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Resumo 



RESUMO 

 

A mucosite peri-implantar é uma inflamação da mucosa ao redor do implante 

em resposta ao acúmulo do biofilme. Existem diversos protocolos para o tratamento 

da mucosite peri-implantar, mas ainda não existem evidências consistentes para 

escolha de um protocolo. Em virtude disso, esta pesquisa objetiva verificar a eficácia 

longitudinal do uso da clorexidina a 0,12% como um adjuvante à terapia full-mouth 

desinfection da mucosite peri-implantar. Trinta e oito pacientes previamente 

diagnosticados com mucosite peri-implantar foram distribuídos aleatoriamente em 

dois grupos. Todos os pacientes receberam o tratamento não-cirúrgico associado 

(teste, n = 22) ou não (controle, n = 16) a clorexidina a 0,12% além de instrução de 

higiene bucal individualizada. Os pacientes foram avaliados no baseline, 3, 6, 12 e 

18 meses quanto aos índices de placa visível e sangramento gengival, profundidade 

de sondagem e sangramento à sondagem. Os dados foram analisados 

estatisticamente pelos testes de Friedman, Wilcoxon, Mann-Whitney, Correlação de 

Spearman e Qui-quadrado, utilizando um  de 5%. A análise intragrupo mostrou que 

ambos os tratamentos propostos foram eficazes na redução dos índices de placa 

visível e sangramento gengival, profundidade de sondagem e sangramento à 

sondagem (p<0,05). No entanto, nenhum dos grupos alcançou resultados superiores 

em relação ao outro. Conclui-se que a terapia mecânica por si só é eficaz na 

redução dos parâmetros clínicos analisados e que, como os grupos tornaram-se 

iguais pelo fato do efeito da clorexidina não mais existir, a terapia de suporte peri-

implantar fora eficiente em reduzir os índices de placa visível e sangramento 

gengival, profundidade de sondagem e sangramento à sondagem ao final do estudo. 

 

Palavras-chave: Implante dentário. Mucosite.  Raspagem dentária. Clorexidina. 

Terapia combinada. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 



ABSTRACT 

 

The peri-implant mucositis is an inflammation of the mucosa around the 

implant in response to the accumulation of biofilm. There are many protocols for the 

treatment of peri-implant mucositis, but are not consistent evidence for selecting a 

protocol. As a result, this research has evaluated the longitudinal effectiveness of use 

of chlorhexidine 0.12% as an adjunct to full-mouth desinfection therapy peri-implant 

mucositis. Thirty-eight patients previously diagnosed with peri-implant mucositis were 

randomized into two groups. All patients received non-surgical treatment associated 

(test, n = 22) or not (control, n = 16) to 0.12% chlorhexidine plus individualized oral 

hygiene instruction. Patients were evaluated at baseline, 3, 6, 12 and 18 months as 

the visible plaque index, gingival bleeding, probing depth and bleeding on probing. 

Data were statistically analyzed by Friedman, Wilcoxon and Mann-Whitney test, 

Spearman correlation and chi-square test, using a  5%. The intra-group analysis 

showed that both the treatments were effective in reducing visible plaque indices, 

gingival bleeding, probing depths and bleeding on probing (p <0.05). However, none 

of the groups achieved superior results relative to each other. It was concluded that 

the mechanical therapy alone is effective in reducing the clinical parameters 

analyzed and, as groups become equal because the effect of chlorhexidine not exist, 

supportive therapy peri-implant was effective in reducing the visible plaque index, 

gingival bleeding, probing depth and bleeding on probing at the end of the study. 

 

Key words: Dental implantation. Mucositis. Dental scaling. Chlorhexidine. Combined 

modality therapy. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de abreviaturas e siglas 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

BPI Biótipo peri-implantar 

DOD Departamento de Odontologia 

DPI Doenças peri-implantares 

FMSRP Full Mouth Desinfection Scalling and Root Planing  

IC Intervalo de confiança 

IPV Índice de Placa Visível 

ISG Índice de Sangramento Gengival 

MC Mucosa ceratinizada 

MPI Mucosite peri-implantar 

OD Odds ratio 

OMS Organização Mundial de Saúde 

PI Peri-implantite 

PS Profundidade de sondagem 

SPSS  Statistical Package for Science Social  

SS Sangramento à sondagem 

TCLE Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TSP Terapia de suporte periodontal 

TSPI Terapia de suporte peri-implantar 

UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de ilustrações 



LISTA DE ILUSTRAÇÔES 

 

Figura 1 Protocolo de tratamento das DPI proposto por Okayasu e Wang.. 36 

Figura 2 Cronograma experimental............................................................... 43 

Figura 3 Fluxograma do quantitativo final esperado de indivíduos da 

pesquisa.......................................................................................... 46 

   

Gráfico 1 Linha do tempo com os valores médios do IPV, ISG, PS e SS do 

grupo clorexidina. Natal/RN. 2015.................................................. 59 

Gráfico 3 Linha do tempo com os valores médios do IPV, ISG, PS e SS do 

grupo placebo. Natal/RN. 2015....................................................... 59 

   

Quadro 1 Estudos que relatam a prevalência da MPI..................................... 29 

Quadro 2 Parâmetros clínicos importantes para o diagnóstico das doenças 

peri-implantares............................................................................... 33 

Quadro 3 Protocolo do tratamento peri-implantar não-cirúrgico utilizado 

neste estudo.................................................................................... 49 

Quadro 4 Planejamento estatístico para a análise dos dados........................ 50 

Quadro 5 Protocolo de higienização bucal adotado considerando o tipo de 

prótese e a quantidade de implantes dentários. Natal/RN. 2015.... 51 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de tabelas 



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 Descrição das variáveis dependentes associadas à condição 

peri-implantar................................................................................... 44 

Tabela 2 Descrição das variáveis independentes.......................................... 45 

Tabela 3 Valores do kappa e do coeficiente de correlação intraclasse dos 

examinadores da pesquisa. Natal, 2015......................................... 46 

Tabela 4 Caracterização da amostra segundo os grupos de tratamento 

quanto às variáveis quantitativas. Natal/RN. 2015.......................... 53 

Tabela 5 Caracterização da amostra segundo os grupos de tratamento. 

Natal/RN. 2015................................................................................ 54 

Tabela 6 Análise dos índices de placa visível (IPV) e sangramento 

gengival (ISG), profundidade de sondagem (PS) e do 

sangramento à sondagem (SS) intragrupo (Clorexidina). 

Natal/RN. 2015................................................................................ 55 

Tabela 7 Análise dos índices de placa visível (IPV) e sangramento 

gengival (ISG), profundidade de sondagem (PS) e do 

sangramento à sondagem (SS) intragrupo (Placebo). Natal/RN. 

2015................................................................................................. 55 

Tabela 8 Análise dos índices de placa visível (IPV) e sangramento 

gengival (ISG), da profundidade de sondagem (PS) e do 

sangramento à sondagem (SS) entre grupos. Natal/RN. 

2015................................................................................................. 56 

Tabela 9 Associação da PS e do SS de acordo com as variáveis 

independentes. Natal/RN. 2015...................................................... 57 

Tabela 10 Correlação da média do sangramento à sondagem (SS) com a 

média da profundidade de sondagem (PS), média do índice de 

placa visível (IPV) e média do índice de sangramento gengival 

(ISG). Natal/RN. 2015..................................................................... 58 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumário 



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO............................................................................................. 24 

2 REVISÃO DE LITERATURA....................................................................... 27 

2.1 MUCOSITE PERI-IMPLANTAR................................................................... 27 

2.1.1 Epidemiologia............................................................................................. 27 

2.1.2 Etiologia...................................................................................................... 30 

2.1.3 Diagnóstico................................................................................................. 31 

2.1.4 Tratamento.................................................................................................. 33 

3 OBJETIVOS................................................................................................. 39 

3.1 OBJETIVO GERAL...................................................................................... 39 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS........................................................................ 39 

4 METODOLOGIA......................................................................................... 41 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO............................................................. 41 

4.2 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS........................................................................ 41 

4.3 POPULAÇÃO............................................................................................... 41 

4.4 AMOSTRA.................................................................................................... 41 

4.4.1 Cálculo Amostral........................................................................................ 41 

4.4.2 Critérios de Seleção da Amostra.............................................................. 42 

4.4.2.1 Critérios de Inclusão..................................................................................... 42 

4.4.2.2 Critérios de Exclusão................................................................................... 42 

4.5 VARIÁVEIS.................................................................................................. 44 

4.6 COLETA DE DADOS................................................................................... 45 

4.6.1 Exame Clínico............................................................................................ 45 

4.6.1.1 Índice de Placa Visível (IPV)....................................................................... 46 

4.6.1.2 Índice de Sangramento Gengival (ISG)....................................................... 47 

4.6.1.3 Periograma.................................................................................................. 47 

4.7 TRATAMENTO PERI-IMPLANTAR NÃO-CIRÚRGICO............................... 48 



4.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA.............................................................................. 50 

5 RESULTADOS............................................................................................. 53 

6 DISCUSSÃO................................................................................................ 61 

7 CONCLUSÃO.............................................................................................. 70 

 REFERÊNCIAS............................................................................................ 72 

 ANEXO A..................................................................................................... 83 

 ANEXO B..................................................................................................... 87 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Introdução 



24 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A mucosite peri-implantar (MPI) é uma doença determinada pela inflamação 

dos tecidos peri-implantares em decorrência dos mediadores biológicos liberados 

pelos microrganismos presentes nos depósitos de biofilme ao redor dos implantes. 

Juntamente com a peri-implantite (PI), a MPI pertence ao grupo de doenças 

conhecido como doenças peri-implantares (DPI) (ALBREKTSSON; ISIDOR 1994; 

HEITZ-MAYFIELD et al., 2008; ZITZMANN; BERGLUNDH, 2008).  

Estima-se que a MPI possua uma prevalência de 39,4 a 80% dos indivíduos 

reabilitados com implantes e que pode chegar a atingir 50% dos tecidos presentes 

ao redor dos implantes instalados (ROOS-JANSÅKER et al., 2006; KOLDSLAND; 

SCHEIE; AASS, 2010; RINKE et al., 2011).  

Alguns autores relatam que existem determinados fatores de riscos capazes 

de interferir na resposta do hospedeiro, sendo eles: uma pobre higiene bucal, o 

diabetes não controlada, o tabagismo, o consumo de álcool, a genética e o histórico 

de doença periodontal prévia, desenho do implante e o tipo de tratamento de 

superfície (FERREIRA et al., 2006; QUIRYNEN et al., 2007; HEITZ-MAYFIELD et al., 

2008; LINDHE; MEYLE, 2008; ROMANOS; WEITZ, 2012).  

A presença de implantes reabilitados por próteses está suscetível à 

colonização pelo biofilme dentário, o qual é o principal fator etiológico das DPI 

(TONETTI, 1998). As bactérias, imediatamente após a instalação dos implantes na 

cavidade oral, colonizam a superfície dos implantes formando um biofilme peri-

implantar (QUIRYNEN et al., 2006; SALVI et al., 2008). E, embora não haja 

evidência para existência de um número limitado de microrganismos patogênicos 

específicos, sabe-se que estas infecções podem estar relacionadas a uma 

microbiota diferente das doenças periodontais (MOMBELLI; DÉCAILLET, 2011).  

A avaliação dos tecidos circundantes do implante é de suma importância uma 

vez que o diagnóstico precoce das DPI proporcionarão intervenções terapêuticas 

(GUALINI; BERGLUNDH, 2003). Desta forma, a avaliação destes sinais dá-se pela 

avaliação dos parâmetros, que segundo o protocolo proposto por Lang et al. (1997) 

incluem o sangramento à sondagem (SS), a presença/ausência de supuração, a 

profundidade de sondagem (PS) das bolsas peri-implantares e as avaliações 

radiográficas da crista óssea e/ou perda óssea ao redor do implante (GUALINI; 

BERGLUNDH, 2003; BERGLUNDH et al., 2004). 
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A raspagem e alisamento radicular através de curetas, usadas para tratar os 

tecidos periodontais com gengivite e periodontite, é a abordagem terapêutica mais 

amplamente utilizada no tratamento das DPI. Entretanto, outras tentativas de 

tratamentos também tem sido utilizadas como a associação com antibióticos locais, 

antibióticos sistêmicos, terapia fotodinâmica, laserterapia e terapia cirúrgica 

(PORRAS et al., 2002; SCHWARZ et al., 2006; VITUSSI, 2006; SALVI et al., 2007; 

MAROTTI et al., 2008; RENVERT et al., 2011). 

A fim de diminuir o risco de contaminação bacteriana entre os sítios 

periodontais, introduzira-se o protocolo “Full Mouth Scalling and Root Planing” 

(FMSRP) conhecido como descontaminação completa da boca que objetiva remover 

os patógenos dos sítios periodontais por meio da raspagem e alisamento radicular 

manual associado ao uso de clorexidina em um período de 24h (QUIRYNEN et al., 

1995). 

Verifica-se que há um aumento das infecções peri-implantares e 

consequentemente surge uma preocupação com o tratamento destas. No entanto, 

não há, até o momento, dados que validem um protocolo específico e nenhuma 

evidência na significância desse tratamento para a longevidade do implante 

(KLINGE; GUSTAFSSON; BERGLUNDH, 2002). 

Dentre as terapias utilizadas, diversos tratamentos têm sido propostos para a 

desinfecção dos implantes, como o jato com pó de bicarbonato de sódio (SANTOS; 

DUARTE, 2009), curetas de teflon (SCHWARZ et al., 2005) e lasers (KLINGE; 

GUSTAFSSON; BERGLUNDH, 2002; HAYEK et al., 2005; DEPPE; HORCH; NEFF, 

2007). Além disso, outros autores têm utilizado, associado à terapia mecânica, o uso 

da clorexidina como um adjuvante e esses trabalhos têm apresentado algumas 

divergências entre eles (PORRAS et al., 2002; HEITZ-MAYFIELD et al., 2011; DE 

SIENA et al., 2013). 

 Diante disso, este trabalho tem por objetivo verificar longitudinalmente a 

eficácia do uso da clorexidina como um adjuvante no tratamento não-cirúrgico de 

MPI em pacientes reabilitados com implantes dentários e diagnosticados com 

mucosite peri-implantar. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 MUCOSITE PERI-IMPLANTAR  

 

A MPI é uma doença caracterizada pelo processo inflamatório dos tecidos 

moles que circundam o implante iniciado pelo acúmulo de biofilme sem que haja 

associação com perda óssea ao redor do mesmo. Essa, juntamente com a PI, faz 

parte do grupo de doenças denominado de DPI (ALBREKTSSON; ISIDOR, 1994; 

HEITZ-MAYFIELD et al., 2008; ZITZMANN; BERGLUNDH, 2008).   

Tal divisão das DPI nesses dois grupos advém da classificação das doenças 

periodontais em gengivite e periodontite. Assim sendo, a MPI é análoga à gengivite 

por acometer apenas os tecidos moles e a PI corresponde à periodontite por esta 

acometer, além dos tecidos moles, o tecido ósseo circundante (ZITZMANN; 

BERGLUNDH, 2008). 

 

2.1.1 Epidemiologia 

 

Poucos são os estudos que procuram identificar a prevalência das DPI e 

dentre aqueles que investigaram, observa-se que diferentes taxas são encontradas, 

no entanto todas mostram que a MPI é a mais prevalente entre os sujeitos 

submetidos a reabilitação bucal com implantes (ZITZMANN; BERGLUNDH, 2008). 

Relata-se que a prevalência da MPI pode variar de 39,4 a 80% dos indivíduos 

reabilitados com implantes (FERREIRA et al., 2006; ZITZMANN; BERGLUNDH, 

2008; KOLDSLAND; SCHEIE; AASS, 2010; RINKE et al., 2011). Além disso, Roos-

Jansåker et al. (2006) relatam também que a prevalência de MPI pode afetar 50% 

dos implantes. 

A literatura científica faz menção a alguns fatores de riscos que podem ou não 

exacerbar a resposta do hospedeiro e, consequentemente, aumentar a prevalência 

das DPI, sendo esses relacionados ao hospedeiro ou às características do implante 

(HEITZ-MAYFIELD et al., 2008; LINDHE; MEYLE, 2008). Pobre higiene bucal, 

diabetes não controlada, tabagismo, consumo de álcool, genética e histórico de 

doença periodontal prévia tratada ou não são alguns dos fatores de risco 

relacionados ao hospedeiro mencionados pela literatura científica (GRUICA et al., 

2004; VAN DER WEIJDEN; VAN BEMMEL; RENVERT, 2005; FERREIRA et al., 
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2006; ROMANOS; WEITZ, 2012). Entretanto, há ainda evidência científica limitada 

e/ou controversa quanto ao consumo de álcool, à diabetes controlada e à genética 

(LINDHE; MEYLE, 2008). 

Ferreira et al. (2006) observaram que indivíduos reabilitados com implantes e 

que possuíam higiene bucal pobre ou muito pobre tinham, respectivamente, uma 

Odds Ratio (OD) ajustada de 1,9 (IC: 1,2-2,3) e 2,9 (IC: 2,0-4,1). Além disso, os 

autores também observaram que indivíduos que tinham mais de 30% dos sítios 

periodontais com sangramento à sondagem também apresentaram maior chance de 

desenvolverem MPI com uma OD de 3,2 (IC: 2-3,3).  

O desenho do implante e o tipo de tratamento de superfície do mesmo são 

fatores riscos relacionados ao implante mencionados pela literatura científica 

(HEITZ-MAYFIELD et al., 2008; LINDHE; MEYLE, 2008). Estudos mostram que 

implantes que apresentam uma superfície mais rugosa, como aqueles que são 

tratados por jateamento de plasma de titânio ou hidroxiapatita, estão propensos ao 

acúmulo de biofilme (ASTRAND et al., 2004; KAROUSSIS et al., 2004b; QUIRYNEN 

et al., 2007; LINDHE; MEYLE, 2008). 
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Quadro 1 – Estudos que relatam a prevalência da MPI.  

Autores, ano Amostra 
Tempo de 

função/Acompanhamento 
Critério diagnóstico Prevalência 

Scheller et al., 1998 
57 (65 

implantes) 
5 anos SS xxx (24% implantes) 

Baelum e Ellegaard, 2004 104 (258) 10 anos SS xxx (79% implantes) 

Karoussis et al., 2004a 
89 (179 

implantes) 
10 anos PS≥5mm + SS/Supuração xxx (15% implantes) 

Fransson et al., 2005 
662 (3413 

implantes) 
5 - 20 anos SS 100 (94% implantes) 

Roos-Jansåker et al., 

2006 

218 (999 

implantes) 
9-14 anos 

SS + PS≥ 4mm 66 (48% implantes) 

SS + PS≥ 6mm 18,3 (7% implantes) 

PS≥ 4mm + SS + ausência de perda óssea detectável 

48% (16 implantes) 

Ferreira et al., 2006 
212 (578 

implantes) 
6 meses a 5 anos SS 

64,6% (62,6% 

implantes) 

Máximo et al., 2008 
113 (347 

implantes) 
3 anos SS + ausência de perda óssea detectável 36,3% (xxx) 

Koldsland, Scheie e Aass 

2010 

99 (351 

implantes) 
8,4 anos SS + ausência de perda óssea detectável 39% (27% implantes) 

Mir-Mari et al., 2012 
245 (964 

implantes) 
6,3 Perda óssea radiográfica <2 mm + SS 

38,8% (21,6% 

implantes) 

Marrone et al., 2013 
103 (266 

implantes) 
8,5 anos 

PS<5mm + SS + ausência de perda óssea radiográfica ou 

≤2 mm 
31% (38% implantes) 

Aguirre-Zorzano et al., 

2014 

239 (786 

implantes) 
6 meses a 17,7 anos SS + ausência de perda óssea detectável 

24,7% (12,8% 

implantes) 

Fonte: Autor, 2015. 
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2.1.2 Etiologia 

 

Assim como nos elementos dentais, a presença de implantes reabilitados por 

próteses está suscetível à colonização pelo biofilme dentário o qual é o principal 

fator etiológico das DPI (TONETTI, 1998). Após a instalação dos implantes na 

cavidade oral, as bactérias colonizam rapidamente a superfície dos implantes 

formando um biofilme peri-implantar. (LAMONT; JENKINSON, 2000; QUIRYNEN et 

al., 2006; SALVI et al., 2008). 

Em 2008, Ong et al. por meio de uma revisão sistemática concluíram que 

pacientes tratados periodontalmente estão mais susceptíveis a desenvolverem 

complicações biológicas e/ou a perda dos implantes quando comparados a 

pacientes que não possuem histórico de tratamento periodontal. 

Estudos concluem que pacientes parcialmente edêntulos tratados 

periodontalmente e que realizam a terapia periodontal de suporte regularmente, os 

dentes remanescentes agem como um tipo de reservatório bacteriano o qual pode 

colonizar o sítio peri-implantar (MOMBELLI et al., 1995; DE BOEVER, A.; DE 

BOEVER, J., 2006; QUIRYNEN et al., 2006; FÜRST et al., 2007; SALVI et al., 2008; 

KARBACH et al., 2009; SALVI; ZITZMANN, 2014). 

Alguns estudos encontraram bactérias Gram-negativas como Porphyromonas 

gingivalis, Treponema denticola e Tannerella forsythia (ADELL et al., 1986; BOTERO 

et al., 2005; MOMBELLI, MERICSKE-STERN, 1990) além de espécies como 

Fusobacterium sp. e Prevotella intermedia. A presença do Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans também é relatada em alguns sítios peri-implantares além 

do Staphylococcus aureus (SOCRANSKY et al., 1998). 

Ao avaliar 29 artigos científicos em uma revisão sistemática, Mombelli e 

Décaillet (2011) concluíram que: (1) a microbiota associada às DPI é diversa, pouco 

variável, e a maioria dos estudos relata um predomínio de diversas bactérias 

anaeróbias Gram-negativas; (2) microrganismos que são menos encontrados 

frequentemente na periodontite crônica, por exemplo A. actinomycetemcomitans, 

são igualmente menos frequentemente nas DPI; (3) existe uma diferença na 

microbiota das bolsas peri-implantares as quais são dependentes de suas 

profundidades, logo bolsas maiores ou iguais a 5mm de profundidade são 

indicadores de risco para as DPI.  
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Não há nenhuma evidência para existência de um número limitado de 

microrganismos patogênicos específicos para a peri-implantite, mas estas infecções 

podem estar ligadas ocasionalmente a uma microbiota com um perfil diferente da 

periodontite crônica e os efeitos benéficos de terapias mecânicas e intervenções 

químicas para desorganizar o biofilme peri-implantar demonstram que os 

microrganismos estão envolvidos no processo da DPI (MOMBELLI; DÉCAILLET, 

2011). 

 

2.1.3 Diagnóstico 

 

A avaliação dos tecidos ao redor do implante é de suma importância uma vez 

que o diagnóstico precoce das DPI proporcionarão intervenções terapêuticas 

(GUALINI; BERGLUNDH, 2003). Além disso, a ausência de diagnóstico ou um erro 

no diagnóstico das DPI pode acarretar em perda de osseointegração e, 

consequentemente, na perda do implante (BERGLUNDH et al., 2004).  

A avaliação dos sinais típicos da inflamação, como vermelhidão e edema, nos 

tecidos peri-implantares é um pouco dificultada pelo fato de que esses tecidos 

apresentam uma textura e uma cor que dependem das condições anteriores à 

instalação do implante, como também podem ser influenciados pelas características 

do próprio material e da forma do implante (HEITZ-MAYFIELD et al., 2008).  

Sendo assim, a avaliação desses sinais deve ser associada à avaliação de 

outros parâmetros que, segundo o protocolo conhecido como Terapia de Suporte 

Cumulativa Interceptativa (TSCI), proposto por Lang et al. (1997), o diagnóstico deve 

ser definido ao se avaliar o SS, a presença/ausência de supuração, a PS das bolsas 

peri-implantares e as avaliações radiográficas da crista óssea e/ou perda óssea ao 

redor do implante. Além disso, esses parâmetros devem ser reavaliados em longo 

prazo em intervalos regulares a fim de monitorar a remissão ou progressão das DPI. 

Associados a esses parâmetros principais, também podem ser incluídos para fins de 

diagnostico a avaliação da presença/ausência de biofilme e a mobilidade do 

implante dentário (GUALINI; BERGLUNDH, 2003; BERGLUNDH et al., 2004). 

A mobilidade é um parâmetro clínico importante a ser avaliado, uma vez que 

sua presença representa uma DPI avançada. Entretanto, mesmo que haja grande 

perda óssea em decorrência da DPI, o implante ainda pode se apresentar imóvel 

pela presença de algum contato residual direto entre o implante e o osso (GUALINI; 
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BERGLUNDH, 2003). Vale ressaltar que esse é um parâmetro que chamamos de 

indicador de DPI e, portanto, jamais poderá ser utilizado como um parâmetro para 

determinar o diagnóstico precoce (BERGLUNDH et al., 2004). 

A PS é um parâmetro importante para estimar a quantidade de perda óssea, 

porém, fatores como a composição, a organização e a inserção da mucosa peri-

implantar faz com que os tecidos peri-implantares inflamados tenham uma 

resistência à penetração da sonda menor quando comparados aos tecidos 

periodontais na mesma condição e aos tecidos peri-implantares sadios (ERICSSON 

et al., 1995; KOTSOVILIS et al., 2008; CLAFFEY et al., 2008; KOLDSLAND; 

SCHEIE; AASS, 2010). Além disso, a sondagem em sítios peri-implantares é 

extremamente influenciada pela força aplicada sendo, portanto, a resistência dos 

tecidos peri-implantares à sondagem bastante sensível a variações de força (LANG 

et al., 1994). Ainda assim, a sondagem é um parâmetro essencial para o diagnóstico 

das DPI (HEITZ-MAYFIELD et al., 2008).  

Além da PS, a sondagem nos permite avaliar o sangramento à sondagem 

(SS) o qual exerce um papel primordial no diagnóstico das DPI (GUALINI; 

BERGLUNDH, 2003; BERGLUNDH et al., 2004). Lang et al. (1994) ao avaliarem 

sítios peri-implantares sadios e com DPI, observaram que sítios sadios 

apresentavam-se com ausência de sangramento à sondagem enquanto que os 

sítios com MPI ou PI apresentaram SS substancialmente aumentados, 67% e 91% 

respectivamente. O SS como critério diagnóstico também foi comprovado em 

estudos prospectivos e estas evidências sugerem que a ausência de SS é um 

indicador para estabilidade dos tecidos peri-implantares (LANG et al., 1993; LANG; 

BOSSHARDT; LULIC, 2011). 

A avaliação radiográfica é importante, pois esta estima a quantidade de perda 

óssea decorrente do processo inflamatório nos tecidos peri-implantares em 

decorrência do acúmulo de biofilme. Todavia, a avaliação radiográfica apresenta 

algumas limitações, como a impossibilidade de avaliação da perda óssea nas 

paredes lingual/palatina e vestibular, a baixa sensibilidade para detectar perdas 

ósseas iniciais, além da subestimação da perda óssea (LANG; WILSON; CORBET, 

2000).  

Este parâmetro é amplamente utilizado para se determinar perda óssea 

progressiva (BERGLUNDH; PERSSON; KLINGE, 2002; BRÄGGER et al., 2005). 

Vale ressaltar que ao avaliar a presença de inflamação nos sítios peri-implantares é 
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importante que este dado seja analisado concomitantemente aos parâmetros 

clínicos (Quadro 2) já mencionados como a PS e o SS (FRANSSON et al., 2009). 

 

Quadro 2 – Parâmetros clínicos importantes para o diagnóstico das doenças peri-implantares. 

SS indica a presença de inflamação na mucosa peri-implantar; 

SS pode ser utilizado como um preditor para perda de tecidos de suporte; 

Um aumento na PS com o passar do tempo está associada a uma perda de inserção e de suporte 

ósseo; 

Fonte: Adaptado de Heitz-Mayfield et al., 2008. 

 

2.1.4 Tratamento 

 

Com o aumento das reabilitações orais através de implantes dentários, 

verifica-se um aumento das infecções peri-implantares e, consequentemente, uma 

preocupação com o tratamento das mesmas. O tratamento das DPI é altamente 

variável. Não existem, até o momento, dados que validem um protocolo específico 

de procedimento, e não há também nenhuma evidência na significância desse 

tratamento para a longevidade do implante (KLINGE; GUSTAFSSON; 

BERGLUNDH, 2002). Dessa forma, existe uma necessidade de determinar qual o 

tratamento mais eficaz para essas patogenias. 

O objetivo na terapia não-cirúrgica nas DPI deve ser eliminar ou reduzir 

significativamente a quantidade de microrganismos patogênicos nas bolsas peri-

implantares a um nível que leve ao reparo e restabeleça uma condição clínica 

saudável. Usando a terapia convencional mecânica, a erradicação dos 

microrganismos patogênicos das superfícies ásperas e das roscas dos implantes 

são difíceis devido à anatomia do implante (PERSSON et al., 2010). 

O modelo de tratamento empregado nas doenças periodontais é a abordagem 

terapêutica mais amplamente utilizada nos casos de DPI, mesmo em superfícies 

rosqueadas ásperas dos implantes. No entanto, as curetas plásticas parece ser uma 

alternativa mais adequada para tratar as regiões que ficam expostas ao meio bucal 

como, por exemplo, os componentes intermediários, por diminuírem a possibilidade 

de danos às superfícies dos implantes (FOX; MORIARTY; KUSY, 1990; BAIN, 1998; 

LOUROPOULOU; SLOT; VAN DER WEIJDEN, 2012; LOUROPOULOU; SLOT; VAN 

DER WEIJDEN, 2014). Mas, outras tentativas de tratamentos também tem sido 

utilizadas como a associação com antibióticos locais (MOMBELLI et al., 2001; 
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PORRAS et al., 2002; RENVERT et al., 2004; PERSSON et al., 2006; SALVI et al., 

2007), antibióticos sistêmicos (VITUSSI, 2006), terapia fotodinâmica (MAROTTI et 

al., 2008), laserterapia (RENVERT et al., 2011) e terapia cirúrgica (SCHWARZ et al., 

2006).  

Dentre as estratégias anti-infecciosas, diversos métodos têm sido propostos 

para a desinfecção dos implantes, como o jato com pó de bicarbonato de sódio 

(SANTOS; DUARTE, 2009), curetas de teflon (SCHWARZ et al., 2005) e lasers 

(KLINGE; GUSTAFSSON; BERGLUNDH, 2002; HAYEK et al., 2005; DEPPE; 

HORCH; NEFF, 2007). Esses procedimentos podem ser executados com ou sem 

acesso cirúrgico, em associação ou não com antimicrobianos locais e/ou sistêmicos 

(MOMBELLI; LANG, 1992; MOMBELLI et al., 2001; RENVERT et al., 2006; 

PERSSON et al., 2006).  

Um estudo realizado por Lang et al. (2004) objetivou obter um consenso e 

descrever recomendações de procedimentos clínicos considerando a sobrevivência 

e complicações dos implantes, os quais denominaram CIST (Terapia de Suporte 

Cumulativo e Interceptivo). Esse protocolo incluiu quatro modalidades de tratamento: 

A = raspagem mecânica e polimento; B = tratamento anti-séptico; C = tratamento 

antibiótico; D = cirurgia regenerativa ou ressectiva. O protocolo B indicou uso de 

digluconato de clorexidina 0,1% e 0,2%, bochechos por 30 segundos com 10 mL, 

aplicação de gel de clorexidina 0,2% ou irrigação com clorexidina 0,2%, duas vezes 

ao dia, por 3 a 4 semanas. O protocolo C incluiu ornidazol (1.000 mg/dia) ou 

metronidazol (250 mg três vezes por dia) por 10 dias, ou uma combinação de 

amoxicilina (375 mg três vezes ao dia) com metronidazol (250 mg três vezes ao dia) 

por 10 dias. Foi adotado tratamento antibiótico local com uso de fibras de tetraciclina 

e microesferas de minociclina. No tratamento cirúrgico utilizaram-se apenas 

membranas ou combinadas ao enxerto ósseo autógeno. O tratamento ressectivo foi 

considerado quando o defeito peri-implantar não estava apto a receber tratamento 

regenerativo. Em regiões em que a PS é menor ou igual a 3 mm, se não há 

presença de biofilme e sangramento, não existe a necessidade de tratamento, 

porém se o biofilme e o sangramento estão presentes é recomendado utilizar o 

protocolo A. Se a PS for de 4 a 5 mm, utiliza-se o protocolo A + B. O mesmo 

protocolo é empregado quando a PS é maior que 5 mm, apresenta SS e não há 

perda óssea. Quando a PS for maior que 5 mm, existir SS e a perda óssea for 
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menor ou igual a 2 mm, o protocolo é A + B + C, mas a perda óssea for maior que 2 

mm o protocolo é A + B + C + D. 

Porras et al. (2002) investigaram o efeito da terapia mecânica não cirúrgica 

associada ou não à aplicação local de um agente antimicrobiano, a clorexidina, no 

tratamento da MPI e observaram que a terapia mecânica sozinha apresentou um 

efeito positivo similar ao tratamento mecânico associado a clorexidina tanto para os 

parâmetros clínicos como microbiológicos. Então, os autores afirmaram que a 

terapia mecânica pode ser utilizada como o único meio de tratamento para algumas 

DPI, mas que a terapia antimicrobiana aplicada através de soluções químicas não 

deve ser utilizada de maneira isolada. 

De Siena et al. (2013) compararam o uso de dois antimicrobianos à base de 

clorexidina (colutório a 0,2% e um gel a 1%) como um adjunto da terapia mecânica 

não cirúrgica no tratamento da MPI. Eles observaram que ao analisar a PS, índice 

de placa e índice de sangramento gengival nos períodos de reavaliação de dez dias, 

um mês e três meses esses parâmetros clínicos reduziram tanto intragrupo como 

entre grupos. Os autores concluíram que a clorexidina pode ser um agente 

adjuvante no sucesso do tratamento da MPI. 

Heitz-Mayfield et al. (2011) compararam a efetividade de dois protocolos de 

tratamento para MPI cujos protocolos eram o uso do gel de clorexidina a 1% e o uso 

de um gel placebo e ambos associados ao tratamento não-cirúrgico e instrução de 

higiene bucal. Ao final dos três meses de acompanhamento, os autores conseguiram 

a completa resolução do SS em apenas 38% dos implantes tratados e observaram 

que não havia diferença estatística entre os grupos. Portanto, eles concluíram que o 

tratamento não-cirúrgico e a instrução de higiene bucal é efetivo na remissão da 

MPI, mas que nem sempre resulta na completa resolução da inflamação, além disso, 

o uso adjuvante da clorexidina não oferece nenhum efeito aditivo ao tratamento 

convencional. 

Quirynen et al. (1995), com o intuito de diminuir o risco de contaminação 

bacteriana entre os sítios periodontais/peri-implantares, introduziram o protocolo 

FMSRP conhecido como descontaminação completa da boca cujo propósito é 

remover o maior número possível de patógenos dos sítios periodontais/peri-

implantares por meio da raspagem e alisamento radicular manual associado ao uso 

de clorexidina em duas sessões de duas horas dentro de 24h. Mais tarde, outros 

autores propuseram alterações nesse protocolo, como a utilização de outros agentes 
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microbianos como coadjuvantes, sem o uso de qualquer solução química e o uso de 

aparelhos ultrassônicos (WENNSTRÖM et al., 2001; QUIRYNEN et al., 2006; 

ZANATTA et al., 2006; CORTELLI et al., 2009). 

Okayasu e Wang (2011) por meio de uma revisão da literatura propuseram 

um protocolo de tratamento das DPI baseado na presença/ausência de mobilidade e 

na PS (Figura 1). Os autores pretendiam com isso oferecer um guia prático para 

orientar os profissionais na escolha do tratamento mais efitivo para a remissão das 

DPI. 

 

Figura 1 – Protocolo de tratamento das DPI proposto por Okayasu e Wang. 

 
Fonte: Okayasu e Wang, 2011. 

 

Embora a terapia com implantes exija um alto investimento, ela tem sido 

bastante difundida atualmente, atingido uma parte da população que necessita da 

substituição de dentes perdidos. Com o número crescente de pacientes implantados, 

a prevalência das DPI tem aumentado (RUTAR et al., 2001) e, assim, existe a 

necessidade de tratamentos mais acessíveis, quando for necessário. Desta forma, a 
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diversificação das terapias, a redução do custo do tratamento para o paciente e o 

acesso dos profissionais ao conhecimento tanto da patologia como dos tipos de 

abordagens para tratar as mesmas de maneira eficaz é vista como fatores 

relevantes e determinantes para o êxito do tratamento. 

Para o êxito do tratamento em longo prazo, é preciso que seja instituída a 

terapia de suporte peri-implantar (TSPI). Diferentemente do que ocorre nas doenças 

periodontais, na Implantodontia, essa fase deve ser instituída imediatamente após a 

instalação dos implantes com uma finalidade preventiva. Já é consenso na literatura 

que a adesão a essa TSPI é importante para a manutenção da saúde dos tecidos 

peri-implantares (QUIRYNEN et al., 2007; ONG et al., 2008; GRUSOVIN et al., 

2014). 

Como prova disso, diversos estudos observaram que pacientes submetidos a 

TSPI mantiveram a saúde dos tecidos peri-implantares em longo prazo quando 

comparados àqueles que não receberam a TSPI (QUIRYNEN et al., 2007; 

GRUSOVIN et al., 2014). Esses estudos observaram também que a perda óssea 

peri-implantar em longo prazo foi menor em pacientes que receberam a TSPI do que 

naqueles que não a fizeram (ONG et al., 2008; GRUSOVIN et al., 2014). 

Mesmo sendo de vital importância para a manutenção da saúde peri-

implantar ainda não se estabelecera um protocolo para TSPI, bem como, a 

periodicidade que esse acompanhamento deve ser realizado (LINDHE et al., 1992; 

KAROUSSIS et al., 2004a; MENGEL; FLORES-DE-JACOBY, 2005). A literatura 

científica diverge nesse ponto, pois há autores que falam que as visitas de 

acompanhamento deveriam ser a cada duas semanas durante os seis primeiros 

meses e após elas passariam a ser a cada três meses ou até mesmo a cada seis 

meses (GREENWELL; AMERICAN ACADEMY OF PERIODONTOLOGY, 2001; 

BEHNEKE, A.; BEHNEKE, N.; D’HOEDT, 2002).  

Acima de tudo, vale ressaltar a importância do papel do profissional na 

motivação constante do paciente durante a TSPI, uma vez que a não adesão por 

parte do paciente a este acompanhamento é comum por eles acharem 

desnecessário essas visitas para a realização da TSPI (GROMATZKY; SENDYK, 

2003). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar longitudinalmente a eficácia do uso da clorexidina como adjuvante no 

tratamento full-mouth desinfection da MPI. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Comparar os parâmetros clínicos periodontais de profundidade de sondagem 

(PS) e sangramento à sondagem (SS), antes e após o tratamento peri-

implantar, nos períodos de baseline, 3, 6, 12 e 18 meses. 

 Comparar a higiene bucal por meio dos índices de placa visível (IPV) e 

sangramento gengival (ISG), antes e após o tratamento peri-implantar; 

 Correlacionar a faixa de mucosa ceratinizada (MC), bem como o biótipo peri-

implantar (BPI), com o resultado do tratamento da MPI. 
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4 MÉTODO 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

 O presente estudo consiste em um ensaio clínico, controlado, randomizado e 

duplo cego. A metodologia adotada se caracteriza por ser uma abordagem de 

intervenção, visto que houve modificação intencional em aspectos relacionados à 

saúde dos indivíduos participantes deste estudo, bem como análise dos resultados 

obtidos ao longo do período de observação (ESCOSTEGUY, 2009). 

 

4.2 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

 Os procedimentos para a realização desta pesquisa respeitaram as diretrizes 

e normas que regulamentam as pesquisas envolvendo seres humanos, aprovadas 

pela Resolução número 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Este trabalho foi 

submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (CEP/UFRN) e aprovado com o parecer 

163.492/2012 (ANEXO A). A inclusão dos indivíduos no estudo somente ocorreu 

após assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

4.3 POPULAÇÃO 

 

A população deste estudo foi composta inicialmente por 155 indivíduos que 

foram diagnosticados previamente no DOD da UFRN com DPI.  

 

4.4 AMOSTRA 

 

4.4.1 Cálculo Amostral 

 

 A determinação da amostra deste estudo foi baseada no cálculo amostral 

para ensaios clínicos com auxílio da seguinte fórmula padronizada: 

 

     

 

 PP

PP





1

21
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Onde P1 refere-se à taxa de sucesso no grupo controle, a qual foi observada 

em 74,1%, P2 refere-se à taxa de sucesso observada no grupo experimental que foi 

de 82,1% as quais foram obtidas no trabalho anterior realizado por Menezes (2014), 

e P é a média entre as duas proporções calculadas por: 

 

 

 

 

Com a diferença padronizada obtida e com o poder do teste de 85% chegou-

se ao total de 32 indivíduos por grupo, por meio do diagrama para cálculo do 

tamanho da amostra para ensaios clínicos, produzido por Altman (1991). 

 

4.4.2 Critérios de Seleção da Amostra 

 

4.4.2.1 Critérios de Inclusão 

 

 Possuir o diagnóstico clínico de MPI, segundo Mombelli (1999), ou seja, 

apresentar sangramento à sondagem sem evidência de perda óssea 

radiográfica além das duas primeiras roscas do implante;  

 Indivíduos tratados com implantes dentários que estivessem reabilitados com 

próteses em função por no mínimo 1 ano; 

 

4.4.2.2 Critérios de exclusão 

 

 Apresentar complicações sistêmicas, como doença de Alzeihmer, doenças 

pulmonares ou cerebrais e síndromes metabólicas; 

 Ter feito uso de antibiótico ou tratamento periodontal nos 6 meses anteriores à 

pesquisa ou que fizeram uso de antibiótico após o início do tratamento; 

 Longo tempo de administração de anti-inflamatórios ou imunossupressores (3 

meses); 

 Indivíduos que estejam no período de gestação ou de amamentação; 

 Indivíduos que utilizem aparelho ortodôntico. 

 

 
2

21 PP
P
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A seleção da amostra se deu por conveniência e os indivíduos foram 

distribuídos em dois grupos, por meio de sorteio aleatório simples, utilizando-se uma 

moeda (sistema cara e coroa). Os dois grupos receberam igualmente a terapia 

básica periodontal. No entanto, apenas um grupo recebeu o coadjuvante químico 

clorexidina a 0,12% (grupo experimental), enquanto o outro (grupo controle) recebeu 

uma solução placebo, com a mesma cor e sabor. Além desse, também realizou-se 

um sorteio simples para escolher qual dos implantes seria escolhido para entrar na 

amostra nos casos em que o indivíduo possuía mais de um implante, uma vez que a 

unidade amostral desta pesquisa fora o implante. Durante o desenvolvimento da 

pesquisa tivemos um percentual de perda amostral de 24% cujas causas estão 

expostas no fluxograma (Figura 2). 

 

Figura 2 – Fluxograma do quantitativo final de indivíduos da pesquisa. Natal, 2015. 

 
Fonte: Autor, 2015. 
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4.5 VARIÁVEIS 

 

Tabela 1 – Descrição das variáveis dependentes associadas à condição peri-implantar. 

Variável Descrição Tipo 
Categoria / Escala de 

Medida 

Profundida

de de 

Sondagem 

Distância, em milímetros (mm), da 

margem da mucosa ao fundo da 

bolsa peri-implantar verificado 

com a utilização da sonda 

Carolina do Norte. 

Quantitativa Contínua Em milímetros 

Índice de 

Sangrame

nto à 

Sondagem 

Sangramento após a sondagem 

até a base do sulco/bolsa peri-

implantar verificado com a 

utilização da sonda Carolina do 

Norte (MUHLEMAN; SON, 1971). 

Qualitativa Nominal 

Mutuamente 

Exclusiva 

 

0-Presença 

1-Ausência 

Fonte: Autor, 2015. 
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Tabela 2 – Descrição das variáveis independentes. 

Variável Descrição Tipo 
Categoria / Escala de 

Medida 

Grupo de 

Tratamento 

Indivíduos que foram tratados 

com a terapia básica 

periodontal associada à 

solução de clorexidina a 

0,12% e terapia básica 

periodontal associada à 

solução placebo. 

Qualitativa Nominal 

Mutuamente 

Exclusiva 

0 – Grupo Experimental 

1 – Grupo Controle 

Sexo 

Características biológicas que 

determinam os indivíduos em 

macho e fêmea. 

Categórica Nominal 

Mutuamente 

Exclusiva 

0 – Masculino 

1 – Feminino 

Idade Quantidade de anos de vida. Quantitativa Discreta Em anos 

Tempo de 

uso da 

prótese 

Quantidade de tempo em que 

a prótese está em função. 
Quantitativa Discreta Em anos 

Tipo de 

prótese 

Classificação das próteses 

quanto ao número de 

implantes e forma de fixação 

das mesmas. 

Qualitativa Nominal 

Mutuamente 

Exclusiva 

0 – Implantossuportada 

1 – Implantorretida 

Mucosa 

Ceratinizada 

Faixa de tecido gengival ou 

mucosa peri-implantar com 

epitélio queratinizado. 

Quanlitativa Nominal 

Mutuamente 

Exclusiva 

0 – Presença  

1 – Ausência 

Biótipo peri-

implantar 

Classificação do tecido peri-

implantar quanto à quantidade 

e qualidade. 

Qualitativa Nominal 

Mutuamente 

Exclusiva 

0 – Fino 

1 – Espesso 

Índice de 

Placa Visível 

Presença de biofilme no dente 

ou implante avaliado (AINAMO; 

BAY, 1975). 

Qualitativa Nominal 

Mutuamente 

Exclusiva 

0-Presença 

1-Ausência 

Índice de 

Sangramento 

Gengival 

Presença de sangramento após 

exame realizado com a sonda 

da OMS (0,5 mm) (AINAMO; 

BAY, 1975). 

Qualitativa Nominal 

Mutuamente 

Exclusiva 

0-Presença 

1-Ausência 

Fonte: Autor, 2015. 

 

4.6 COLETA DE DADOS 

 

4.6.1 Exame Clínico 
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Para a obtenção dos dados, todos os indivíduos foram submetidos à 

anamnese e exame clínico periodontal composto por IPV, ISG e Periograma (PS, 

SS, recessão gengival e faixa da MC). Os dados foram anotados em uma ficha 

clínica (ANEXO B) com o objetivo de se determinar a condição inicial e no momento 

seguinte, para assim, obter a dinâmica dos parâmetros clínicos da DPI. Estes 

exames foram realizados por dois operadores devidamente calibrados (Tabela 3). 

Todos os indivíduos assinaram o TCLE e foram acompanhados por um período de 

18 meses, conforme apresentado no cronograma (figura 3). 

 

Tabela 3 – Valores do kappa e do coeficiente de correlação intraclasse dos examinadores da 
pesquisa. Natal, 2015. 

 Intraexaminador I Intraexaminador II Interexaminadores 

MC 0,959 0,991 0,936 

BPI 1,000 1,000 0,783 

PS 0,848 0,821 0,783 

Fonte: Autor, 2015. 

 

Figura 3 – Cronograma experimental. 

 
Fonte: Autor, 2015. 
Legenda: A figura representa esquematicamente a linha do tempo experimental. t0 representa o 
momento em que foi realizada a primeira coleta de dados (baseline) do estudo composta por 
anamnese, índice de placa visível e de sangramento gengival, periograma, bem como orientação de 
higiene bucal e, principalmente, a terapia peri-implantar inicial (Full mouth Scalling and Root Planing); 
t1 corresponde aos 3 meses, t2 representa 6 meses,  t3 representa 12 meses e t4 representa 18 meses 
após o início do tratamento nos quais fizera-se a reavaliação dos índices de placa e sangramento 
gengival, além do periograma, bem como avaliação da necessidade de uma nova abordagem 
terapêutica e execução desta, caso necessário.  
 

4.6.1.1 Índice de Placa Visível (IPV) 

 

 Para a aferição da condição de higiene bucal apresentada pelos participantes 

deste estudo nos diferentes tempos de avaliação, principalmente antes de receber 

qualquer intervenção de tratamento ou orientação de higiene bucal, o Índice de 

Placa Visível, proposto por Ainamo e Bay (1975) foi adotado. As superfícies dos 

implantes e dentes foram contabilizadas e divididas em faces (vestibular, 

lingual/palatina, mesial, distal e oclusal) e foi feita uma contagem dicotômica da 
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presença ou ausência do biofilme visto a olho nu, após secagem da superfície com 

jato de ar, no intuito de se obter o percentual de biofilme presente em cada 

elemento. Após a identificação dos sítios com biofilme, foi realizada uma operação 

matemática, baseada em uma regra de três simples, para determinar o valor relativo 

(porcentagem) de faces afetadas em relação ao total de faces. A determinação deste 

índice fora realizada tanto para se obter o panorama geral da condição de higiene 

bucal como para determinar o grau de higienização do implante selecionado para a 

pesquisa. 

 

4.6.1.2 Índice de Sangramento Gengival (ISG) 

 

 Com o auxílio da sonda da OMS (Organização Mundial de Saúde), 

penetrando apenas 0,5 mm no sulco marginal da região periodontal e peri-implantar, 

percorrendo de uma face interproximal a outra do mesmo elemento, foi realizada 

uma avaliação dicotômica da presença ou ausência do sangramento marginal, em 

quatro sítios (vestibular, lingual/palatina, mesial, distal) de todos os dentes e 

implantes do mesmo indivíduo. Desta forma, o ISG, proposto por Ainamo e Bay 

(1975), foi utilizado para determinação da porcentagem dos sítios com sangramento 

marginal. A determinação deste índice fora realizada tanto para se obter o panorama 

geral da condição de inflamação dos tecidos peri-implantares marginais como para 

determinar o grau de inflamação do tecido peri-implantar marginal do implante 

selecionado para a pesquisa. 

 

4.6.1.3 Periograma 

 

O exame do periograma foi utilizado neste estudo com o auxílio da sonda 

periodontal Carolina do Norte (Hu-Friedy®), pois o mesmo objetiva registrar outros 

parâmetros como a profundidade de sondagem de cada implante, no intuito de 

investigar a presença de uma possível bolsa peri-implantar. A aferição da 

profundidade de sondagem foi feita em todos os implantes dos indivíduos que 

participaram do estudo. Um total de seis sítios por implante foram sondados (disto-

vestibular, vestibular, mésio-vestibular, disto-lingual, lingual e mésio-lingual).  No 

mesmo momento da coleta da PS, foram coletados também os dados referentes à 

MC, BPI e sangramento e/ou supuração à sondagem, sendo estes últimos 



48 
 

 

caracterizados pela presença do sangramento e/ou supuração no momento da 

realização do periograma. Entretanto, para o SS coletara-se quatro sítios (vestibular, 

mesial, lingual e distal), pois os sítios disto-vestibular/disto-lingual e mésio-

vestibular/mésio-lingual foram considerados com um. Para chegar no índice SS 

utilizado nesta pesquisa, a presença/ausência fora transformada em valores 

percentuais, onde cada face que teve SS recebeu o valor percentual de 25% e a 

percentagem total calculada pela soma da percentagem de todas faces sangrantes 

por implante e depois estabelecida a média por paciente. 

 

4.7 TRATAMENTO PERI-IMPLANTAR NÃO-CIRÚRGICO 

  

 Os indivíduos foram tratados na Clínica Integrada do DOD da UFRN. O 

tratamento peri-implantar não-cirúrgico utilizado foi uma adaptação do FMSRP, 

proposto por Quirynen et al. (1995). Trata-se de uma adaptação por não incluir a 

raspagem com auxílio do ultrassom e não necessitar de cerca de uma hora por 

quadrante, visto que os indivíduos incluídos neste estudo são parcial ou totalmente 

desdentados. 

Para definição do tratamento, os indivíduos foram divididos aleatoriamente em 

dois grupos, sendo eles: 

 

G0 – Grupo experimental - uso do digluconato de clorexidina a 0,12% associado à 

terapia básica; 

G1 – Grupo controle - uso do placebo associado à terapia básica. 

 

 Essa abordagem terapêutica foi realizada após as coletas iniciais dos 

parâmetros clínicos, em até 24 horas, realizando a raspagem e alisamento dos 

dentes e implantes com instrumentos manuais. Estes instrumentos poderiam ser 

curetas plásticas (Hu-Friedy®), para os implantes, e curetas metálicas, para os 

dentes. Imediatamente após a instrumentação, o tratamento foi continuado com 

auxílio de uma solução química coadjuvante, que poderia ser a clorexidina ou uma 

solução placebo realizando a desinfecção seguindo a ordem: limpeza da língua por 1 

minuto com gaze e solução química a depender do grupo o qual o indivíduo 

estivesse inserido; irrigação subgengival dos sítios peri-implantares com mucosite 
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peri-implantar com a mesma solução e, ainda, bochecho por 1 minuto (sendo 10 

segundos de gargarejo, numa tentativa de alcançar as tonsilas).  

 Tanto o placebo como a clorexidina foram confeccionados na mesma 

farmácia de manipulação. Ambas as soluções apresentaram-se na forma aquosa 

não alcóolica, com sabor mentolado na coloração azul. No entanto, apenas o 

placebo não teve em sua composição algum princípio ativo.  

Em seguida, todos os indivíduos receberam orientações individuais de higiene 

bucal. Com auxílio dos dados iniciais coletados no baseline, além de um espelho 

grande, foram mostrados aos participantes do estudo os sítios onde a escovação 

deveria ser priorizada e realizada com mais cautela. A demonstração da correta 

forma de higienização dos dentes e implantes foi realizada com auxílio de 

macromodelo da cavidade bucal, escova de dente, escova unitufo e interdental, além 

do fio ou fita dental, Super Floss (Oral B®) e limpador de língua. Os indivíduos foram 

orientados a adquirir algum(ns) utensílio(s) para controle mecânico do biofilme, de 

acordo com as suas necessidades individuais (Quadro 3). 

 

Quadro 3 – Protocolo de higienização bucal adotado considerando o tipo de prótese e a quantidade 
de implantes dentários. Natal/RN. 2015. 

Tipo de prótese Escovas Fio dental 

Unitária 

Escova padrão 

Escova unitufo 

Escova interdental 

Superfloss 

Totais removíveis 
Escova padrão 

Escova unitufo 
Superfloss 

Totais fixas 

Escova padrão 

Escova unitufo 

Escova interdental 

Superfloss 

Fonte: Autor, 2015. 

 

Ao final da primeira sessão clínica, após o tratamento peri-implantar, todos os 

indivíduos receberam um frasco contendo aproximadamente 150 ml da solução 

química, além de uma prescrição indicando a correta forma para uso da solução 

como bochecho, que deveria ser duas vezes ao dia, de 12 em 12 horas, sempre 30 

minutos após a escovação, durante sete dias. 

Um protocolo evidenciando as atividades realizadas nos diferentes tempos de 

acompanhamento pode ser observado no quadro 4. 
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Quadro 4 – Protocolo do tratamento peri-implantar não-cirúrgico utilizado neste estudo. 

Fonte: Autor, 2015. 

 

4.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 Para análise dos dados, as informações foram coletadas e inseridas em um 

banco de dados do Statistical Package for Social Sciences (SPSS®) na versão 22.0. 

O indivíduo foi considerado a unidade de análise e um nível de significância de 5% 

(p<0,05) foi utilizado para a avaliação intragrupo e entre grupos.  

Inicialmente, foi preciso determinar o tipo de distribuição dos dados cuja 

determinação deu-se pela análise da assimetria, curtose e desvio padrão, chegando 

a conclusão de que os dados apresentaram distribuição não normal. Após esse 

passo, escolhera-se analisar os dados por meio da estatística não-paramétrica. O 

quadro a seguir mostra os testes estatísticos utilizados neste estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Início do tratamento – 1° 

dia (Baseline) 

 

- Anamnese; 

- Índice de Placa Visível; 

- Índice de Sangramento Gengival; 

- Periograma (implantes e dentes mais próximos com diagnóstico 

semelhante); 

- Tratamento de RACR + clorexidina a 0,12% ou placebo; 

- Orientação de higiene bucal 

- Entrega da solução para bochecho ao paciente junto com a 

prescrição. 

 

1ª a 4ª Reavaliação – 3 a 

18 meses depois do início 

do tratamento 

 

- Índice de Placa Visível; 

- Índice de Sangramento Gengival; 

- Periograma (implantes e dentes mais próximos com diagnóstico 

semelhante); 

- Terapia de manutenção (retratamento do(s) sítio(s) caso 

necessário); 

-  Orientação de higiene bucal 
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Quadro 5 – Planejamento estatístico para a análise dos dados. 

Para verificar se houve diferença significativa 

nos parâmetros clínicos de um mesmo grupo, 

nos diferentes tempos analisados. 

Teste de Friedman 

Para as variáveis que apresentaram 

significância estatística no teste de Friedman. 
Teste de Wilcoxon 

Para comparar os resultados dos grupos 

experimental e controle 
Teste de Mann-Whitney 

Para verificar a correlação entre variáveis 

quantitativas 
Correlação de Spearman 

Para as variáveis qualitativas Teste do Qui-Quadrado 

Fonte: Autor, 2015. 

 

Com a finalidade de melhorar a análise estatística algumas variáveis do 

estudo foram categorizadas. A variável idade foi categorizada em indivíduos adultos 

ou idosos, conforme determinação da Organização Mundial da Saúde para países 

em desenvolvimento (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2002), que considera 

como pessoa idosa aquela que tiver idade igual ou superior a 60 anos. O tempo de 

uso da prótese fora categorizado em indivíduos que faziam uso da mesma por até 

seis anos ou que a usavam a mais de seis anos. 

Para ser possível a comparação entre grupos, fora necessário calcular novas 

variáveis, sendo elas a diferença de PS e SS e a média do IPV e ISG. O cálculo da 

diferença foi feito entre os valores iniciais (baseline) e finais (18 meses) cujos valores 

resultantes foram categorizados em “houve piora” (≤0) e “houve melhora” (>0). Os 

casos em que houve estabilidade da situação clínica inicial foram agrupados nos 

casos em que houve piora do parâmetro. Já para o cálculo da média foi feita a soma 

dos valores de cada variável e em seguida dividido pelo número total de avaliações 

(cinco) e os resultados obtidos foram categorizados alto IPV ou ISG (≥30%) e baixo 

IPV ou ISG (<30%).  

Para a determinação da significância estatística entre quais tempos se 

encontrava a diferença realizara-se a penalização de cada comparação dois a dois a 

qual consiste na multiplicação do valor de p obtido pelo total de comparações 

realizados que neste estudo foram dez comparações. Isso se faz necessário para 

que se possa compensar o erro α. 
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5 RESULTADOS 

 

 Dos 38 sujeitos, a maioria deles foram do sexo feminino com idade média de 

58,05 anos (±11,67) cujas idades variaram de 34 a 75 anos. Os dois grupos 

incialmente foram considerados iguais, uma vez que não apresentaram diferenças 

estatísticas significativas entre eles em nenhuma das variáveis estudadas (Tabela 

4). Quanto ao tipo e tempo de uso de prótese, a maior parte deles faziam uso de 

próteses implantorretidas e com tempo de uso superior a seis anos. Já quanto ao 

padrão de higiene bucal, a maioria manteve como média um padrão satisfatório uma 

vez que mantiveram baixos o IPV e ISG (Tabelas 5). 

 

Tabela 4 – Caracterização da amostra segundo os grupos de tratamento quanto às variáveis 
quantitativas. Natal/RN. 2015. 

Fonte: Autor, 2015. 
p > 0,05 para todas as variáveis. 

 

 

 

 

 

 

  Média DP Md Mín-Máx Q25-Q75 

Clorexidina      

    Idade (anos) 57,24 ±11,3 58 35-75 50,5-65 

    IPV (%) 24,25 ±11,39 21,88 4,65-55 16,89-29 

    IPV implante (%) 35,91 ±31,27 22,50 0-100 20-60 

    ISG (%) 16,21 ±12,5 12,64 2,5-55 7,58-19,28 

    ISG implante (%) 36,36 ±33,39 25,00 0-100 0-75 

    PS (mm) 2,57 ±0,52 2,54 1,75-3,92 2,15-2,77 

    SS (%) 51,97 ±22,16 46,6 5-95 38,75-71,25 

Placebo      

    Idade (anos) 59,13 ±12,44 61,5 34-75 46,5-71 

    IPV (%) 22,59 ±13,38 23,64 4,13-57,5 11,51-27,44 

    IPV implante (%) 44,06 ±34,70 50,00 0-100 5-75 

    ISG (%) 14,98 ±11,59 13,23 0-39,27 4,63-23,28 

    ISG implante (%) 28,13 ±35,21 12,50 0-100 0-68,75 

    PS (mm) 2,71 ±0,53 2,58 2-3,73 2,32-3,09 

    SS (%) 46,43 ±24,15 45 5-90 31-60 
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Tabela 5 – Caracterização da amostra segundo os grupos de tratamento. Natal/RN. 2015. 

 Clorexidina Placebo 

 n % n % 

Sexo     

    Masculino 4 18,2 2 12,5 

    Feminino 18 81,8 14 87,5 

Ciclo de vida     

    Adulto 11 50,0 6 37,5 

    Idoso 11 50,0 10 62,5 

Etilista     

    Sim 9 40,9 6 37,5 

    Não 13 59,1 10 62,5 

Fumante     

    Sim - - 1 6,3 

    Não 22 100,0 15 93,7 

Tipo de prótese     

    Implantossuportada 6 27,3 3 18,8 

    Implantorretida 16 72,7 13 81,2 

Tempo de uso da prótese     

    ≤ 6 anos 8 40,0 4 26,7 

    > 6 anos 12 60,0 11 73,3 

Mucosa ceratinizada     

    Possui 10 45,5 6 37,5 

    Não possui 12 54,5 10 62,5 

Biótipo peri-implantar     

    Fino 4 44,4 4 66,7 

    Espesso 5 55,4 2 33,3 

Diferença de profundidade de sondagem (t0-

t18) 
    

    Houve piora 2 90,9 - - 

    Houve melhora 20 9,1 16 100,0 

Diferença de sangramento à sondagem (t0-t18)     

    Houve piora 2 90,9 3 18,8 

    Houve melhora 20 9,1 13 81,2 

Média do IPV Geral     

    Alto IPV (≥30%) 4 18,2 3 18,8 

    Baixo IPV (<30%) 18 81,8 13 81,2 

Média do IPV implante     

    Alto IPV (≥30%) 4 18,2 3 18,8 

    Baixo IPV (<30%) 18 81,8 13 81,2 
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Média do ISG geral     

    Alto IPV (≥30%) 3 13,6 2 12,5 

    Baixo IPV (<30%) 19 86,4 14 87,5 

Média do ISG implante     

    Alto IPV (≥30%) 3 13,6 2 12,5 

    Baixo IPV (<30%) 19 86,4 14 87,5 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 A análise intragrupo mostrou que ambos tratamentos propostos foram 

eficazes na redução do IPV e ISG, PS e SS, entretanto no grupo placebo não houve 

diferença entre os tempos de avaliação para o ISG do implante (Tabela 6 e 7). 

Porém, ao realizar as comparações par a par e fazer as penalizações, viu-se que a 

diferença consiste apenas no baseline com os tempos subsequentes (Tabela 6 e 7).  

 

Tabela 6 – Análise dos índices de placa visível (IPV) e sangramento gengival (ISG), profundidade de 
sondagem (PS) e do sangramento à sondagem (SS) intragrupo (Clorexidina). Natal/RN. 2015. 

Fonte: Autor, 2015.  
Legenda: Caselas com letras iguais nas linhas indica que houve diferença estatística.  
                Caselas sem letras, não apresentaram diferenças estatísticas. 

 

Tabela 7 - Análise dos índices de placa visível (IPV) e sangramento gengival (ISG), profundidade de 
sondagem (PS) e do sangramento à sondagem (SS) intragrupo (Placebo). Natal/RN. 2015. 

Fonte: Autor, 2015. 
Legenda: Caselas com letras iguais nas linhas indica que houve diferença estatística. 
                Caselas sem letras, não apresentaram diferenças estatísticas. 

 

Quando comparamos o grupo da clorexidina com o do placebo, para 

determinarmos se a clorexidina de fato pode ser usada como um adjuvante à terapia 

  Baseline 3 meses 6 meses 12 meses 18 meses p 

IPV geral (%) 42,48
a,b,c,d

 19,87
a
 15,94

b 
9,51

c
 13,75

d 
<0,001 

IPV implante (%) 22,50
a,b 

0 0
a 

0
b 

0 <0,001 

ISG (%) 28,47
a,b,c

 7,24 5,45
a
 8,74

b
 7,4

c
 <0,001 

ISG implante (%) 25
a,b 

0 0 0
a 

0
b 

<0,001 

PS (mm) 2,92
a,b,c

 2,29
a
 2,42

b 
2,5 2,08

c 
0,002 

SS (%) 100
a,b,c

 41,5 50
a 

50
b
 50

c
 0,002 

  Baseline 3 meses 6 meses 12 meses 18 meses p 

IPV geral (%) 46,68
a,b,c

 17,22
a 

10,9 8,38
b
 12,06

c
 <0,001 

IPV implante (%) 50
a,b 

0 0 0
a 

0
b 

<0,001 

ISG (%) 22,72
a,b 

10,71 7,3 2,14
a 

7,45
b 

0,003 

ISG implante (%) 12,5 0 0 0 0 0,098 

PS (mm) 3,08
a,b

 2,5 2,54 2,71
a
 2,25

b
 0,002 

SS (%) 75
a 

37,5 25 25
a 

50 0,016 
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mecânica, vimos que os grupos são iguais não havendo, portanto, um grupo que 

conseguiu reduzir mais os parâmetros em relação ao outro (Tabela 8). 

 

Tabela 8 – Análise dos índices de placa visível (IPV) e sangramento gengival (ISG), da profundidade 
de sondagem (PS) e do sangramento à sondagem (SS) entre grupos. Natal/RN. 2015. 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Nenhuma das variáveis independentes previstas tiveram associação 

significativa em relação à PS. Quanto ao SS, apenas a variável ciclo de vida 

apresentou associação significativa em relação ao SS. Pode-se observar que 

indivíduos adultos que fazem uso de prótese do tipo implantorretida, possuem BPI 

fino e alto IPV e ISG apresentam maiores dificuldades de melhorar tais parâmetros, 

reduzindo-os ao longo do tempo (Tabela 9). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Clorexidina Placebo p 

IPV geral (%) 21,88 23,64
 

0,294 

IPV implante (%) 50 77,5 0,427 

ISG geral (%) 12,64 13,23
 

0,836 

ISG implante (%) 25 62,5 0,292 

PS (mm) 0,38 0,67 0,168 

SS (%) 25 25 0,629 
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Tabela 9 – Associação da PS e do SS de acordo com as variáveis independentes. Natal/RN. 2015. 

  PS 

p 

SS 

p   Houve 

piora (%) 

Houve 

melhora (%) 

Houve 

piora (%) 

Houve 

melhora (%) 

Sexo       

    Masculino 1 (16,7) 5 (83,3) 
0,294 

1 (16,7) 5 (83,3) 
1,000 

    Feminino 1 (3,1) 31 (96,9) 7 (21,9) 25 (78,1) 

Ciclo de vida       

    Adulto 1 (5,9) 16 (94,1) 
1,000 

7 (36,8) 12 (63,2) 
0,042 

    Idoso 1 (4,8) 20 (95,2) 1 (5,6) 17 (94,4) 

Etilista       

    Sim 2 (13,3) 13 (86,7) 
0,149 

2 (13,3) 13 (86,7) 
0,440 

    Não - 23 (100) 6 (26,1) 17 (73,9) 

Fumante       

    Sim - 1 (100) 
1,000 

- 1 (100) 
1,000 

    Não 2 (5,4) 35 (94,6) 8 (21,6) 29 (78,4) 

Tipo de prótese       

    Implantossuportada - 9 (100) 
1,000 

1 (11,1) 8 (88,9) 
0,650 

    Implantorretida 27 (93,1) 2 (6,9) 7 (24,1) 22 (75,9) 

Tempo de uso da prótese       

    ≤ 6 anos 2 (16,7) 10 (83,3) 
0,111 

3 (25) 9 (75) 
1,000 

    > 6 anos - 23 (100) 5 (21,7) 18 (78,3) 

Mucosa ceratinizada       

    Possui 1 (6,7) 14 (93,3) 
1,000 

5 (33,3) 10 (66,7) 
0,228 

    Não possui 1 (4,5) 21 (95,5) 3 (13,6) 19 (86,4) 

Biótipo peri-implantar       

    Fino 1 (12,5) 7 (87,5) 
1,000 

3 (37,5) 5 (62,5) 
1,000 

    Espesso - 7 (100) 2 (28,6) 5 (71,4) 

Média do IPV geral       

    Alto IPV (≥30%) 1 (14,3) 6 (85,7) 
0,467 

2 (28,6) 5 (71,4) 
0,624 

    Baixo IPV (<30%) 2 (6,5) 29 (93,5) 6 (19,4) 25 (80,6) 

Média do IPV implante       

    Alto IPV (≥30%) 1 (14,3) 6 (85,7) 
0,467 

2 (28,6) 5 (71,4) 
0,624 

    Baixo IPV (<30%) 2 (6,5) 29 (93,5) 6 (19,4) 25 (80,6) 

Média do ISG geral       

    Alto ISG (≥30%) - 5 (100) 
1,000 

- 5 (100) 
0,563 

    Baixo ISG (<30%) 3 (9,1) 30 (90,9) 8 (24,2) 25 (75,8) 

Média do ISG implante       

    Alto IPV (≥30%) - 5 (100) 
1,000 

- 5 (100) 
0,563 

    Baixo IPV (<30%) 3 (9,1) 30 (90,9) 8 (24,2) 25 (75,8) 

Fonte: Autor, 2015. 
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A fim de se investigar a relação entre as variáveis dependentes fizera-se uma 

correlação entre a média do SS e a média da PS, média do IPV e ISG encontrada 

nos 18 meses de acompanhamento. Para tanto, pode-se afirmar que houve uma 

correlação positiva moderada com significância estatística, indicando que o aumento 

ou redução do SS é diretamente proporcional ao aumento ou redução da PS e do 

IPV e ISG (Tabela 10). 

 

Tabela 10 – Correlação da média do sangramento à sondagem (SS) com a média da profundidade de 
sondagem (PS), média do índice de placa visível (IPV) e média do índice de sangramento gengival 
(ISG). Natal/RN. 2015. 

Fonte: Autor, 2015. 

 

A prevalência final de MPI deste trabalho fora 86,8% do total de pacientes e 

de 81,3% no grupo controle e 90,9% no grupo que fizeram uso do bochecho de 

clorexidina a 0,12%. Mesmo assim, ambos tratamentos conseguiram reduzir 

consideravelmente os parâmetros clínicos investigados (Gráficos 1 e 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Média do SS 

 rho p 

Média do IPV 0,322 0,049 

Média do ISG 0,539 <0,001 

Média da PS 0,533 0,001 
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Gráfico 1 – Linha do tempo com os valores médios do IPV, ISG, PS e SS do grupo clorexidina. 
Natal/RN. 2015. 

 
Fonte: Autor, 2015. 

 

Gráfico 2 – Linha do tempo com os valores médios do IPV, ISG, PS e SS do grupo placebo. 
Natal/RN. 2015. 

 
Fonte: Autor, 2015. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 Em vista da excelência do tratamento com implantes dentários, este se 

tornara o tratamento de escolha para pacientes parcial ou totalmente edêntulos e 

tem resultado em altas taxas de sucesso e satisfação por parte dos pacientes. No 

entanto, esta terapia não está isenta de complicações, sendo a mais frequente delas 

o desenvolvimento da MPI (BERGLUNDH et al., 2004; AGUIRRE-ZORZANO; 

VALLEJO-AISA; ESTEFANÍA-FRESCO, 2013). 

 De acordo com a literatura científica, o tratamento não-cirúrgico tem se 

demonstrado eficaz na redução da inflamação dos tecidos peri-implantares nos 

casos de MPI (RENVERT; ROOS-JANSÅKER; CLAFFEY, 2008; ZEZA; PILLONI, 

2012). Diante disso, esta pesquisa propôs-se investigar se a clorexidina a 0,12% 

associada à terapia mecânica teria um efeito adjuvante. Os resultados mostraram 

que o grupo da clorexidina não fora superior na redução da PS, SS e do IPV e ISG 

em 18 meses de acompanhamento. Outros estudos que fizeram uso de metodologia 

semelhante também concluíram que inexiste o efeito adjuvante da clorexidina 

associada à terapia mecânica (TREJO et al., 2006; PORRAS et al., 2002; THÖNE-

MÜHLING et al., 2010; HEITZ-MAYFIELD et al., 2011; DE SIENA et al., 2013). Trejo 

et al. (2006), ao também chegarem a essa mesma conclusão, supuseram que o 

efeito adjuvante da clorexidina sobre o tratamento não-cirúrgico é perdido devido a 

remoção mecânica ser tão eficaz na eliminação do biofilme dentário e, 

consequentemente, na eliminação das bactérias que estão envolvidas nas DPI. 

 No nosso estudo, embora tenha havido redução dos parâmetros, não se 

observou melhora completa dos mesmos, visto que os pacientes ainda 

permaneceram com inflamação em alguns sítios e que necessitaram da abordagem 

da terapia de suporte peri-implantar na tentativa de reduzir a inflamação ainda 

presente, detectada pelos índices de sangramento gengival e à sondagem.  

 As complicações relacionadas às reabilitações protéticas e aos implantes 

podem ser um fator que contribuiu para a manutenção de alguns sítios sangrantes 

ao final do estudo. Calderon et al. (2014) observaram que, num estudo com a 

mesma população desta pesquisa, em relação às complicações radiográficas, 

desajustes entre pilar/prótese ocorreram em 25,4% dos casos e a prevalência de 

desajuste entre o implante/pilar foi de 6,9%. Os autores ressaltam ainda a 

importância de realizar um acompanhamento adequado das próteses para observar 
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o surgimento de falhas técnicas e para repará-las, uma vez que estas alterações 

estruturais podem desencadear complicações biológicas ou outro tipo de 

complicação técnica que pode tornar impossível a reparação, levando à necessidade 

de substituir componentes do implante, do pilar protético ou da prótese. 

Zeza e Pilloni (2012), em uma revisão sistemática, chegaram a conclusão que 

nenhum dos tratamentos estudados deu a resolução completa da MPI, sendo estes 

o tratamento mecânico associado ao gel de clorexidina a 1% e/ou bochechos de 

clorexidina a 0,2%, dentifrício com 0,3% de triclosan e jato de ar de bicarbonato de 

sódio. Além disso, os autores sugerem que outras formas de tratamento precisam 

ser estudadas e diretrizes para uso de um protocolo de parâmetros para determinar 

o efeito do tamanho da amostra, diagnóstico e tratamento, bem como os períodos de 

acompanhamento, de forma a permitir detectar e a comparar a eficácia de diferentes 

tratamentos.  

 Tal achado dar suporte teórico ao resultado deste trabalho no qual a 

prevalência final de MPI ainda permanece alta (86,8% do total de pacientes), sendo 

de 81,3% no grupo controle e 90,9% no grupo que fizeram uso do bochecho de 

clorexidina a 0,12%. Destarte, a prevenção das DPI com a adesão da TSPI torna-se 

primordial para a manutenção da saúde peri-implantar em longo prazo.  

 Nesse sentido, vários estudos tem sido realizados com diferentes protocolos 

de tratamentos para a MPI como o uso de terapia a laser (SCHWARZ et al., 2006), 

jato de ar com bicarbonato de sódio (DUARTE et al., 2009), dentifrício com triclosan 

(RAMBERG et al., 2009), antibiótico sistêmico (HALLSTRÖM et al., 2012), jato de ar 

com glicina (JI et al., 2013). Contudo, esses estudos também não observaram 

diferenças significativas entre os grupos, salvo o estudo com triclosan em que os 

autores verificaram que os indivíduos que fizeram uso desse dentifrício reduziram 

mais os sinais clínicos da inflamação peri-implantar do que aqueles que não fizeram. 

Ainda nesse interim, Grusovin et al. (2014), em outra revisão sistemática que 

buscou avaliar os efeitos de diferentes intervenções para a manutenção e 

recuperação da saúde dos tecidos peri-implantares, concluíram que há evidência de 

baixa qualidade para determinar quais intervenções são mais eficazes para manter 

ou recuperar a saúde dos tecidos peri-implantares, bem como, os efeitos em longo 

prazo. Adicionalmente, os autores observaram que para o sucesso do tratamento 

em longo prazo é preciso que seja instituída a TSPI. É fato que há um consenso na 

significância e importância clínica na instituição de uma TSPI para sucesso em longo 
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prazo dos implantes dentários. Contudo, ainda há poucos estudos que deem suporte 

científico para essa afirmação (COHEN, 2003; LANG et al., 2004; HULTIN; 

KOMIYAMA; KLINGE, 2007). 

Assim como pacientes com doenças periodontais precisam de terapia 

periodontal de suporte (TPS), os pacientes que receberam implantes dentários 

também necessitam que seja instituída a TSPI tão logo o paciente seja reabilitado 

com a prótese. E, como complicações biológicas geralmente aparecem após 

transcorrer longos períodos da reabilitação, a TSPI tem se mostrado ser efetiva na 

redução e prevenção de DPI e os métodos de controle de infecção podem ser um 

ganho importante na prevenção das DPI (BERGLUNDH; PERSSON; KLINGE, 2002; 

HULTIN; KOMIYAMA; KLINGE, 2007). 

 O fato de ter sido encontrada diferença estatisticamente significante somente 

entre a avaliação inicial com os demais seguimentos e que após todo esse tempo 

não tenha mais o efeito da clorexidina sobre os resultados, sugere que essas 

avaliações após o baseline possuem o objetivo de manter a condição saudável 

alcançada com o tratamento, reforçando a importância da instituição da TSPI. 

A reversibilidade da MPI não está necessariamente relacionada com a 

redução da PS, uma vez que esta é uma infecção em que inexiste perda óssea peri-

implantar. Nesse interim, Lang e Berglundh (2011) relatam que a MPI apresenta 

uma inflamação que não está associada ao aumento da PS, mas sim ao 

sangramento provocado pela sondagem e que é um parâmetro mundialmente 

aceito, sendo, portanto, parte da definição para o diagnóstico da doença. No 

entanto, nesse estudo, o teste de correlação mostrou que existe uma correlação 

positiva moderada com significância estatística, indicando que o aumento ou 

redução do SS era diretamente proporcional ao aumento ou redução da PS. Essa 

informação pode ser explicada pela diminuição do edema presente no processo 

inflamatório peri-implantar com o tratamento não-cirúrgico e a terapia de 

manutenção instituída. 

Luterbacher et al. (2000), em um estudo no qual acompanharam pacientes 

por um período de dois anos e cujo objetivo fora encontrar parâmetros clínicos para 

determinar o diagnóstico da condição clínica dos tecidos peri-implantares, 

concluíram que o SS é um excelente parâmetro clínico para predizer perda óssea 

peri-implantar com sensibilidade de 50% e especificidade de 100% para um 

frequência de ≥50% SS dos sítios peri-implantares e que testes microbiológicos 
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adicionais poderiam reduzir os resultados falso negativos. Logo, este é um 

parâmetro que deve ser utilizado como rotina na TSPI a fim de se detectar a 

estabilidade ou progressão das DPI. 

 Segundo o estudo de Aguirre-Zorzano, Vallejo-Aisa e Estefanía-Fresco 

(2013), a TSPI, quando empregada, é capaz de diminuir a perda óssea ao redor dos 

implantes, uma vez que eles observaram que o grupo que recebeu a TSPI teve 

menor perda óssea após um ano de função dos implantes. Essa diferença pode ser 

explicada pela correlação positiva moderada encontrada entre o SS e a PS, IPV e 

ISG; visto que esses parâmetros são controlados durante a TSPI, embora não tenha 

sido realizada avaliação radiográfica final nesse estudo. 

 Embora, não seja possível estabelecer uma relação causal por meio da 

correlação, suponhe-se que com o aumento do SS pode haver uma tendência de 

maior perda óssea e, consequentemente, levar a falha do implante. Para tanto, 

Anner et al. (2010) ao investigarem os fatores associados à taxa de sucesso de 

implantes observaram que pacientes que não fazem TSPI têm mais chances de 

terem insucesso do que aqueles que realizam TSPI (OD 1,89; IC 1,14-3,13). 

Além disso, Quirynen et al. (2007) enfatizam que a instituição de um protocolo 

de TSPI faz-se necessário principalmente em indivíduos que possuem histórico de 

doença periodontal previamente tratada ou não e que instalaram implantes de 

superfície rugosa, por estes apresentarem uma higienização bucal deficiente e já 

estarem susceptíveis a inflamação e os implantes com superfície rugosa facilitam o 

acúmulo de biofilme dentário (KAROUSSIS et al., 2003; KAROUSSIS et al., 2004a; 

KAROUSSIS et al., 2004b; HULTIN; KOMIYAMA; KLINGE, 2007). 

Corroborando esses achados, Roccuzzo et al. (2010), Roccuzzo et al. (2012) 

e Pjetursson et al. (2012) observaram que, dependendo da severidade da 

periodontite, os implantes dentários possuem menores taxas de sucesso quando 

comparados a pacientes periodontalmente saudáveis. E, mesmo esses indivíduos 

periodontalmente comprometidos quando aderiam à TSPI apresentaram maiores 

taxas de sucesso comparados aos que não aderiram completamente à TSPI. Além 

disso, quando indivíduos parcialmente edêntulos que aderiram à TSPI são 

reinfectados estes possuem maior risco a desenvolver DPI e/ou perderem o implante 

dentário do que aqueles pacientes periodontalmente estáveis (ROCCUZZO et al., 

2010; ROCCUZZO et al., 2012; PJETURSSON et al., 2012). 
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Ainda nesse sentido, Salvi e Ziztmann (2014), em uma revisão sistemática, 

concluíram que a falta de adesão dos pacientes parcialmente edêntulos com 

implantes dentários à TSPI esteve associada a uma maior incidência de DPI e à 

perda do implante dentário quando comparados aos pacientes que aderiram à TSPI. 

 Para tanto, Cardaropoli e Gaveglio (2012) encontraram em seu estudo uma 

diferença significativa entre os pacientes que tiveram o tratamento com implantes ou 

não. Mais precisamente, pacientes periodontalmente comprometidos que colocaram 

um ou mais implantes dentários tiveram uma maior taxa de adesão à TSPI (88,1%) 

do que os pacientes que não colocaram implante dentário (64,8%). Este resultado 

sugere que um procedimento cirúrgico, como a instalação de um implante dentário, 

pode ter um grande impacto psicológico sobre o comportamento dos pacientes, uma 

vez que é capaz de aumentar o grau de motivação para ir regularmente para as 

consultas de controle programados. Não obstante, parece que características 

socioeconômicas podem também exercer influência sobre esses achados. 

Neste estudo, indivíduos adultos foram os que estiveram maior percentual de 

piora no SS que pode ser explicado pelo fato daqueles relatarem não ter tempo 

suficiente no decorrer de suas atividades diárias para realizar uma higienização 

bucal satisfatória. Embora, a literatura relate que pacientes idosos requerem uma 

atenção maior por parte do profissional quanto à higiene bucal uma vez que, por 

terem a capacidade de diligência e destreza manual reduzida, não são capazes de 

remover eficientemente o biofilme dentário e, portanto, precisam ter os retornos mais 

regulares do que os adultos (HULTIN; KOMIYAMA; KLINGE, 2007). 

O tempo dos retornos influenciam no padrão de higiene bucal dos pacientes, 

embora não haja evidência científica sobre de quanto deve ser o tempo entre as 

reavaliações durante a TSPI e também qual seria o tratamento específico proposto, 

visto que essas consultas regulares ajudam a manter a saúde dos tecidos peri-

implantares (AXELSSON; NYSTRÖM; LINDHE, 2004; HULTIN; KOMIYAMA; 

KLINGE, 2007; WORTHINGTON et al., 2013). Isso torna-se evidente neste trabalho, 

uma vez que ao aumentar o tempo de retorno dos pacientes vê-se que houve um 

aumento em todos os parâmetros aqui investigados (IPV, ISG, PS e SS), porém, 

sem diferenças estatísticas. 

Segundo o estudo de Aguirre-Zorzano, Vallejo-Aisa e Estefanía-Fresco 

(2013), a TSPI quando empregada é capaz de diminuir a perda óssea ao redor dos 

implantes, uma vez que eles observaram que o grupo que recebeu a TSPI teve 
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menor perda óssea após um ano de função dos implantes. Essa diferença pode ser 

explicada pela correlação positiva moderada encontrada entre o SS e a PS, IPV e 

ISG; visto que esses parâmetros são controlados durante a TSPI.  

Outro fator que deve ser levado em consideração à prevenção e manutenção 

da saúde peri-implantar, embora neste trabalho não tenha encontrado tal 

associação, é o tipo de prótese, se ela é implantossuportada ou implantorretida. 

Conforme estudo de Serino e Ström (2009), indivíduos que fazem uso de próteses 

implantorretidas apresentam elevado IPV e SS devido, muitas vezes, a falta espaço 

entre a prótese e o implante dentário impedindo que o paciente realize uma remoção 

adequada do biofilme dentário. Essa situação ainda pode ser agravada se o 

indivíduo for idoso que muitas vezes pode ter a destreza manual reduzida (HULTIN; 

KOMIYAMA; KLINGE, 2007). 

Está claro na literatura científica que o controle de biofilme dentário é uma 

fator crucial para manutenção da saúde peri-implantar. Para garantir o sucesso da 

TSPI é preciso que o paciente tenha compromisso e venha regularmente às 

consultas, como também, o profissional exercendo seu papel fundamental na 

motivação destes pacientes. Logo, é imperativo que os pacientes entendam seu 

papel e responsabilidade na manutenção dos seus implantes dentários 

(TODESCAN; LAVIGNE; KELEKIS-CHOLAKIS, 2012). O grau de higiene bucal 

antes da instalação do implante tem sido relatado como um fator que pode 

influenciar o número de perdas de implantes dentários. Van Steenberghe et al. 

(1993) encontraram maior número de implantes perdidos em pacientes parcialmente 

desdentados com alto IPV quando comparados a pacientes com baixo IPV. Isso 

pode demonstrar a importância de se estabelecer um alto padrão de higiene bucal 

antes da instalação do implante. 

Assim, é importante que antes da instalação dos implantes dentários faça-se 

uma reeducação de higiene bucal nos pacientes que apresentam elevados IPV e 

ISG, os quais indicam que esses possuem higienização bucal deficiente. Além dessa 

reorientação bem como motivação, é preciso que o profissional, durante o 

planejamento protético, forneça condições adequadas para que os pacientes 

consigam manter uma higienização bucal satisfatória. Adicionalmente, deve-se 

elaborar instruções de higiene bucal individualizadas para cada indivíduo 

dependendo do tipo de prótese recebida e quantidade de implantes dentários cuja 

estratégia fora adotada por esta pesquisa (HULTIN; KOMIYAMA; KLINGE, 2007; 
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BERCHIER et al., 2008; SLOT; DÖRFER; VAN DER WEIJDEN, 2008; TODESCAN; 

LAVIGNE; KELEKIS-CHOLAKIS, 2012; YAACOB et al., 2014). 

Essa individualização da instrução de higiene bucal é corroborado pelo 

protocolo desenvolvido por Corbella et al. (2011), no qual mostrou que a prevalência 

de mucosite peri-implantar fora menor que 10% considerando cada período de 

avaliação em um acompanhamento de dois anos. Sugere-se, portanto, que se 

indivíduos reabilitados com implantes dentários recebessem orientações de higiene 

bucal individualizadas já na cirurgia de instalação e nas consultas subsequentes até 

a instalação da prótese e ainda durante a TSPI a incidência das DPI poderia reduzir, 

visto que estes indivíduos aprenderiam a conviver com hábitos de higiene bucal 

adequados à sua nova realidade. Além disso, essas reavaliações dos tecidos peri-

implantares durante a TSPI por si só reforçam comportamentos de saúde e atitudes 

de estilo de vida dos pacientes. Nesse estudo, não foi possível a realização desse 

protocolo antes visto que os pacientes selecionados já eram reabilitados há pelo 

menos um ano. 

O BPI parece exercer influência sobre a perda óssea peri-implantar (KAN; 

RUNGCHARASSAENG; LOZADA, 2003; ZIGDON; MACHTEI, 2008). Aguirre-

Zorzano, Vallejo-Aisa e Estefanía-Frisch (2013) observaram que o BPI interferiu na 

perda óssea peri-implantar em ambos os grupos (com TSPI e sem TSPI). Indivíduos 

que tinham BPI do tipo fino apresentaram maior média de perda óssea (com TSPI 

de 0,23 mm e sem TSPI de 0,78 mm) do que aqueles do tipo espesso (com TSPI de 

0,09 mm e sem TSPI de 0,38 mm), indicando que o BPI do tipo espesso pode ser 

considerado o fator de prognóstico positivo para o sucesso a longo prazo da 

reabilitação com implantes dentários.  

Adicionalmente, Zigdon e Machtei (2008) concluíram que quanto mais fina e 

menor largura da MC maiores são as chances de ocorrer recessão gengival nos 

implantes dentários. Não foi possível realizar essa análise no presente estudo visto 

que não houve avaliação radiográfica ao final do estudo. Adicionalmente, também 

não foi observada associação significativa na avaliação do BPI e a ausência ou 

presença de MC e a PS e SS. Frisch et al. (2013) também não encontraram tal 

relação. Entretanto, existem estudos que relatam que há altas taxas de MPI ao redor 

de implantes dentários que apresentam MC ≤2 mm (BOURI JUNIOR et al., 2008; 

ZIGDON; MACHTEI, 2008; ADIBRAD; SHAHABUEI; SAHABI, 2009; SCHROTT et 

al., 2009; CRESPI; CAPPARÈ; GHERLONE, 2010).  
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Como não existem diretrizes baseadas em evidências para o tratamento das 

DPI, estratégias de prevenção têm se tornado cada vez mais importante (FRISCH et 

al., 2013). Nesse intuito, alguns estudos têm demonstrado a influência positiva da 

adesão regular à TSPI (ANNER et al., 2010; RINKE et al., 2011; COSTA et al., 2012; 

FRISCH et al., 2013; FRISCH; ZIEBOLZ; RINKE, 2013; SERINO; TURRI; LANG, 

2014). Portanto, a adoção e adesão à programas de manutenção da saúde peri-

implantar pode contribuir para o sucesso a longo prazo dos implantes dentários.  
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7 CONCLUSÃO 

 

À luz dos resultados obtidos neste estudo e acima descritos, verifica-se que: 

 

 A terapia mecânica por si só é eficaz na redução dos parâmetros clínicos aqui 

investigados, uma vez que comparada com a associação desta com 

bochechos de clorexidina a 0,12% não houve diferença estatisticamente 

significativa; 

 Não houve associação entre as variáveis PS e SS e as variáveis 

independentes (sexo, ciclo de vida, etilista, fumante, tipo de prótese, tempo 

de uso da prótese, MC, BPI, IPV e ISG); 

 Como os grupos tornaram-se iguais, pelo fato do efeito da clorexidina não 

mais existir, a TSPI fora eficiente em reduzir as médias dos índices de placa 

visível (IPV) e sangramento gengival (ISG), bem como, a PS e o SS até o 

término do estudo. 
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ANEXO B 

 
              
 
 
 

 

 
 
 

Anamnese 

NOME 
 

IDADE 

DATA DE NASCIMENTO 
 

GÊNERO PROFISSÃO 

ENDEREÇO RESIDENCIAL 
 

FONE RESIDENCIAL 

ENDEREÇO DO TRABALHO 
 

FONE TRABALHO 

CELULAR 
 

CART. IDENTIDADE 
 

C.P.F. 

1. Está sob tratamento médico? Sim  Não  
     

2. Está tomando alguma medicação no momento?Qual (is)__________________ Sim  Não  
     

3. Já teve alguma doença grave? Qual (is) _______________________________ Sim  Não  
     

4. Já foi operado alguma vez? Qual (is) _________________________________ Sim  Não  
     

5. Existe algum caso de diabetes ou câncer na família? Sim  Não  

Que doença e grau de parentesco?  __________________________________ 
     

6. Tem ou teve alguma (s) das seguintes doenças infecto-contagiosas:     

Hepatite  Sífilis  Tuberculose  Outras   
     

7. Já tomou anestesia local para tratar ou extrair dentes? Sim  Não  
     

Em caso afirmativo, teve alguma reação? Sim  Não  
     

8. Alguma vez tomou penicilina ou outro antibiótico? Sim  Não  
     

Em caso afirmativo, teve alguma reação? Sim  Não  
     

9. Apresenta alguma alteração de pressão arterial ou distúrbio cardíaco? Sim  Não  
     

10. Tem ou teve algum tipo de sangramento na boca? 
Região______________________ 

Sim  Não  

     

11. Está grávida? Sim  Não  
     

12. Consome bebida alcoólica? Tipo____________ Frequência_____________ Sim  Não  
     

13. É fumante? Há quanto tempo? __________________________________ Sim  Não  
     

14. Sente sensação de boca seca, dificuldade de engolir alimentos secos ou 
necessidade de beber líquidos nas refeições? 

Sim  Não  

    
     

15. Tem algum outro problema que julgue importante? Sim  Não  

16. Recebeu instruções de higiene bucal após a cirurgia dos implantes? Sim  Não  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE  
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Índices Orais 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IPV =     Data: ____/____/____ 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ISG =    Data: ____/____/____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100
5  dentes de Nº

placa  com faces de Nº




100
4  dentes de Nº

osangrament  com faces de Nº




   ÍNDICE DE PLACA VISÍVEL (IPV) 

18 17 16 15 14 13 12 11 

55 54 53 52 51 

48 47 46 45 44 43 42 41 

85 84 83 82 81 

28 27 26 25 24 23 22 21 

65 64 63 62 61 

38 37 36 35 34 33 32 31 

75 74 73 72  % 

18 17 16 15 14 13 12 11 

55 54 53 52 51 

48 47 46 45 44 43 42 41 

85 84 83 82 81 

28 27 26 25 24 23 22 21 

65 64 63 62 61 

38 37 36 35 34 33 32 31 

75 74 73 72 71 % 

ÍNDICE DE SANGRAMENTO GENGIVAL (ISG) 
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Periograma 

 

    PROFUNDIDADE À SONDAGEM 
- PS 

 
RECESSÃO 

 LESÃO DE 
FURCA 

 

  DEN
TE 

 DV V M
V 

DL L ML  R
V 

RL M
C 

M  D
P 

V M
P 

 

  18             18     

  17             17     

  16             16     

  15             15M   D 

  14             14M   D 

  13                  

  12                  

  11                  

  21                  

  22                  

  23                  

  24             24M   
D 

  25             25M   
D 

  26             26     

  27             27     

  28             28     

  38             38V   L 

  37             37V   L 

  36             36V   L 

  35             35M   D 

  34             34M   D 

  33                  

  32                  

  31                  

  41                  

  42                  

  43                  

  44             44M   D 

  45             45M   D 

  46             46V   L 

  47             47V   L 

  48             48V   L 

 
 
 

                                                                        
 
 
 
 
 
 
 

  

 

LEGENDA  

RV = recessão vestibular 

RL = recessão lingual/palatina 

MC = mucosa ceratinizada 

M = mobilidade 

Cálculo Subgengival: * 

Sangramento à sondagem: + 


