFRE; 

CASTIGLIONI; LOBOS, 2013; HARTLEV et al., 2014). 

Com a popularização e modernização dos implantes dentários ao redor do 

mundo, espera-se que cada vez mais pessoas busquem informações a respeito deste 

tratamento. Dada a sua facilidade de acesso, rapidez e qualidade interativa, a Internet 

continua a ser, compreensivelmente, a fonte mais popular de informação sobre saúde 

(MORAHAN-MARTIN, 2004). O Google Trends é uma ferramenta pública, de livre 

acesso, que analisa uma porção das mais de 3 bilhões de buscas diárias realizada na 

Internet. Esta ferramenta tem sido empregada em uma série de estudos para avaliar 

quantitativamente informações relacionadas à saúde, com base na análise de 

tendências, modelagem de previsões baseadas em séries temporais e na discussão 

das principais consultas relacionadas de um determinado tópico (NUTI et al., 2014). 

Os dados das buscas na Internet podem nos dar informações valiosas sobre 

padrões de doenças e comportamentos populacionais (BROWNSTEIN; FREIFELD; 

MADOFF, 2009). Em 2019, foi detectado pela primeira vez na China um novo tipo de 

coronavírus, o SARS-CoV-2, causador da doença COVID-19. Rapidamente se 

espalhou e no dia em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou 

uma pandemia (GUARNER J, 2020). Os riscos de infecção viral ao redor do mundo 

fizeram com que medidas de isolamento fossem adotadas, repercutindo de diversas 

maneiras na vida cotidiana. Diferentes efeitos psicológicos negativos como estresse, 

depressão e ansiedade foram relatados, além de falta de rotina e dificuldades 
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financeiras (BROOKS et al., 2020). Considerando estes aspectos podemos nos 

perguntar como a restrição social e o impacto da pandemia pode impactar nas 

necessidades de cuidados odontológicos. Ademais, estudos que avaliam o interesse 

e as buscas relacionadas aos implantes dentários em diferentes populações se 

justificam, uma vez que há um grande volume de dados sobre saúde em geral na 

Internet, o que pode nos levar a entender melhor padrões de comportamento.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Nos últimos 50 anos os implantes dentários evoluíram e ganharam espaço no 

mercado, se tornando uma opção de tratamento muito procurada para devolução de 

função mastigatória e qualidade de vida (BUSER; SENNERBY; DE BRUYN, 2017).  

Há uma impressão geral de que o uso de implantes vem aumentando, e pesquisas de 

mercado indicam que o número total de implantes usados vem crescendo. A 

prevalência de implantes dentários em adultos americanos foi de 0,7% de 1999 a 2000 

para 5,7% em 2015 a 2016, sendo o maior aumento absoluto na prevalência (12,5%) 

na faixa etária entre 65 e 74 anos. O maior aumento relativo foi de aproximadamente 

1.000% de 55 a 64 anos e a prevalência projetada para 2026 variou de 5,7% (cenário 

mais conservador) a 23% (cenário menos conservador) (ELANI et al., 2018). Com o 

crescimento da popularidade dos implantes e avanços tecnológicos espera-se que 

cada vez mais pessoas busquem por esse assunto online. A Internet tornou-se uma 

fonte privilegiada para encontrar informações sobre saúde. Em todo o mundo, cerca 

de 4,5% de todas as pesquisas na Internet são para informações relacionadas à saúde 

(EYSENBACH; KOHLER, 2003). No entanto, a qualidade das informações de saúde 

online é muito variável, o que pode levantar sérias preocupações sobre o impacto 

destas pesquisas. A maioria dos usuários de informações de saúde online estão 

procurando informações sobre condições de saúde específicas porque eles ou 

alguém que conhecem foi diagnosticado com uma condição médica. Embora 

preocupados com a qualidade da investigação, usam mecanismos de pesquisa gerais 

para encontrar informações de saúde e suas habilidades de busca e avaliação são 

limitadas. As pesquisas de saúde online são usadas para preencher um vazio de 

informação que pode ajudar a lidar com a condição, afeta as decisões e o 

comportamento relacionados à saúde dos usuários e seus amigos e familiares, e é 

frequentemente discutido com os profissionais de saúde (MORAHAN-MARTIN, 2004). 

Mais da metade dos adultos norte-americanos usa a Internet como fonte primária de 

informações sobre saúde e de fato, as informações de saúde online têm sido um 

facilitador chave para melhorar, manter e recuperar a saúde (RAINIE; FOX, 2000). 

Cerca de 6 milhões de americanos fazem buscas online sobre saúde todos os dias, o 

que significa que mais pessoas buscam por informações na web do que realmente 



Revisão de Literatura  20 

 

visitam um profissional (FOX; RAINIE, 2002). Paralelamente à crescente popularidade 

da busca de informações de saúde em meios digitais, a pesquisa acadêmica sobre o 

tema também aumentou constantemente e pode-se esperar que continue 

aumentando no futuro (MARTON; CHOO, 2012). 

O desenvolvimento da saúde online em um país também pode ser limitado pelo 

desenvolvimento da tecnologia da informação e comunicação naquele local (BODIE; 

DUTTA, 2008). Somado a isso, o tipo de informação de saúde também pode alterar 

as relações entre as variáveis. Por exemplo, as motivações dos indivíduos para buscar 

e as percepções de questões gerais relacionadas à saúde podem diferir daquelas 

relativas a um tipo específico de questão, como tratamentos de doenças específicas 

por exemplo (WANG; SHI; KONG, 2021). 

Segundo o The World Bank (2022) A penetração de Internet vem crescendo ao 

longo do tempo e aumentou rapidamente nos últimos 10 anos ao redor mundo, cerca 

de 29% em 2010 para 60% em 2020. Em alguns países, como o Brasil, a penetração 

de Internet chega a ser maior que 80% e nos Estados Unidos, por exemplo, passa de 

90%.  

Neste contexto, Gunther Eysenbach descreveu a infovigilância, um novo 

campo de pesquisa que utiliza a distribuição e os determinantes da informação em 

meio eletrônico para fins de vigilância em saúde. Em tese, um vasto contingente de 

pessoas apresentando sinais e sintomas específicos de uma doença aumenta a 

demanda por atividade digital, a fim de solucionar as consequências negativas dessa 

condição (EYSENBACH, 2002; EYSENBACH et al., 2009). Porém, grande parte da 

informação de saúde na Internet foi descrita como sendo discordante com a 

informação de fontes baseadas em evidências (EYSENBACH et al., 2002). A 

epidemiologia da informação, ou infodemiologia, identifica áreas onde há uma lacuna 

de tradução do conhecimento entre as melhores evidências (o que alguns 

especialistas sabem) e a prática (o que a maioria das pessoas faz ou acredita) 

(EYSENBACH, 2002).  

Este aumento do volume de dados sobre determinado assunto pode mostrar 

quais as motivações e preocupações de uma certa população. Com isso, podem ser 

planejadas e definidas estratégias públicas de ação, como é o caso da vigilância de 
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surtos de gripe com base em sazonalidade de buscas sobre este tema (NUTI et al., 

2014). Outro exemplo seria os níveis de interesse relativo em buscar informações 

sobre cárie dentária e dor de dente, que parecem ter uma conexão direta com a carga 

de lesões de cárie dentária não tratadas e a penetração da Internet. Além das buscas 

sobre a cárie dentária parecerem depender de padrões sazonais em alguns países, a 

não associação entre os interesses relacionados à cárie dentária e à dor de dente 

reforça o desconhecimento da maioria das pessoas sobre a relação entre esses dois 

assuntos (CRUVINEL et al., 2019). 

Outros estudos odontológicos utilizaram esse tipo de análise para avaliar a 

qualidade do acesso a informações relacionadas a saúde, assim como a variação de 

quantidade de busca sobre determinado assunto ao longo do tempo (AGUIRRE et al., 

2020; CRUVINEL et al., 2019; LOTTO et al., 2017; LOTTO et al., 2019). 

Shen e colaboradores avaliaram o interesse global ao longo do tempo por 

assuntos relacionados à cirurgia oral e maxilofacial, de 2004 até maio de 2019. 

Concluíram que o assunto que mais cresceu ao longo do tempo foi sobre “dentes do 

siso” e o que menos cresceu foi “trauma facial”. Além disso “cirurgia mandibular” e 

“implantes dentários” também apresentaram crescimento ao longo do tempo (SHEN 

et al., 2020).  

Um estudo avaliando a qualidade da informação disponível online, sobre os 

tratamentos protéticos mais comuns, verificou que os sites com a palavra-chave 

"implante" apresentam as informações mais difíceis de serem lidas e compreendidas 

por leigos. E de maneira geral, estas apresentam baixa qualidade (ALSHEHRI et al., 

2022). Outro estudo considerando sites de língua inglesa mostrou que a legibilidade 

e a qualidade das informações online centradas no paciente sobre implantes dentários 

mostram deficiências relevantes (LEIRA-FEIJOO et al., 2015). Três em cada quatro 

pacientes não estão cientes das implicações e significado da peri implantite e 

mucosite para a terapia com implantes dentários (INSUA et al., 2017). Nesse sentido, 

um estudo examinou depoimentos do YouTube de pacientes tratados com implantes 

dentários, concluindo que eles podem ter expectativas terapêuticas irreais (HO; 

MCGRATH; MATTHEOS, 2017). Além disso, a errônea ideia de que implantes 

dentários duram para sempre, não pode ser desconsiderada (ATIEH; MORGAINE; 

DUNCAN, 2016). 
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Dados de pesquisa na Internet podem fornecer informações valiosas sobre 

padrões de doenças e comportamento populacional, e novas ferramentas sugiram 

para lidar com estes dados e por consequência facilitam a pesquisa em saúde, como 

por exemplo o Google Trends. Esta ferramenta tem sido empregada em uma série de 

estudos para avaliar quantitativamente informações relacionadas à saúde, com base 

na análise de tendências, modelagem de previsões baseadas em séries temporais e 

na discussão das principais consultas relacionadas de um determinado tópico (NUTI 

et al., 2014). O Google Trends fornece dados sobre padrões de pesquisa na Internet 

analisando algumas de todas as pesquisas no Google e em outros sites afiliados. 

Usuários ou pesquisadores podem baixar os resultados das análises das buscas para 

realizar estudos adicionais. A ferramenta calcula a proporção de buscas por uma 

palavra-chave especificada pelo usuário entre todas as buscas realizadas pelos 

buscadores do Google. Em seguida, ele fornece um volume relativo de pesquisa 

(RSV), que é a média de dados que mostra a frequência de pesquisas por essa 

palavras-chave em um período específico. Os usuários podem especificar as 

distinções geográficas de acordo com a cidade, estado ou país para análise. Além 

disso, podem escolher o período de pesquisa, que vai de janeiro de 2004 até o 

presente, dividido por meses ou dias. Além disso, o Google Trends permite que os 

usuários selecionem categorias específicas de tópicos para limitar a pesquisa (CHOI; 

VARIAN, 2012; NUTI et al., 2014). 

Em 2019, um novo tipo de coronavírus, SARS-CoV-2, um beta-coronavírus 

causador da doença COVID-19, foi detectado pela primeira vez em Wuhan, China. A 

COVID-19 se espalhou rapidamente pelo mundo e, em 11 de março de 2020, a 

Organização Mundial da Saúde declarou uma pandemia (GUARNER J, 2020). Além 

de impactar na saúde física e mental, estudos mostram seu impacto voltado para a 

odontologia (DROZDZIK, 2022). Um estudo brasileiro mostrou que no início da 

pandemia, durante a quarentena, mais da metade dos dentistas realizaram apenas 

atendimentos de urgência/emergência e alguns fecharam os consultórios. Um 

aumento nestes procedimentos foi relatado por parte dos profissionais, principalmente 

devido à indisponibilidade de atendimento odontológico de rotina/eletivo e aumento 

da ansiedade e estresse dos pacientes. As principais causas de consultas de 

urgência/emergência foram dor de dente, traumatismo dentário e restaurações 

quebradas, além da quebra de aparelhos ortodônticos e disfunções 
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temporomandibulares (FACCINI et al., 2020). Além disso, os valores relativos do 

volume de busca sobre dor de dente aumentaram significativamente após as medidas 

de restrição em vários países e esse interesse em informações digitais relacionadas 

ao assunto foram associados às medidas de restrição social (RIZZATO et al., 2021). 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Este estudo teve como objetivo analisar o interesse em assuntos relacionados 

ao implante dentário ao longo do tempo, em 10 países e durante o ano inicial da 

pandemia de SARS-CoV-2. 
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4 MÉTODOS 

 

 

Este estudo longitudinal retrospectivo analisou meta dados computacionais a 

respeito do interesse em assuntos relacionados a implante dentário ao longo do tempo 

em 10 países. Para isso foi utilizada a ferramenta Google Trends, que mostra séries 

temporais de volume relativo de pesquisa (RSV) relacionadas a consultas inseridas 

na pesquisa Google por seus usuários. Esses valores semanais ou mensais 

representam as proporções do volume de uma consulta específica pelo volume de 

consultas totais realizadas em um determinado momento em uma região específica. 

Os RSVs variam de 0 a 100, pois os valores de uma curva são normalizados com 

base no maior valor (RSV = 100). A ferramenta também apresenta termos de 

“consultas relacionadas” (related queries) com a palavra-chave. Com base nesses 

termos é possível identificar as principais buscas relacionadas ao termo “implante 

dentário” em cada país escolhido.  

Os países selecionados foram: Alemanha, Argentina, Austrália, Brasil, 

Espanha, Estados Unidos, França, Itália, México e Reino Unido, contemplando dez 

países ao redor do mundo com mais de 15 milhões de habitantes e penetração de 

Internet superior a 50%. 

O período de pesquisa foi considerado de janeiro de 2004 (início do Google 

Trends) a janeiro de 2021 (data da coleta). Então foi obtido o interesse ao longo do 

tempo, por meio da variação mensal do volume relativo de pesquisa (monthly variation 

of the relative search volume - RSV), do tópico “implante dentário” em cada um dos 

dez países. Além disso, foram coletadas as principais related queries do termo 

“implante dentário” em cada um dos países e estas foram classificadas em ordem 

decrescente dos seus respectivos valores RSV. Com isso foi possível verificar quais 

as principais buscas realizadas em conjunto com o termo “implante dentário”. 

Ademais, foi feito um recorte na linha do tempo compreendendo o ano anterior 

ao início da pandemia de SARS-CoV-2 (janeiro de 2019) até o final de seu primeiro 

ano (dezembro de 2020). 
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A análise estatística foi realizada com o software Statistical Package for Social 

Sciences (version 22.0; SPSS, Chicago, IL, USA) e os dados avaliados a partir de: 

1. Modelos de previsão: as curvas dos valores RSV observados de cada país 

foram analisadas heuristicamente. Os modelos auto-regressivos de média 

móvel integrada (ARIMA) foram gerados para construir 12 meses de 

previsões para valores de RSV. Os modelos selecionados são baseados 

no menor normalized Bayesian information criteria (BIC normalizado); 

Gráficos de autocorrelação (ACF) e autocorrelação parcial (PACF) foram 

usados para detectar tendências na variação (positiva do negativa) do 

volume relativo de pesquisa (RSV) relacionado às estratégias de pesquisa 

ao longo do tempo;  

2. Sazonalidade: Mapas geográficos de calor (heat maps) foram gerados para 

análise de sazonalidade das buscas em cada país ao longo dos meses.  

3. Comparação dos valores RSV pré e trans pandemia: O volume relativo de 

pesquisa (RSV) de 2019 foi comparado com o RSV de 2020 de todos os 

países para analisar se houve variação estatisticamente significativa em 

cada país antes e durante o primeiro ano da pandemia de SARS-CoV-2. 

Foi feito teste de normalidade dos dados (Shapiro-Wilk) e aplicado Teste 

Mann-Whitney para amostra não normal (Brasil e Itália) e Teste T para 

amostra normal (demais países).  

Para todas as análises estatísticas, valores de p<0.05 foram considerados 

significantes. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Modelos de previsão 

 

Heuristicamente foi observada uma tendência de crescimento nas buscas pelo 

termo implante dentário na Austrália, França, Itália, Espanha, Estados Unidos e Reino 

Unido. Brasil, México e Alemanha apresentaram buscas mais constantes e com leve 

tendência de aumento. Na Argentina, as buscas se mantiveram sem tendência de 

crescimento ou diminuição. A previsão de doze meses tende a seguir aumentando 

nos países que apresentaram crescimento nas buscas. No Brasil, México e Alemanha 

se mantém mais constantes e na Argentina segue constante sem tendência de 

aumento ou diminuição (Figura 1). Com base nos gráficos de ACF e PACF não é 

possível estabelecer tendências conclusivas. Apenas autocorrelações pontuais para 

a maioria dos países, sem estabelecer um padrão (Figura 2). 

As tabelas 1 e 2 resumem medidas de adequação e estimativa de parâmetros 

de modelos de previsão para valores de RSV relacionados à implante dentário. A 

excelente adequação dos modelos ARIMA foi demonstrada por baixos valores de BIC 

normalizado (3,46–5,45).  

 

 

5.2 Consultas relacionadas 

 

As principais consultas relacionadas ao termo implante dentário estão 

relacionadas a definição do tratamento, seguidas de consultas em relação ao preço. 

Sugerindo que primeiramente há buscas para compreensão do conceito de implantes 

dentários e após este entendimento a busca mais relevante relaciona-se ao preço do 

tratamento. Como por exemplo no caso dos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, 

Austrália, França, Itália que a busca pelo custo do tratamento aparece com maiores 

RSVs, precedida por buscas a respeito da definição do termo. Nos demais países, a 

busca pelo custo dos implantes dentários também aparece, porém com um volume 

relativo de pesquisa menor (Tabela 3). 
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Figura 1: Gráficos preditivos de interesse de usuários do Google em implantes dentários da Argentina, 
Austrália, Brasil, França, Alemanha, Itália, México, Espanha, Estados Unidos e Reino Unido. As curvas 
de valores observados (linhas vermelhas), valores de ajuste e previsão (linhas azuis) e limite superior 
e inferior dos intervalos de confiança (linhas violetas) são representados de janeiro de 2004 a janeiro 
de 2021. Observar que os valores de RSV após janeiro de 2021 (linha preta) representam valores 
preditivos de 12 meses. 
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Figura 2: Gráficos de Autocorrelação (ACF) e Autocorrelação parcial (PACF) para cada país do termo 
implantes dentários. 
 

 

5.3 Sazonalidade 

 

A figura 3 apresenta um mapa de calor (heat map) da variação mensal dos 

valores preditivos de GAM para RSVs relacionados à implante dentário em todos os 

países. De maneira geral as buscas não apresentam sazonalidade, ou seja, não há 

períodos específicos no ano, sejam trimestrais ou semestrais, onde haja um volume 

maior ou menor nas buscas. Apenas podemos destacar o mês de janeiro com uma 

maior concentração de buscas para França, Itália, Espanha, Reino Unido e Estados 

Unidos, enquanto o mês de dezembro apresentou os menores volumes de buscas 

para todos os países. 
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Figura 3: Mapa de calor da variação mensal dos valores preditivos de GAM para implante dentário em diferentes países. A sazonalidade foi estimada ajustando 
um modelo aditivo generalizado (GAM) aos dados de tendências do Google (diferença de lag-1) 
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Tabela 1: Estatísticas ajustadas do modelo ARIMA para implantes dentários. 
 

 
  



Resultados  35 

 

Tabela 2: Estimativa de parâmetros de modelos ARIMA para valores RSV de implantes dentários. 
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5.4 Ano inicial da pandemia de SARS-CoV-2 

 

 Austrália (p=0,005), França (p=0,01) e México (p=0,000) apresentaram uma 

diminuição estatisticamente significativa (p<0,05) no interesse por implantes dentários 

no ano de 2020 (ano inicial da pandemia de SARS-CoV-2) em relação a 2019 (Figura 

4). Os demais países não apresentaram nem aumento e nem diminuição 

estatisticamente significativa nas buscas. 
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Figura 4: Países que apresentaram redução estatisticamente significativa (p<0,05) entre 2019 e 2020 nas buscas por implante dentário. 
 



Resultados  38 

 

Tabela 3: Principais consultas relacionadas ao termo “implante dentário” e seus respectivos valores 
RSV. 
 

 

 

Implants 100 Implants 100
Dental implants 86 Implant 76
Implant 39 Dental implant 35
Dental implant 31 Tooth implant 21
Dental implants price 8 Teeth 19
Dentistry 7 Dental implants cost 17
Dental implants 6 Implants teeth 14
Dentures 5 Dentist 10
Dental implant prices 4 Tooth implants 8
Tooth implants 4 Dental implant cost 7
How much does a dental implant come out 3 Dentist implants 6
Dental implants price 3 Cost of dental implants 6
Free dental implants 3 Dentures 6
Faculty of dentistry 3 All on 4 5
How much does a dental implant cost 3 Dental implants melbourne 5
Bolt and crown 3 Dental implants sydney 5
Dental implants in Rosary 2 All on 4 implants 5
Dental implants prices Argentina 2 Thailand dental implants 4
Orthodontics 2 Dental implants thailand 4
Types of dental implants 1 All on 4 dental implants 4
Ml implants 1 Denture implants 3
Dental implants in Cordoba 1 Dental implants brisbane 3
Dental implants costs 1 Dental implants perth 2

Root canal 2
Dental bridge 2

Argentina Australia

Implant 100 Implant 100
Dental implant 65 Dental implant 85
Implants 36 Implants 34
Dental implant 19 Dental implants 19
Dental implants 18 Implant price 16
Implantology 10 Dental implant price 14
Dental implant price 8 Refund 8
Tooth implant 7 Dental implants 8
Dental implants 5 Dentist 7
Dental implants 5 A dental implant 7
Dentist 5 Tooth 7
Dental implant value 5 Dental implant reimbursement 6
Dental implants 5 Implant tooth 6
How much does an implant cost 5 Mutual 5
Dental implant how much does it cost 5 Dental implant placement 5
Tooth implant 5 Bridge 5
Dental implant 4 Implantology 4
Dental implant price 4 Dental mutual 4
Implants in São Paulo 4 Mutual dental implant 4
Implant dentist 4 Dental implant price 4
Free dental implant 3 Implants 4
Dentistry 3 Dental implantology 3
How much does a dental implant cost 3 Dental implants 3
Dental implant value 2 Dental bridge 3
Dental implant clinic 2 Tooth crown 3

Brazil France
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Implant 100 Implant 100
Implants 72 Dental implant 74
Dental implant 52 Installations 69
Dental implants 46 Dental implants 61
Cost implant 18 Implantology 33
Implant 17 Dental implantology 30
Dentist 15 Teeth 19
Dental implant cost 15 Implant teeth 13
Implant tooth 13 Dental implant cost 11
Implantology 11 Dental implants 8
Implants 10 Dental implant prices 6
Dentures 10 Dental implants 5
Cost implants 10 Cost of dental implants 3
Dental implants cost 8 Dental implant prices 3
Implants dentist 6 Cost tooth implant 3
Straumann 5 Implantology costs 3
Bone building 5 Dental implantology costs 3
Implants tooth 5 Dental implant price 3
Supplementary dental insurance 4 Dental implant price 3
Implant or bridge 4 Implant dentar 2
Dental implants 4 Straumann 2
Implant bone augmentation 4 How much does a dental implant cost 2
What does implant cost 4 Osseointegrated implant 2
Camlog 4 Implant teeth cost 2
Implant molar 3 Dental implant screw 2

Germany Italy

Implants 100 Implants 100
Dental implants 89 Dental implants 78
Implant 40 Implant 46
Dental implant 35 Dental implant 41
Dental implants 17 Price dental implant 9
Dental implants price 6 Price dental implants 9
Dental implant cost 5 Price dental implants 8
Dental implant price 5 Dental implants 8
How much does a dental implant cost 5 Dental implants 5
Dental implants prices 5 Price of dental implants 4
Tooth implants 4 Dentist 3
Cost of dental implants 4 Dental prosthesis 3
Dental implants price 3 Dental implant prices 3
Dental implants costs 3 How many teeth a dental implant 3
Types of implants 2 Dental implant price 3
Dental implant cost 2 Dental implants madrid 3
Dental implant price 2 Dental prosthesis 2
Dental prostheses 2 Vitaldent 2
Endodontics 2 Dental implants 2
What is a dental implant 2 Prosthesis on implants 2
Types of dental implants 2 Dentists 2
How much does a dental implant cost in Mexico 1 Dental implants types 2

Dental implants barcelona 2
Orthodontics 2
Dentix 2

Mexico Spain
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Dental 100 Dental 100
Implants 98 Implants 93
Dental implants 76 Implant 71
Implant 58 Dental implants 6
Dental implant 29 Dental implant 34
Teeth 22 Implants cost 18
Implants cost 17 Tooth implants 15
Implants teeth 17 Cost dental implant 14
Implant tooth 14 Teeth 13
Dental implants cost 13 Implant cost 13
Dentist 11 Implants teeth 11
Dental implants UK 9 Dental implants cost 9
Tooth implants 9 Dentist 8
NHS dental implants 6 Dentures 7
Dental implant cost 6 Tooth implants 6
Dentures 5 Cost of implants 6
Implant dentist 5 Dentures implants 5
Tooth implant cost 5 Implant tooth cost 5
Teeth implants cost 5 Cost of dental implants 5
Cost of implants 4 Implants dentist 5
Dental implants cost UK 4 Dental insurance 5
Implant cost UK 4 Teeth implant 4
Cost of dental implants 3 Impant dentist 4
Implants on NHS 3 Dental impants insurance 4
Teeth implants UK 3 Implants near me 3

United Kingdom United States
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6 DISCUSSÃO 

 

 

De maneira geral, todos os países aumentaram o interesse ao longo do tempo 

por implantes dentários, ficando apenas a Argentina com uma constância das buscas, 

sem tendência de aumento ou diminuição. Brasil, México e Alemanha apresentaram 

leve tendência de aumento enquanto os demais países apresentaram clara tendência 

de crescimento nas buscas ao longo do tempo. Fica claro também que, em todos os 

países, as principais consultas relacionadas apontam para a definição do tratamento 

e são seguidas por consultas relativas ao custo deste.  

A busca por implantes dentários também não apresenta forte evidências de 

sazonalidade em nenhum país, não havendo padrão de aumento ou diminuição em 

trimestres específicos. Porém destaca-se o mês de janeiro com a maior concentração 

de buscas em alguns países da Europa e Estados Unidos e de maneira geral o mês 

de dezembro mostra o menor volume de buscas. Muito provável que essa ausência 

de sazonalidade se deva ao fato de o tratamento com implantes dentários ser eletivo, 

não havendo épocas específicas em que esse procedimento é buscado. Porém essa 

concentração no início do ano nas buscas coincide com os achados de um estudo 

com as buscas por cárie dentária na América do Sul. Estas apresentam sazonalidade 

se concentrando no início do ano devido em partes ao consumo de açúcar e 

negligência da higiene no período das festividades, mas também pelo diagnóstico nas 

consultas após as resoluções de ano novo (CRUVINEL et al., 2019). Já a demanda 

por implantes apresenta-se conforme o incômodo da ausência dentária se manifesta 

e conforme o planejamento financeiro do indivíduo permite, pois o alto custo dos 

serviços de saúde bucal é reconhecido mundialmente, e é especialmente 

problemático quando se trata de programas de assistência pública em diferentes 

níveis de atenção (TAN; VERNAZZA; NAIR, 2017). Podemos também especular que 

no início do ano há uma tendência por novos projetos que podem favorecer a busca 

por um tratamento para substituição de dentes perdidos. 

Estes resultados convergem com um estudo recente realizado a respeito do 

interesse global sobre cirurgia oral e maxilofacial. Utilizando-se a ferramenta do 

Google Trends, mostraram um aumento no interesse global ao longo do tempo por 
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implantes dentários. Avaliando a sazonalidade, também concluíram que as buscas se 

concentram mais no início do ano e vem decrescendo até novembro (SHEN et al., 

2020). 

A perda de dentes está associada ao comprometimento da qualidade de vida 

relacionada a saúde bucal. Não apenas a quantidade, mas também a localização e a 

distribuição destes dentes perdidos afetam a gravidade desta diminuição da qualidade 

de vida, sendo na maioria dos casos a perda de dentes anteriores que mais afetam o 

bem-estar (GERRITSEN et al., 2010). Além disso, a empregabilidade é afetada pelas 

condições de saúde bucal e aparência física. Ademais, a danificação e a ausência de 

dentes anteriores afetam negativamente a probabilidade de ser aceito em uma vaga 

de emprego (HALASA-RAPPEL et al., 2019). O acesso a esse tratamento continua 

sendo um desafio, pois na maioria dos países desenvolvidos a prestação de cuidados 

odontológicos é amplamente realizada pelo setor privado (BAILIT; BEAZOGLOU, 

2008).  

Considerando a limitação dos recursos financeiros, é importante que os 

sistemas de saúde pública os utilizem da forma mais eficaz possível. Nesse sentido, 

estudos de avaliação econômica podem ajudar a garantir a eficiência, principalmente 

ao indicar formas de priorizar a assistência no uso dos recursos disponíveis (TAN; 

VERNAZZA; NAIR, 2017). 

Muitos estudos foram e ainda são realizados no sentido de mensurar a 

disposição em pagar por um tratamento com implantes dentários e a relação custo-

benefício desta intervenção. Evidenciando que este procedimento tem uma melhor 

relação custo-benefício seja em casos unitários ou em casos múltiplos, mesmo 

havendo um custo inicial mais elevado (SRIVASTAVA et al., 2020; VOGEL; SMITH-

PALMER; VALENTINE, 2013). Em estudo realizado com pacientes edêntulos que 

receberam implantes, a maioria não estava disposta a trocar seus implantes pela 

devolução do dinheiro e todos aceitariam passar pela cirurgia novamente (SENDI et 

al., 2017). Por essas razões podemos conjecturar que o aumento de buscas ao longo 

do tempo converge com estudos que mostram a disposição em pagar pelo tratamento 

com implantes dentários assim como uma relação custo-benefício positiva relatada 

pelos pacientes. 
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Em todos os países, o maior volume de buscas se destina a compreender 

conceitualmente o que são implantes dentários, seguidos da procura pelo custo do 

tratamento. Isso pode ser reflexo do conhecimento geral de uma população sobre 

determinados procedimentos, ou seja, públicos que já compreendem um termo teriam 

tendência a fazer buscas mais avançadas sobre ele, enquanto aqueles que não tem 

familiaridade com o tratamento precisariam, antes de avançar sobre custos e demais 

detalhes, se familiarizar com este assunto. Um exemplo de buscas avançadas para 

além do conceito seria no caso de dor de dente, onde grande parte das consultas 

relacionadas se destinam ao auto tratamento pelo consumo de alguma medicação ou 

remédio caseiro. Ou seja, o interesse não está em conceituar a origem da dor de 

dente, mas sim no seu alívio o mais rápido possível (LOTTO et al., 2017). 

As buscas por implante dentário não aumentaram durante o primeiro ano de 

pandemia e na Austrália, França e México apresentaram uma diminuição 

estatisticamente significativa em relação a 2019. O fato de não aumentar em nenhum 

país e em três países haver diminuição na procura pode ser um reflexo das 

dificuldades enfrentadas no primeiro ano da pandemia de SARS-CoV-2. Como por 

exemplo, as dificuldades socioeconômicas e diminuição de tratamentos eletivos em 

detrimento dos emergenciais. Governos de vários países do mundo adotaram políticas 

específicas para suportar as consequências socioeconômicas e os impactos na saúde 

durante a pandemia da COVID-19. Na tentativa de retardar a propagação do vírus 

SARS-CoV-2, as autoridades encorajaram ou impuseram medidas restritivas de 

saúde pública e sociais como quarentena em massa, bloqueio, autoisolamento e 

fechamento de serviços não essenciais (HALE et al., 2020).  

Segundo o The World Bank (2020), Austrália, França e México não 

necessariamente apresentaram as maiores taxas de desemprego, mas de maneira 

geral todos os países experimentaram um aumento nas taxas ao iniciar a pandemia 

de SARS-CoV-2. O impacto da COVID-19 e as suas consequências biopsicossociais 

estão repletos de desafios para o público em geral e, em termos laborais, tem sido 

particularmente difícil para os desempregados, que muitas vezes enfrentam grande 

sobrecarga física e psicológica em condições altamente estressantes desde o começo 

(BOCCHINO et al., 2021). 
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Vendo sob a ótica clínica, podemos traçar um paralelo entre a Covid-19 e a 

necessidade de cuidados bucais. A infecção do periodonto por SARS-CoV-2 pode 

iniciar uma inflamação local que pode promover patologias periodontais. A aspiração 

de secreções orais associadas à doença periodontal (contendo microrganismos como 

P. gingivalis, F. nucleatum, P. intermedia) potencialmente pode produzir 

contaminação das vias aéreas inferiores e infecção (BOTROS; IYER; OJCIUS, 2020). 

A redução da inflamação oral também pode contribuir para um melhor controle da 

infecção por SARS-Cov-2, afetando o microambiente favorável nas bolsas 

periodontais e reduzindo a entrada celular do vírus. Da mesma forma, a má higiene 

bucal resulta na formação de nichos que retêm o vírus, sendo possíveis locais de 

retenção favorável do vírus. Um rígido controle de higiene bucal pode reduzir a carga 

de partículas virais na cavidade oral e de fato, observações clínicas preliminares 

sugerem que a melhoria da higiene bucal pode diminuir o tempo de eliminação viral 

oral (WARABI et al., 2020). 

A fim de observar o impacto da disfunção temporomandibular (DTM) e da perda 

dentária durante a pandemia, foi evidenciado que sintomas dolorosos de DTM, perda 

dentária e distúrbios do sono foram os riscos prejudiciais dos estados psicológicos. 

Os sintomas de DTM e a perda de dentes prejudicaram a qualidade de vida 

relacionada a saúde oral durante o confinamento (WENG et al., 2022). 

Junto disso a pandemia causou uma enorme insegurança de emprego pelo 

mundo. Durante esse momento, houve taxas crescentes de sintomas de saúde 

comportamental, incluindo ansiedade, depressão, estresse traumático, aumento do 

uso de álcool e pensamentos suicidas (CZEISLER et al., 2020). Metade ou mais das 

pessoas que ficaram desempregadas durante a pandemia de COVID-19 

desenvolveram transtornos de saúde comportamentais (GANSON et al., 2021; 

PANCHAL et al., 2020). 

Tudo isso demonstra que há uma relação entre manutenção de saúde oral 

como coadjuvante no tratamento da COVID-19, no sentido de eliminar um potencial 

de influência negativa. O estresse nesse período foi agravado pelo aumento do 

desemprego e ausências dentárias e outras desordens tiveram impacto negativo na 

qualidade de vida. Estes fatores em conjunto deveriam levar cada vez mais pessoas 

a buscarem tratamento para devolução de função e estética e consequentemente 
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autoestima e saúde pelo tratamento odontológico. Porém este conhecimento não é 

amplamente difundido pelo público assim como o acesso aos implantes dentários. 

Este estudo, dentro de suas limitações, mostrou tendências de comportamento 

digital que podem ajudar profissionais de diferentes áreas a entender melhor seu 

público, suas motivações, seu nível de conhecimento e suas barreiras de acesso. 

Além disso, estudos avaliando a qualidade das informações disponíveis online podem 

ajudar profissionais a alertar seus pacientes sobre informações equivocadas na 

Internet. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Ao longo do tempo e de maneira geral o interesse por implantes dentários vem 

aumentando ao redor do mundo. A população está cada vez mais informatizada, e 

com o crescente acesso à Internet, há maior esclarecimento de dúvidas e atendimento 

às queixas. Porém o conhecimento e o acesso ainda é uma barreira. Durante a 

pandemia este interesse não aumentou e chegou a diminuir em alguns países. 

Dificuldades socioeconômicas acometeram todo o planeta, mas a importância da 

manutenção da saúde oral foi evidenciada.  
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