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RESUMO 
 

Schoichet JJ.  Análise da correlação entre o fator de crescimento epidérmico, 
formação do selamento mucoso e desenvolvimento de mucosite peri-implantar 
[tese]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2019. 
 

Atualmente a reabilitação oral com implantes osseointegráveis é utilizada 
amplamente na clínica odontológica com resultados previsíveis a longo prazo. No 
entanto, a presença de doenças peri-implantares, como mucosite e peri-implantite, 
desafiam a longevidade do tratamento na prática clínica. Uma das principais 
características clínicas da mucosite é a perda do selamento mucoso, processo este 
que envolve uma série de substâncias biológicas, entre elas, o fator de crescimento 
epidérmico (EGF) e seu receptor EGFR, que apresentam como função primordial a 
formação do epitélio oral. Elucidar e, consequentemente, controlar a biologia 
relacionada ao desenvolvimento dessas patologias são um desafio para a 
Odontologia.  Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar a correlação entre os 
níveis do fator de crescimento epidérmico (EGF), e seu receptor (EGFR), nas 
diferentes fases clínicas da reabilitação com implantes odontológicos e traçar o perfil 
biológico do desenvolvimento da mucosite. Trinta e seis participantes de pesquisa 
foram incluídos no estudo, sendo submetidos à coleta de amostras, no alvéolo 
cirúrgico antes da instalação do implante (Grupo 1; n=10) e no fluido crevicular peri-
implantar após a reabertura (Grupo 2; n=10), nos tecidos peri-implantares com 
saúde e em função (Grupo 3; n=8) e nas regiões com mucosite peri-implantar 
(Grupo 4; n=18). Reação em cadeia de polimerase quantitativa avaliou a expressão 
de RNAm dos genes EGF/EGFR, por meio do sistema de detecção SYBR Green 
Master Mix. Analisando a expressão gênica do EGF, no fluído crevicular peri-
implatar, observou-se diferenças estatísticas de todos os grupos, quando 
comparados individualmente ao grupo 3. Houve maior expressão do EGF para o 
grupo 3 (em função e com saúde peri-implantar) (p=0.04). Em relação ao EGFR, não 
observou-se diferença estatística entre os grupos (p=0.56). Conclui-se que baixos 
níveis da expressão do gene EGF, no fluido crevicular peri-implantar, estão 
relacionados com a presença de  mucosite peri-implantar e ausência de selamento 
mucoso peri-implantar, em condição de saúde. Não houve correlação entre a 
expressão gênica de EGFR com saúde ou doença em relação a mucosite. 
 
 
Palavras-chave: fator de crescimento epidérmico, mucosite, tecido peri-implantar, 

selamento mucoso. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 
 
Schoichet JJ. Analysis of correlation between epidermic growth factor, mucosal 
sealing formation and peri-implant mucosite development [Tesis]. Niterói: 
Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2019. 
 
 
Currently oral rehabilitation with osseointegrated implants are widely used in the 
dental clinic with long-term predictable results. However, the presence of peri-implant 
diseases such as mucositis and peri-implantitis challenge the longevity of the 
treatment on clinical practice. One of the main clinical features of mucositis is the loss 
of mucosal sealing, a process that involves a number of biological substances, 
including epidermal growth factor (EGF) and its EGFR receptor, which have as their 
primary function the formation of the oral epithelium. Elucidating and consequently 
controlling the biology related to the development of these pathologies is a challenge 
for dentistry.  Therefore, the aim of this study was to evaluate the correlation between 
epidermal growth factor (EGF) and receptor (EGFR) levels in different clinical stages 
of dental implant rehabilitation and to trace the biological profile of mucositis 
development. Tirthy-six research participants from the Specialization Course in 
Implantology (FO-UFF) were included in the study, and underwent sample collection: 
inside the alveolar socket, immediately before implant placement (Group 1, n=10); at 
the peri-implant crevicular fluid (PICF) during reopening (Group 2, n=10); PICF from 
healthy peri-implant in function (Group 3, n=8); PICF from mucositis sites  (Group 4, 
n=18). Quantitative PCR evaluated EGF/EGFR gene expression using the SYBR 
Green Master Mix detection system. The results showed that EGF expression, in 
peri-implant crevicular fluid, was statistically different.  There was a higher EGF 
expression for group 3 (peri-implant health) (p=0.04) compared to the others groups. 
Regarding EGFR, there was no statistical difference among the groups (p=0.56). It 
was concluded that low levels of EGF gene expression, in peri-implant crevicular 
fluid, are related to the development of peri-implant mucositis and the absence of 
mucosae sealing. There was no correlation between EGFR gene expression with 
health or mucositis. 
 
 
 

 

Keywords: epidermal growth factor, mucositis, peri-implant tissue, mucosae sealing 
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1. INTRODUÇÃO  
 

 

A terapia com implantes tem sido amplamente aplicada na reabilitação 

oral há muitos anos, com resultados previsíveis, a longo prazo. A longevidade e 

a funcionalidade dos implantes dentários dependem da osseointegração ao 

redor do corpo do implante e do estabelecimento de uma barreira de tecido 

mole, denominada selamento mucoso, que protege as estruturas subjacentes 

peri-implantares e o próprio implante.  No entanto, a presença de inflamação da 

mucosa peri-implantar (mucosite) pode levar à perda do selamento mucoso, e 

possível reabsorção óssea patológica (peri-implantite), culminando na perda do 

implante.3 

Nos últimos anos, as doenças peri-implantares tornaram-se cada vez 

mais presentes na prática clínica diária. Estima-se que, apesar das 

divergências em relação ao diagnóstico, a mucosite peri-implantar tenha uma 

prevalência que varia de 50% a 80%, enquanto a peri-implantite afeta 

aproximadamente 12% - 40% dos implantes,22 tornando-se um problema 

desafiador para os dentistas.23   

A mucosite peri-implantar foi definida pelo Consenso do 6º Workshop 

Europeu de Periodontia (WEP), como a presença de inflamação na mucosa 

peri-implantar, sem sinais de perda de osso de suporte.22,25 Posteriormente, o 

7ª WEP, determinou que o parâmetro clínico para diagnóstico da mucosite peri-

implantar seria sangramento à sondagem com força suave.20 Por outro lado, a 

Academia Americana de Periodontia (AAP, 2013),1 definiu mucosite como a 

presença de sangramento à sondagem e/ou supuração, que geralmente estão 

associadas à profundidade clínica de sondagem ≥ 4mm, sem evidência de 

perda óssea radiográfica patológica. Em 201923, o Consenso da Federação 

Mundial de Odontologia (FDI) caracterizou a mucosite peri-implantar pela 

presença de edema, sangramento à sondagem, vermelhidão e/ou secreção 

purulenta na mucosa, reafirmando ainda, sua função precursora da peri-

implantite.  

Neste contexto, e com a crescente incidência da mucosite após a 

instalação dos implantes, inúmeros estudos vem explorando as características 
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biológicas da mucosite peri-implantar que possam estar associadas ao 

desenvolvimento ou permanência da doença. No entanto, grande parte destes 

estudos focam na resposta inflamatória exacerbada, associada ao padrão 

clínico característico de mucosite, incluindo análise de interleucinas, 

metaloproteinases e diferentes citocinas relacionadas à destruição tecidual, 

presentes tanto no tecido peri-implantar como no fluido crevicular peri-

implantar. Como resultados, a maioria destas pesquisas evidenciam um padrão 

elevado destes marcadores pró-inflamatórios associados à diferentes padrões 

de desestruturação dos tecidos ao redor do implante.9,10,15,21 

No entanto, os estudos das características da mucosa peri-implantar, em 

condição de saúde, e sua relação com a formação do selamento mucoso, tem 

evidenciado características peculiares presentes somente neste tecido.2,3 O 

tecido peri-implantar, além de não possuir ligamento periodontal, o que impede 

sua inserção ao implante, possui um padrão de menor vascularização e maior 

progressão da destruição tecidual quando o selamento mucoso é rompido, 

atingindo diretamente o tecido ósseo, quando comparado ao periodonto. Por 

isso, a presença do selamento mucoso peri-implantar fornece uma das únicas 

barreiras físicas e biológicas à disseminação da doença peri-implantar. Este 

selamento, composto por 3 epitélios (epitélio peri-implantar, epitélio oral e 

epitélio sulcular), é formado a partir do epitélio oral, após a instalação do 

implante endósseo.3 

Considerando que, para a formação do epitélio oral é necessária a 

atividade e expressão de genes que possibilitem a proliferação tecidual e 

estabilização dos aspectos regenerativos, estudo de Kim et al., em 2012,19 

investigou, em larga escala, as possíveis moléculas reguladoras associadas à 

formação epitelial na cavidade oral, evidenciando que o fator de crescimento 

epidérmico (EGF) é primordial e está altamente associado à formação do 

epitélio oral. 

O fator de crescimento epidérmico (EGF) é um polipeptídeo de 53 

aminoácidos, originalmente isolados das glândulas salivares de camundongos. 

A descoberta do EGF foi precedida por sua capacidade de estimular o 

crescimento e a diferenciação epitelial, após sua administração em 

camundongos recém-nascidos.  Sabe-se que a interação do EGF com seu 

receptor (EGFR) desencadeia complexos processos bioquímicos que levam à 
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progressão do ciclo celular. Na mucosa oral, o EGF tem demonstrado ser 

responsável por inúmeras funções primordiais para a cicatrização de feridas, 

sendo que suas funções englobam estímulos à proliferação, migração e 

repopulação celular.18   Baixos níveis de EGF na mucosa peri-implantar foram 

associados à presença de acentuada inflamação na mucosa, a mucosite peri-

implantar, e perda do selamento mucoso peri-implantar.14 Ainda assim, 

inúmeras perguntas permanecem sem resposta: Há correlação entre EGF e a 

formação do selamento mucoso peri-implantar? Há associação entre níveis de 

EGF, perda do selamento mucoso e desenvolvimento da mucosite peri-

implantar? 

Estudos moleculares podem ajudar a compreender as propriedades 

estruturais e biológicas do selamento mucoso e sua interação com o implante 

dentário, evidenciando mecanismos que orquestram a integridade da interface 

do tecido mole peri-implantar. No entanto, dados oriundos de estudos em 

humanos são ainda escassos.12 Por isso, baseando-se na função biológica do 

EGF e no aumento da incidência da mucosite peri-implantar, este trabalho 

objetivou avaliar a correlação entre os níveis do fator de crescimento 

epidérmico (EGF), e seu receptor (EGFR), nas diferentes fases clínicas que 

representam uma evolução, desde a formação do selamento mucoso ao 

desenvolvimento da mucosite peri-implantar, através de um estudo transversal. 

Nossa hipótese foi que há correlação entre níveis elevados de EGF e a 

presença de integridade do selamento mucoso peri-implantar e, ao contrário, 

baixos níveis de EGF estão associados à mucosite peri-implantar. 
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2. PROPOSIÇÃO  
 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 
 

 

Avaliar a correlação entre os níveis do fator de crescimento epidérmico 

(EGF), e seu receptor (EGFR), nas diferentes fases clínicas que representam 

uma evolução, desde o momento de instalação de implantes endósseos 

osseointegráveis, na formação do selamento mucoso até o desenvolvimento da 

mucosite peri-implantar. 

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

Comparar os níveis do fator de crescimento epidérmico e seu receptor 

antes e após o período de osseointegração. 

Comparar os níveis do fator de crescimento epidérmico e seu receptor 

nos fluidos creviculares peri-implantares com saúde e mucosite peri-implantar. 

Analisar se há correlação entre o fator de crescimento epidérmico com o 

seu receptor e as características clinicas da mucosa peri-implantar. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

Esta pesquisa foi realizada após a submissão do projeto e o respectivo 

Termo do Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE, Anexo 2) ao Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) – 

Faculdade de Medicina da U.F.F., tendo sido aprovado pelo número 2.455.991 

(Anexo 3), em consonância com o estabelecido na Resolução 466/2012 e suas 

complementares do Conselho Nacional de Saúde e na Resolução 441/2011, 

abordando a inclusão de biorrepositório. 
 Todos os procedimentos clínico-radiográficos foram realizados na 

Clínica do Curso de Especialização em Implantodontia da Faculdade de 

Odontologia da Universidade Federal Fluminense (FO-UFF). Os procedimentos 

laboratoriais foram realizados na Unidade de Pesquisa Clínica do Hospital 

Universitário Antonio Pedro (UPC-HUAP). 

 

 

3.1. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO  
 
 
           Um total de 36 participantes foram incluídos na pesquisa, respeitando os 

critérios a seguir. 

Critérios de Inclusão: foram incluídos participantes de pesquisa 

saudáveis; não fumantes; com e sem história pregressa de doença periodontal; 

com indicação de instalação de implante endósseo mandibular (grupos 1 e 2) 

ou com implantes endósseos mandibulares osseointegrados já instalados 

(grupos 3 e 4), do tipo hexágono externo. Participantes maiores de 18 anos, 

independentes e lúcidos, que não dependiam de outras pessoas/cuidadores; e 

com a assinatura do TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido).  

Nos grupos 3 e 4, os participantes de pesquisa deveriam possuir 

próteses totais fixas metalo-plásticas implantossuportadas aparafusadas sobre 

implantes endósseos integrados do tipo hexágono externo, mandibulares, 

instaladas há no mínimo 1 ano. 
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Todos os participantes tiveram seus casos planejados e realizados na 

clínica do Curso de Especialização em Implantodontia da Faculdade de 

Odontologia da Universidade Federal Fluminense. 

Critérios de exclusão: Relato durante a anamnese de comprometimento 

sistêmico (diabetes, discrasias sanguíneas), uso de drogas reabsortivas e 

tratamento de reposição hormonal, uso de antibióticos, anti-inflamatórios e 

enxaguatórios bucais três meses antes do início da pesquisa e os considerados 

vulneráveis, de acordo com a Resolução 466/12. 

Nos grupos 3 e 4 foram excluídos os participantes de pesquisa 

diagnosticados com peri-implantite e os que realizaram manutenção peri-

implantar há no mínimo 6 meses. 

           Os participantes da pesquisa foram divididos em 4 grupos, considerando 

o período de osseointegração e aplicação de carga. Na Instalação do implante, 

(sem aplicação de carga) e avaliação após o período de osseointegração: 

Grupos 1 e 2. Com aplicação de carga em implantes osseointegrados há no 

mínimo 6 meses: Grupos 3 e 4. 

 

 

3.2. PARTICIPANTES DA PESQUISA – Grupos 1 e 2 
 

 

Um total de 10 participantes foram selecionados dentre os pacientes do 

curso de Especialização de Implantodontia da Universidade Federal 

Fluminense, de março de 2017 até abril de 2019. Este número de participantes 

foi baseado executando o cálculo de amostra com poder de 80%. 

Estes participantes eram todos candidatos à instalação de implantes 

dentais endósseos, osseointegráveis, sendo submetidos à planejamento 

clínico/tomográficos, de acordo com o protocolo do curso de Especialização de 

Implantodontia da UFF. 

Todos os participantes da pesquisa foram submetidos à instalação de 

implante dental endósseo, osseointegrável, pela técnica de dois estágios 

cirúrgicos, de acordo com o protocolo recomendado por Misch et al.24 Todos os 

implantes colocados foram do tipo hexágono externo com plataforma regular 

(Implante: Titamax Ti Ex Cortical - Cilíndrico – Hexágono Externo - Neodent® 
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[Straumann® Group] - JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários SA - 

Curitiba - Paraná - Brasil), colocado ao nível da crista óssea alveolar. 

Todos os procedimentos cirúrgicos foram executados pelo mesmo 

cirurgião envolvido na pesquisa (de acordo com o protocolo de instrumentação 

/ fresagem recomendados pelo fabricante).  

 
 

3.2.1. Exame clínico-radiográfico – Grupos 1 e 2 
 
 

As análises clínicas e radiográficas foram executadas em dois tempos 

diferentes, como descrito abaixo. 

Grupo 1 (Análise imediata após a colocação do implante): A análise 

clínica foi realizada após a colocação do implante dental endósseo, 

osseointegrável,  considerando a estabilidade primária e o torque imediato 

obtido. Foram utilizadas radiografias periapicais digitais acopladas a um 

posicionador radiográfico com um guia acrílico. 

Grupo 2 (Análises da osseointegração): Foi realizada com  a exposição 

do implante 3 meses após a cirurgia de instalação. Quinze dias após a 

reabertura, os implantes foram submetidos a aferição de estabilidade 

secundária.  O tecido peri-implantar foi clinicamente avaliado pela coloração da 

mucosa e sangramento. A presença de mobilidade do implante foi analisada 

também após o período de osseointegração. 
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3.3. PARTICIPANTES DA PESQUISA – Grupos 3 e 4 
 

 

Todos os pacientes sob tratamento para a terapia de suporte peri-

implantar, no período de 2017-2019, na Clínica do Curso de Especialização em 

Implantodontia da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal 

Fluminense (FO-UFF) foram considerados possíveis voluntários para a 

participação na pesquisa.  

Considerando os critérios de inclusão e exclusão, de um total de 42 

pacientes pré-selecionados, foram incluídos 26 participantes para esta etapa 

da pesquisa, os quais, após avaliações clínicas, foram classificados em 

saudáveis (grupo 3 – controle, n=8)  ou  em portadores de mucosite peri-

implantar (grupo 4 – mucosite, n=18). 
 

 

3.3.1. Exame clínico-radiográfico – Grupos 3 e 4 
 

        Um único pesquisador, calibrado através do teste kappa, realizou todas 

as etapas da parte clínica deste estudo. As próteses totais fixas metalo-

plásticas implantossuportadas aparafusadas mandibulares foram removidas e 

todos os implantes e tecidos peri-implantares foram examinados. O exame 

clínico peri-implantar foi realizado nas superfícies mesial, distal, vestibular e 

lingual de cada implante, utilizando sonda periodontal (Carolina do Norte - 

PCPUNC15-6 Hufriedy do Brasil). Adicionalmente, avaliou-se a distância do 

rebordo da prótese à mucosa, com o uso de um especímetro castroviejo ponta 

seca (Golgran - São Caetano do Sul, SP-Brasil). 

Considerou-se os seguintes parâmetros clínicos: profundidade de 

sondagem peri-implantar; sangramento à sondagem e/ou supuração; 

sangramento espontâneo; presença de mobilidade dos implantes; presença de 

biofilme na prótese e nos implantes; faixa de tecido queratinizado; biótipo peri-

implantar; alteração de cor da mucosa; presença de área edemaciada; 

exposição de roscas do implante; sensibilidade à percussão; tempo de função 

dos implantes (Anexo 4). O diagnóstico das regiões analisadas teve como base 

os parâmetros evidenciados no Quadro 1. 
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Quadro 1. Diagnóstico das doenças peri-implantares estudadas (baseando-se em Lindhe & Meyle, 

2008).22 

  

De acordo com o diagnóstico, os participantes desta etapa da pesquisa 

foram divididos em dois grupos: grupo controle, caracterizado por saúde peri-

implantar em todos os implantes (Grupo 3) e; grupo mucosite, caracterizado 

pela presença de mucosite peri-implantar, em pelo menos 1 implante (Grupo 

4). 

 

3.3.2 Considerações durante o exame clínico-radiográfico nos 
grupos 3 e 4  
 

 

a. Exame radiográfico: o exame radiográfico consistiu de radiografia 

periapical digital com uso do posicionador radiográfico cone Indicator 

Digital Shick Elite - Indusbello (Londrina, PR-Brasil). Todas as 

tomadas radiográficas foram realizadas no mesmo aparelho de Rx 

DABI ATLANTE Spectro 70x (Ribeirão Preto, SP-Brasil), com o 

sensor KODAK RVG5100 Digital Radiography System (São José dos 

Campos, SP-Brasil) e com a utilização do programa KODAK imaging 

Software (São José dos Campos, SP-Brasil), através de um único 

operador. No momento da tomada radiográfica, os participantes 

utilizaram avental de chumbo e protetor para tireóide, respeitando a 

Portaria Federal 453/98 (01/06/1998).   

Saúde Peri-implantar 

(Grupo 3) 

Mucosite Peri-implantar 

(Grupo 4) 

Ausência de: 

• Sangramento Espontâneo  

• Sangramento à Sondagem 

• Edema 

• Alteração de Cor 

• Secreção Purulenta  

• Perda Óssea Radiográfica 

Patológica 

 

Presença de: 

• Sangramento À Sondagem  

• Alteração de Cor Tecidual  

• Edema Peri-Implantar 

• Secreção Purulenta 

Ausência de perda óssea radiográfica 

patológica 
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b. Perda óssea fisiológica: a perda óssea fisiológica foi caracterizada 

considerando a perda óssea normal de um milímetro durante o 

primeiro ano após a instalação do implante e de 0,2mm por ano 

subsequente, de acordo com o período da osseointegração.31 O 

cálculo da perda óssea considerou a radiografia diagnóstica e o 

protocolo de instalação do implante no nível ósseo para implante 

hexágono externo. Partindo deste parâmetro, quando a perda óssea 

total (1mm no primeiro ano e 0,2mm por anos subsequentes) era 

superior ao esperado, o diagnosticado foi de peri-implantite.  

 

Os pacientes diagnosticados com peri-implantite foram encaminhados 

para tratamento específico na Clínica de Implantodontia da FO-UFF.  

Todos os participantes da pesquisa apresentando diagnóstico de 

mucosite peri-implantar foram encaminhados para tratamento na Terapia de 

Suporte Peri-implantar no Curso de Especialização em Implantodontia da UFF. 

A figura 1 evidencia os grupos da pesquisa realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

M A T E R I A L  &  M É T O D O S

Figura 1: GRUPO 1, alvéolo cirúrgico pré-instalação do implante osseointegrável; GRUPO 
2, 15 dias após exposição cirúrgica/reabertura do implante osseointegrado; GRUPO 3, 

implante osseointegrado , com carga funcional e mucosa peri-implantar saudável; 
GRUPO 4, implante osseointegrado, com carga funcional e com sinais clínicos de 

mucosite.

GRUPO 1 GRUPO 4GRUPO 3GRUPO 2
n=10 n=10 n=8 n=18 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 
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3.4. AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO GÊNICA  
 
   

          No Grupo 1 a coleta foi realizada no alvéolo cirúrgico antes da instalação 

do implante (Figura 2).  Nos Grupos 2, 3 e 4 a coleta foi realizada no fluido 

crevicular peri-implantar (FCPI) (Figuras 3, 4, 5). Para os grupos submetidos à 

carga (Grupos 3 e 4), o local eleito para coleta da amostra foi sulco peri-

implantar do sítio com maior grau de doença de cada participante. Nos casos 

nos quais todos os implantes eram saudáveis, foi realizada a coleta do sítio do 

implante mais próximo a linha média (Figura 5).  

Nos Grupos 3 e 4, a prótese total fixa metalo-plástica 

implantossuportada aparafusada mandibular foi removida e após isolamento 

relativo com rolete de algodão, a superfície do implante na área da coleta foi 

seca. Um filtro de papel absorvente (Maillefer – Dentsply, Petrópolis, RJ-Brasil) 

foi inserido no sulco peri-implantar, durante 60 segundos (Figuras 4 e 5), e 

imediatamente depois, submerso em 1mL de TRIZOL e armazenado em – 80 ͦ 

C. 
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M A T E R I A L  &  M É T O D O S

Figura 2: Coleta do alvéolo cirúrgico do GRUPO 1, pré-instalação do implante 
osseointegrável.

M A T E R I A L  &  M É T O D O S

Figura 3: Coleta do fluido crevicular do sulco peri-implantar do GRUPO 2, 15 dias após 
exposição cirúrgica/reabertura do implante osseointegrado.
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M A T E R I A L  &  M É T O D O S

Figura 4: Coleta do fluido crevicular do sulco peri-implantar do GRUPO 3, implante 
osseointegrado , com carga funcional e mucosa peri-implantar saudável, sítio do implante 

mais próximo da linha média.

M A T E R I A L  &  M É T O D O S

Figura 5: Coleta do fluido crevicular do sulco peri-implantar do GRUPO 4, implante 
osseointegrado, com carga funcional e com sinais clínicos de mucosite, sítio do implante 

com maior grau de doença de cada participante.
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O RNAm total foi extraído das amostras pelo método convencional do 

Trizol (InvitrogenTM por Life Technologies, Nova Iorque, EUA). Tratamento com 

DNase, para digerir o DNA genômico que poderia levar a falsos resultados 

positivos, foi realizado usando DNA-freeDNase® (Ambion por InvitrogenTM 

pela Life Technologies, NY, EUA). A integridade do RNA foi confirmada e corrida 

em eletroforese, gel de agarose a 1,2% corada com SYBR Stain® 

(InvitrogenTM pela Life Technologies, NY, EUA). A pureza do RNA foi 

confirmada com a razão das absorvâncias 260/280 em espectrofotômetro, e a 

quantidade de RNA estimada a 260 nm (Nanodrop® 1000, ThermoScientific, 

Wilmington, EUA). A reação de transcrição reversa do PCR (RT-PCR) foi 

realizada para a síntese de DNA complementar (cDNA), a partir de 300 ng de 

RNA utilizando o sistema ImProm-II Transcrição Reversa System™ (Promega 

Corporation, Wisconsin, EUA), de acordo com o protocolo do fabricante. O 

controle do branco (RT-PCR, sem matriz de RNA) e as reações RT (reações de 

PCR sem a transcrição reversa) foram executadas juntamente com todos os 

RT-PCRs. As reações de PCR quantitativo (qPCR) foram realizadas no 

software MxPro-Mx3005P (Stratagene/Agilent Technologies, Wilmington, DE, 

EUA), utilizando o sistema de detecção rápida SYBR Green Master Mix 

(Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA) com 1,5 ul de cDNA em cada 

reação. qPCR usou ativação a 95 ° C durante 10 minutos, seguido por 40 ciclos 

de desnaturação e prolongamento (95 ° C durante 15 segundos e 60°C durante 

1 minuto). Iniciadores específicos para EGF, EGFR foram confeccionados com 

base nos dados BLAST (http: //blast.ddbj. nig.ac.jp/top-j.html). O Método Livak 

(2-ΔΔCT) determinou a quantificação relativa da expressão desses genes. Os 

valores foram normalizados em relação à expressão constitutiva de β-actina 

(para a frente 5 '- AAT TAC GAG CTG CGT GTG G - 3' / reverse 5 '- AGA GCG 

CAG GTA GGA TAG CA - 3').  
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3.5. ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 
 

              As variáveis numéricas foram expressas como média ± desvio padrão 

e sujeitas ao Teste de normalidade (teste de Shapiro-Wilk): normal (ANOVA e t 

test) e não-normal (Mann Whitney). As variáveis nominais foram avaliadas pelo 

teste do qui-quadrado, incluindo a avaliação do odds ratio com intervalo de 

confiança de 95%. O teste de Kruskall-Wallis comparou os 4 grupos da 

pesquisa simultaneamente. O p-valor <0.05 foi considerado significante 

estatisticamente. A análise da expressão gênica considerou o padrão da 

distribuição da normalidade, utilizando o teste de Mann Whitney na 

comparação entre os grupos. As análises estatísticas foram realizadas usando 

o programa STATA11.1software (StataCorp, Texas, USA). 

 
 
 
 
 
  



 
 24 

4. RESULTADOS 
 
4.1. RESULTADOS CLÍNICOS 
 
 
 

4.1.1. Grupos 1 e 2 
 
 

  
Período de Osseointegração  

 
Os 10 participantes da pesquisa apresentaram idade média de 47.9 ± 

8.2 anos, sendo 5 (50%) mulheres e 5 (50%) homens. Somente 1 (10%) 

participante era hipertenso. Nenhum participante apresentou histórico de 

periodontite (0%). 

Os resultados clínicos evidenciaram ausência de dor à percussão e 

espontânea, ausência de alteração de coloração de mucosa peri-implantar, e 

de quaisquer outros sinais e sintomas de inflamação peri-implantar, bem como 

todos apresentaram estabilidade primária e secundária. 

Considerando os aspectos clínico-radiográficos, as regiões estudadas 

em ambos os intervalos, antes da instalação do implante e após a 

osseointegração, não apresentaram sinais clínicos de inflamação ou perda 

óssea patológica peri-implantar. 

 

 

4.1.2. Grupos 3 e 4 
 
 
 
          Considerando os critérios de inclusão e exclusão previamente descritos, 

de um total de 42 pacientes, 4 foram excluídos por comprometimento 

sistêmico, 6 por serem fumantes, 3 por mudança de endereço (Estado) e 3 pelo 

diagnóstico de peri-implantite, totalizando 26 participantes incluídos. 

Considerando o gênero, 16 (61.5%) participantes eram homens e 10 

(38.5%) mulheres com idade média de 65.5 ±7.99 anos. Com base nos 

parâmetros clínicos, nenhuma diferença foi encontrada entre os grupos 

controle e mucosite (Tabela 1).  
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Tabela 1. Características gerais dos participantes da pesquisa e aspectos clínicos nos grupos 3 

e 4.  

Parâmetros Controle  

(N=8/ %) 

Mucosite 

 (N=18/%) 

p-valor (OR; IC)* 

Gênero 

     Masculino 

     Feminino 

 

3 (37.5) 

5 (62.5) 

 

13 (72.2) 

5 (27.8) 

 

0.10 (0.23: 0.03-1.34) 

Idade 67.75±2.1 64.72±2.0 0.38 

Histórico de Periodontite 5 (62.5) 8 (44.4) 0.33 (2.08: 0.37-11.48) 

Gênero 

     Masculino 

     Feminino 

 

3 (37.5) 

5 (62.5) 

 

13 (72.2) 

5 (27.8) 

 

0.10 (0.23: 0.03-1.34) 

 

Aspectos clínicos 

   

Implante em função (anos) 4.18±4.15 3.38±1.42 0.99 

Número total de implantes 4.25±0.46 4.55±0.70 0.26 

Acúmulo de placa na prótese 8 (100) 13 (72.2) 0.15 

Antagonista 

     Dentes 

     Prótese Total  

     Prótese Impantossuportada 

 

0 

7 (87.5) 

1 (12.5) 

 

3 (16.7) 

11 (61.1) 

4 (22.2) 

 

 

0.33 

 

Distância prótese-mucosa (mm) 

 

2.56±5.05 

 

0.72±0.77 

 

0.35 

Biotipo Peri-implantar  

Fino 

Espesso 

 

5 (62.5) 

3 (37.5) 

 

10 (55.6) 

8 (44.5) 

 

0.17 (0.33; 0.06-1.69) 

Placa Peri-implantar 8 (100) 17 (94.4) 0.31 

PCS** 2.37±0.51 2.61±0.97 0.60 

Espessura mucosa queratinizada 2.62±1.18 1.61±1.33 0.07 

*OR: odds ratio; IC: intervalo de confiança; **PCS: profundidade clínica de sondagem 
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4.1.3. Avaliação da homogeneidade dos grupos 
 
 

A comparação entre as características clínicas nos grupos da pesquisa 

evidenciaram que, apesar dos grupos sem carga (1 e 2) e os grupos 3 e 4 (com 

carga)  apresentarem participantes diferentes e analisados em diferentes 

períodos após a instalação do implante, estes não apresentaram diferença 

estatisticamente significativa, considerando a idade, gênero e o histórico de 

periodontite (p>0.05), sendo considerados semelhantes para a comparação 

estatística relativa à outros parâmetros. 
 

 

4.2. RESULTADOS DA EXPRESSÃO GÊNICA 
 
 

Os resultados laboratoriais evidenciaram, com base no cálculo do 

método Livak (2-ΔΔ
CT), que a expressão gênica do EGF no FCPI foi 

significantemente maior no grupo 3 (saúde peri-implantar), comparado aos 

demais grupos (p≤0.02) (p=0.04)  (Tabela 2 e Gráfico 1).  

 
Tabela 2. Valores de p na comparação entre os grupos, considerando a expressão gênica de 

EGF. 

 Grupo 2 
Osseointegração  

Grupo 3 
Saúde  

Grupo 4 
Mucosite 

Grupo 1* 

Alvéolo Cirúrgico 

0.75 0.01 0.70 

Grupo 2 
Osseointegração 

 0.01 0.89 

Grupo 3 
Saúde 

   

Grupo 4 
Mucosite 

 0.02  

*O Grupo 1 foi o referencial para a comparação estatística entre os grupos. 
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Gráfico 1. Expressão gênica de EGF nos grupos, evidenciando os níveis elevados de EGF no 
Grupo 3 em comparação aos demais grupos.  
 
 
 

Considerando os níveis da expressão gênica do EGFR, os resultados 

não mostraram diferenças estatisticamente significantes entre os grupos 

(p=0.56) (Gráfico 2). 
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Gráfico 2. Expressão gênica de EGFR nos grupos 1, 2, 3 e 4, evidenciando ausência 

de diferença estatística. 
 
 
 De acordo com os resultados clínicos e a expressão de EGF, pode-se 

observar que o aumento de EGF é compatível com a presença de selamento 

mucoso, assim como sua diminuição, no implante em função, está associada à 

presença de mucosite (Figura 6). 
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Figura 6. Representação ilustrativa da correlação entre a presença do selamento mucoso e 
saúde peri-implantar e os altos níveis de EGF.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Imediatamente
antes da 

Instalação

15 dias após a 
reabertura

-
Implante

Osseointegrado

Implante em
função

-
SELAMENTO 

MUCOSO ÍNTEGRO

Implante em
função

-
PERDA DO 

SELAMENTO 
MUCOSO

MUCOSITE

FORMAÇÃO 
DO

SELAMENTO 
MUCOSO

EXPRESSÃO DE EGF 



 
 30 

5. DISCUSSÃO 
 
 

A mucosite peri-implantar é caracterizada, clinicamente, pela presença 

de sinais compatíveis com resposta inflamatória, na mucosa ao redor do 

implante. Os índices desta doença vem crescendo significantemente nos 

últimos anos, estimulando estudos à procura de sua etiologia e principais 

tratamentos. Uma das consequências da mucosite é a perda da arquitetura e 

integridade da mucosa peri-implantar, o que sugere uma instabilidade 

associada aos fatores de crescimento responsáveis pela manutenção tecidual 

ao redor dos implantes. No entanto, existem poucas pesquisas sobre a função 

ou formação do selamento de tecidos moles em torno de implantes dentários, 

assim como a caracterização biológica desta interface permanece obscura.3 

Sendo assim, este estudo transversal objetivou avaliar a correlação entre os 

níveis do fator de crescimento epidérmico (EGF), e seu receptor (EGFR), nas 

diferentes fases clínicas que representam uma evolução desde a formação do 

selamento mucoso ao desenvolvimento da mucosite peri-implantar.  

Acreditamos que, esta avaliação ampla do EGF e EGFR possa explicar, 

em parte, a correlação entre a manutenção do selamento biológico e a 

presença de saúde peri-implantar, a longo prazo. De fato, nossos principais 

resultados mostraram que (1) não há diferença entre os níveis de EGF e 

EGFR, antes e após a instalação do implante (período de osseointegração), 

onde a aplicação de carga não foi realizada; (2) após a aplicação de carga no 

implante, o selamento mucoso, íntegro e saudável, clinicamente compatível 

com saúde peri-implantar, apresenta expressão de EGF no fluido crevicular, 

significantemente maior do que os tecidos não submetidos à carga ou com 

mucosite; (3) a presença clínica da mucosite peri-implantar, caracterizada pela 

perda da arquitetura da mucosa, esta associada à diminuição significativa dos 

níveis de EGF, nos implantes em função; (4) os níveis de EGF, na presença de 

mucosite peri-implantar, retomam aos níveis semelhantes aos encontrados ao 

redor dos implantes, após o período de osseointegração, no qual estes não 

estavam em função e há ausência do selamento mucoso; (5) há correlação 

clínica entre a saúde peri-implantar dos implantes em função e os níveis 
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elevados de EGF; (6) níveis elevados de EGF estão associados à presença de 

selamento mucoso íntegro.  

A mucosite peri-implantar é causada, principalmente, pela formação de 

um biofilme bacteriano, que desencadeia uma resposta inflamatória local 

exacerbada, levando à destruição dos tecidos moles peri-implantares.5,22 Há 

evidências suficientes para concluir que vários fatores de risco gerais têm 

impacto no sucesso, a curto e longo prazo, da terapia com implantes. Assim 

como, a prevenção e o tratamento da mucosite peri-implantar, estão 

relacionados com o sucesso a longo prazo em Implantodontia, já que a 

mucosite representa o precursor óbvio da peri-implantite, uma das principais 

causas de perda do implante.20 Por isso, este trabalho utilizou critérios rígidos 

de inclusão dos participantes da pesquisa, de forma a minimizar possíveis 

fatores que pudessem confundir a etiologia desta doença multifatorial, 

excluindo fumantes, pacientes com doença sistêmica, em uso de terapia com 

drogas reabsortivas e tratamento de reposição hormonal ou antidepressivo 

tornando, assim, os resultados biológicos ainda mais expressivos. Outro fator 

que consideramos ainda mais relevante é o fato dos grupos envolvidos nesta 

pesquisa serem homogêneos, sem diferença estatística, relativa aos aspectos 

clínicos gerais como idade, gênero e histórico de periodontite; fato que enfatiza 

ainda mais os resultados. 

Um fator importante no estudo das doenças peri-implantares é a 

representatividade do fluido crevicular peri-implantar (FCPI), o qual foi 

caracterizado como um meio promissor para a detecção da atividade peri-

implantar.16 Os mediadores bioquímicos secretados no FCPI foram 

considerados marcadores de diagnóstico para monitorar a saúde peri-

implantar,17 refletindo o grau de reação inflamatória e regenerativa, que afeta 

os tecidos, ossos e mucosas circundantes.7 Em nosso estudo consideramos 

coletar o FCPI, não somente por representar o metabolismo na interface tecido-

implante, mas por ser um método não invasivo que pode ser aplicado 

futuramente, na prática clínica, para futuros métodos de diagnóstico precoce ou 

terapêuticos. Nossos resultados laboratoriais mostraram ser o FCPI uma fonte 

segura e previsível de células associadas ao tecido peri-implantar e passível de 

processamento para análise da expressão celular por meio do RNAm.  
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A mucosa ao redor dos implantes forma um selamento mucoso que é 

semelhante ao selamento biológico do periodonto.  Essa união peri-implantar é 

composta por três tipos de epitélio: epitélio peri-implantar, epitélio sulcular peri-

implantar e epitélio oral.8,32 O epitélio peri-implantar realiza uma ligação epitelial 

com semelhante função ao epitélio juncional e se forma a partir do epitélio oral, 

dentro de 2 a 3 semanas após a instalação do implante.  Morfologicamente, o 

epitélio peri-implantar é composto por uma fina camada de 3-4 células e possui 

imunoglobulinas, neutrófilos, linfócitos e células plasmáticas, em um amplo 

espaço intercelular, que juntos3 protegem o tecido subjacente de fatores 

exógenos deletérios. No entanto, o epitélio peri-implantar tem menor 

capacidade de selamento funcional quando comparado ao epitélio juncional, 

apesar de ter estruturas epiteliais semelhantes.2 Este fato influencia na 

preservação do selamento mucoso, adicionando ainda que o epitélio oral, 

componente da mucosa peri-implantar, possui baixa adesão ao titânio, 

causada, provavelmente, pelas características eletrostáticas do implante e 

eluição de íons.3 Por outro lado, o tecido conjuntivo subjacente peri-implantar é 

caracterizado pela presença de fibras colágenas tipo V, que não apresentam 

inserção ao implante, tornando este tecido com uma condição inflamatória 

crônica, e não uma estrutura de interceptação ou defesa. Além disso, a 

orientação das fibras e os padrões de fixação do epitélio ao implante e ao 

dente são fundamentalmente diferentes, devido à ausência de cemento e 

ligamento periodontal ao redor do implante.8 

Considerando a biologia natural da formação do selamento mucoso peri-

implantar, e considerando que a integridade deste selamento está associada à 

manutenção da saúde peri-implantar, por ser a principal barreira aos insultos 

externos, nosso estudo investigou a expressão de marcadores relacionados à 

regeneração mucosa, antes e após a formação deste selamento, culminando 

na transição de saúde para mucosite peri-implantar, caracterizada pela perda 

do selamento. O RNAm expresso pelas células no FCPI evidenciou que a 

expressão gênica de EGF e EGFR, durante a instalação do implante e 2 

semanas após a cirurgia de exposição do implante osseointegrado, não 

mostraram diferença estatisticamente significante. Este resultado está 

intimamente relacionado com o fato de que, durante estes dois períodos de 

coleta, no alvéolo cirúrgico anteriormente a instalação do implante e no fluido 
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crevicular peri-implantar logo após a osseointegração do implante, o selamento 

mucoso não estava completamente formado. Sua formação se inicia a partir do 

epitélio oral, de 2-3 semanas3 após o contato do implante com o epitélio oral, e 

em nosso estudo este contato ocorreu após o período de osseointegração, 

sendo a análise do FCPI realizada antes do estabelecimento deste selamento.  

No entanto, tornou-se evidente que, as regiões peri-implantares 

saudáveis, em implantes submetidos à carga, apresentaram aumento 

significativo da expressão gênica de EGF. Este fato pode estar baseado em 

inúmeras justificativas. Primeiramente, os tecidos peri-implantares saudáveis 

são caracterizados pela presença de um selamento mucoso íntegro que, 

possivelmente, mantém sua arquitetura e função devido à atividade de fatores 

de crescimento, tais como EGF, intimamente associado com a capacidade 

regenerativa epitelial. Uma outra explicação, que consideramos plausível, é 

que a presença de carga no implante, pode causar microtraumas teciduais que, 

precisam de constante resposta regenerativa para manter a integridade 

mucosa, diferente do que ocorre no implante recém osseointegrado, não 

submetido à carga, apresentando assim baixos níveis de EGF comparados aos 

tecidos saudáveis ao redor de implantes com conexão protética. Talvez exista 

uma regulação positiva entre funcionalidade mecânica do implante, formação 

de selamento mucoso e altos níveis de EGF.  

Ao contrário, observamos que, quando o tecido peri-implantar perde o 

selamento mucoso em implantes submetidos à carga, devido à presença de 

inflamação exacerbada da mucosa, característica da mucosite peri-implantar, 

os níveis de EGF caem drasticamente no FCPI. Este fato pode representar 

uma influência da resposta inflamatória tecidual destrutiva no peri-implante, 

culminando em destruição de células capazes de produzir EGF e manter a 

integridade tecidual, ativando assim um efeito em cascata de incapacidade 

regenerativa do selamento mucoso aliado à alta resposta inflamatória. Neste 

ponto, a indicação de algumas técnicas terapêuticas se justificam, de forma a 

prevenir o desenvolvimento de peri-implantite e perda do implante. Del Amo et 

al. (2016)13 e Renvert et al. (2019)30 enfatizam a remoção da prótese 

implantossuportada e o tratamento mecânico e químico da mucosa peri-

implantar, como forma de reverter o quadro patológico de mucosite. De fato, 

biologicamente, baseando-se em nossos resultados, a ausência de carga no 
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implante, diminui o trauma tecidual e juntamente com a remoção de outros 

fatores etiológicos, tais como acúmulo de biofilme, podem diminuir 

drasticamente a morte celular no peri-implante, aumentando assim a 

capacidade regenerativa tecidual. É possível que a elevação dos níveis de 

EGF, após tratamento da mucosite, retome os sinais clínicos compatíveis com 

saúde. No entanto, futuras pesquisas são necessárias. 

As atividades biológicas do EGF dependem de sua ligação a um 

receptor especifico da membrana celular, através do qual exerce um potente 

efeito mitogênico na maioria das células epiteliais, fibroblastos e células 

endoteliais.4 A interação EGF-receptor desencadeia complexos processos 

bioquímicos que eventualmente levam a progressão do ciclo celular.28 Em 

pacientes com diabetes, a diminuição dos níveis de EGF é a principal 

responsável pelo comprometimento da funcionalidade dos fibroblastos, 

limitando a formação da matriz extracelular, além de diminuir a resposta 

angiogenica.6 Na mucosa oral, o EGF tem demonstrado ser responsável por 

inúmeras funções primordiais para a cicatrização de feridas, sendo que suas 

funções englobam  estímulos à proliferação, migração e repopulação celular.18   

Atsuta et al3,  sugeriram que a adesão por hemidesmossomos à superficie do 

implante é produzida por células epiteliais na superfície do implante.  

No estudo de Qi et al, em 2019,29 em feridas estimuladas em ambos os 

lados do abdome de ratos, foi transplantado para o lado esquerdo da pele, 

mucosa oral de dorso de língua e comparado com o lado contra-lateral cuja 

cicatrização se deu por via convencional. Ao quinto dia, os níveis de expressão 

do  RNAm dos genes EGF e VEGF-C e suas respectivas proteínas, no tecido 

dérmico do grupo de estudo (transplantado com mucosa oral de dorso de 

língua), foram significantemente maiores do que os do grupo controle. Isto é 

sugestivo de que o transplante de mucosa oral tem características de rápido 

reparo e bom efeito na cicatrização de ferida na pele. EGF pode ter um 

importante papel no reparo cicatricial de pele.29 De acordo com os nossos 

resultados, baixos níveis de EGF nos implantes em função foram claramente 

associados com perda do selamento mucoso e presença de mucosite peri-

implantar, o que está de acordo com a consequente diminuição da capacidade 

de regeneração do tecido lesionado pela doença, associada à possível 

diminuição dos níveis de EGF. Estes achados também estão de acordo com 
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Fonseca et al., 2018,14 que avaliaram a associação entre a qualidade da 

cicatrização da mucosa peri-implantar e a expressão dos genes de EGF e 

EGFR. Os resultados mostraram, claramente, que os genes de EGF e EGFR 

são menos expressos em regiões da mucosa peri-implantar com inflamação. 

Por outro lado, regiões com cicatrização sem inflamação clinicamente 

detectável, e integriadade da mucosa peri-implantar, mostraram alta expressão 

dos mesmos genes. Estes resultados consolidam que baixa expressão do gene 

EGF seja um fator de risco para regeneração tecidual peri-implantar 

inadequada e, portanto, o desenvolvimento de possível doença peri-implantar 

precoce. Os resultados do estudo de Óbice et al 201926 sugeriram que, as 

atividades osteoblásticas e angiogências são predominantemente observadas 

nas fases iniciais da regeneração peri-implantar, levando-se em conta altos 

níveis de EGF, dentre outros marcadores, no fluido peri-implantar durante este 

período. Tenha-se em conta que estas atividades osteobláticas e angiogencias 

foram observadas na fase inicial (30 dias pós-operatório), o que pode sugerir 

uma aceleração no processo de neo-formação óssea ao redor dos 

implantes/componentes e, consequentemente, um selamento biológico mucoso 

mais rápido desta interface. 

Baseando-se no potencial regenerador do EGF, inúmeras terapias tem 

sido sugeridas e testadas para a cicatrização de feridas e aumento da 

regeneração tecidual. O EGF é um dos fatores de crescimento mais 

expressivos em terapias envolvendo Plasma Rico em Plaqueta, para 

regenerações ósseas, sendo aplicado na clínica odontológica com diferentes 

objetivos. Em 2019, Pansani et al.27 avaliaram o potencial das superfícies de 

titânio coberta com EGF aumentarem o potencial de adesão das células da 

mucosa oral, de forma a simular a formação do selamento mucoso peri-

implantar. Os resultados foram promissores, evidenciando que o EGF foi capaz 

de estimular a adesão e o metabolismo dos fibroblastos gengivais, sendo uma 

alternativa para a manutenção do selamento mucoso. 

No entanto, até o momento, poucos estudos tem investigado as 

estruturas de adesão peri-implantares e sua biologia, tão necessárias para a 

manutenção da saúde peri-implantar e longevidade do implante. Este estudo foi 

o primeiro a descrever diferenças na expressão do EGF, antes e após a 

formação do selamento mucoso, e sua associação com a presença de 
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mucosite peri-implantar. Algumas limitações encontradas foram a 

impossibilidade de caracterizar o selamento mucoso peri-implantar, 

considerando que o trabalho foi feito em humanos, a ausência de informação 

sobre os níveis do EGF após tratamento da mucosite peri-implantar e maior 

numero de participantes na pesquisa.  

Pesquisas odontológicas no campo da genética vem sendo introduzidas 

nas universidades, como uma parte vital no desenvolvimento de um próspero e 

forte sistema educacional em seus três pilares - Educação, Pesquisa e 

Extensão -  e os estudos crescem, assim que as novas faculdades de 

Odontologia incorporam e amadurecem um sólido perfil de pesquisa em seus 

programas educacionais,11 abrindo uma possibilidade diagnóstica e de 

possíveis propostas terapêuticas futuras.  

Pelos resultados obtidos em nosso trabalho assim como pela 

experiência clínica dos dias atuais, se tornou mais claro e previsível o sucesso 

das reabilitações protéticas implantossuportadas, entretanto ainda há uma faixa 

de indivíduos para os quais a previsão não é tão simples. A suceptibilidade do 

paciente para desenvolver reações exacerbadas pró-inflamatórias pode, 

parcialmente, ser um fator etiológico do insucesso dos implantes 

osseointegráveis e dos tecidos moles circunjacentes. Especificamente nestes 

casos, e talvez em geral, se possível, os níveis de EGF e EGF-R poderão 

contribuir para otimização dos resultados referentes ao selamento mucoso ao 

redor de implantes e componentes protéticos. Estudos clínicos futuros em 

humanos incluindo estas, dentre outras moléculas, poderão desempenhar 

papel fundamental na influência delas em processos regenerativos e na saúde 

peri-implantar. 
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6. CONCLUSÕES 
 
 

1. Elevada expressão gênica de EGF, no fluido crevicular peri-

implantar, está relacionada com saúde peri-implantar, após o período 

de osseointegração.  

2. Não há correlação entre a expressão gênica de EGFR com saúde, 

antes ou após a osseointegração, e mucosite peri-implantar. 

3.  Baixos níveis do gene EGF, no fluido crevicular peri-implantar, tem 

relação com a presença de mucosite peri-implantar e ausência de 

selamento mucoso clinicamente. 
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ANEXO 1 
 

Termo de consentimento livre e esclarecido 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  (Biorrepositório) 
(De acordo com as normas da Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 466 de 12/12/2012). 

 
COMOTÊ DE ÉTICA EM PESQUISA EM SERES HUMANOS –CEP/UFF 
Rua marques do paraná, 303,4 º andar, prédio anexo ao HUAP. Telefone: +55 (21) 2629-9189. 
 
Título: Tratamento da mucosite peri-implantar: avaliação clínica e laboratorial 
Pesquisador responsável: Priscila Ladeira Casado – CPF 080767537-75. 
Insttuíção a que pertence o pesquisador responsável: UFF – Universidade Federal Fluminense 
Contato: Faculdade de Odontologia Tel.: 2629-9189. 
Email: plcasado@hotmail.com.br 
 
NOMME DO VOLUNTÁRIO: _____________________________________________________ 
IDADE:   _______________________________ANOS RG: ____________________________ 
 

O Sr. (a) esta sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa “tratamento da 
mucosite peri-implantar: avaliação clínica e laboratorial”. 
Para que você possa decidir participar ou não, precisa conhecer os benefícios, riscos e as consequências 
pela sua participação.  
Este documento é chamado de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e tem esse nome porque 
você só deve aceitar participar desta pesquisa depois de ter lido e entendido este documento. Leia as 
informações com atenção e converse com o pesquisador responsável.  
Após receber todas as informações, e todas as dúvidas forem esclarecidas, você poderá fornecer seu 
consentimento por escrito, caso queira participar. 
 
PROPOSTA DA PESQUISA 

Realizar o tratamento da mucosite, que é uma doença inflamatória que acomete os tecidos moles 
em torno dos implantes dentários, e avaliar como o processo inflamatório se comportará após o 
tratamento de manutenção. Este procedimento será realizado através de exames clínicos radiográficos e 
laboratoriais. 
 
ROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

Para esta pesquisa adotaremos os seguintes procedimentos: avaliação clínica, radiográfica e 
laboratorial do implante. Um cirurgião-dentista realizará algumas perguntas sobre sua saúde, além de 
realização do exame clínico dos implantes e da coleta de fluido, que será realizado de forma simples, 
através de um acesso não invasivo. Sua prótese sobre implante será retira e os implantes serão 
avaliados. Com um a gaze será removido resíduos de placa e de alimentos. Com um filtro de papel 
absorvente, será inserido ao sulco da região em torno do implante e assim, colhido o material. Os 
implantes que forem identificados através do exame clico com comprometimento peri-implantar serão 
radiografados, através de radiografia intra-oral digital, com uso de posicionado e avental de chumbo, 
utilizando-se a técnica do paralelismo. 

Todas as amostras biológicas ”fluido” coletadas durante esta pesquisa, conforme descrito acima, 
serão utilizadas para os propósitos descritos neste Termo de consentimento Livre e esclarecido. Ao final 
da pesquisa, se o Sr. (a) autorizar, suas amostras poderão ser armazenas por até 05 anos para ser 
utilizadas em pesquisas futuras. No futuro, qualquer pesquisa que contemple o uso dessas amostras 
deverá ser aprovada pelo Comitê de ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da UFF. E o Sr (a) 
receberá um novo TCLE par autorização. 

Conforme padronizado na Resolução CNS 441/11, itens 2.II e 6 e na Portaria MS 2.201/11, 
Capitulo II, artigos 5º  e Capítulo III, artigo 8, pedimos a sua autorização para coleta, deposito, o 
armazenamento, a utilização do material biológico humano “fluido”, cuja utilização está vinculada a este 
projeto de pesquisa. 
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BENEFÍCIOS  
           O senhor (a) receberá orientações quanto aos cuidados de higiene oral e também será beneficiado 
com o procedimento de manutenção quanto ao controle da doença, além de remoção da placa 
bacteriana. Em todos os casos (saúde/controle; doença/mucosite) serão realizados terapia de suporte 
peri-implantar. No caso de diagnóstico de doença, peri-implantite, será assegurado o tratamento pela 
clínica de Implantodontia da FO-UFF. A pesquisa contribuirá com futuros protocolos clínicos de 
diagnósticos e manutenção peri-implantar. 
 
RISCOS 

Os riscos relacionados com sua participação consistem em manejo das informações e exposição 
à radiação.  

Será assegurado que todas as informações obtidas serão sigilosamente avaliadas e guardadas, 
não sendo divulgado qualquer tipo de informações individuais. As informações eu serão publicadas, serão 
apenas em conjunto, sem divulgar nome e outras características que seja possível à identificação de 
algum participante. É garantido que as informações obtidas serão analisadas em conjunto com outras 
pessoas, não sendo divulga a identificação de nenhum dos participantes. 

O exame radiográfico será realizado com segurança e dentro da técnica recomendada a fim d 
proteger p participante a receber uma mínima quantidade de radiação. A pesquisa contribuirá com futuros 
protocolos clínicos de diagnóstico e manutenção peri-implantar. 
 
CUSTOS 

Não existirão despesas ou compensações pessoais para o participante de pesquisa em qualquer 
fase do estudo, incluído exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à sua 
participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelos pesquisadores, como a 
garantia do ressarcimento das passagens para ir e vir para a consulta para a pesquisa. 
 
CONFIDENCIALIDADE 

Se você optar por participar desta pesquisa, é comprometido a utilização dos dados coletados 
somente para a pesquisa e os resultados serão veiculados através de artigos científicos em revistas 
especializadas e /ou em encontros científicos e congressos, sem nunca tornar possível a sua 
identificação. 
 Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador 
responsável por um período de 12 (doze) meses, e após esse tempo serão destruídos. Os pesquisadores 
tratarão sua identidade com padrão profissional de sigilo, atendendo a legislação brasileira (Resolução 
número 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e suas complementares), utilizando as informações 
somente para fins acadêmicos e científicos. 
 
BASES DA PARTICIPAÇÃO 

A sua participação é voluntária e a recusa em autorizar a sua participação não acarretará 
quaisquer penalidades ou mudanças no seu tratamento e acompanhamento nesta instituição. Você 
poderá retirar seu consentimento a qualquer momento sem qualquer prejuízo. Em caso de você decidir 
interromper sua participação na pesquisa, deverá ser comunicado à pesquisadora responsável e a coleta 
de amostras para os exames laboratoriais será imediatamente interrompida. 
 
ACESSO AO RESULTADO DE EXAMES 

Você pode ter acesso a qualquer resultado relacionado à esta pesquisa. Se você tiver interesse, 
você poderá receber uma cópia dos exames. 
 
GARANTIA DE ESCLARECIMENTOS 

A pessoa responsável pela obtenção deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido lhe 
explicou claramente o conteúdo destas informações e se colocou à disposição para responder as suas 
perguntas sempre que tiver novas dúvidas. Você terá garantia de acesso, em qualquer etapa da pesquisa, 
sobre qualquer esclarecimento de eventuais duvidas e inclusive para tomar conhecimento dos resultados 
desta pesquisa. Neste caso, por favor, ligue para Priscila Ladeira Casado, Tel. (21) 2629-9100. 
CONSENTIMENTO 
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Li as informações acima e entendi o propósito da solicitação de permissão par ao uso dos dados 
coletados. Tive a oportunidade de fazer perguntas e todas foram respondidas. Ficaram claros para mim 
quais são os procedimentos a serem realizados, riscos e a garantia de esclarecimento permanente. 

Ficou claro também que a minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia de 
acesso aos dados e de esclarecer minhas dúvidas a qualquer tempo. 
Entendo que meu nome não será publicado e toda tentativa será feita para assegurar meu anonimato.  

Concordo voluntariamente em participar desta pesquisa e poderei retirar meu consentimento a 
qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer 
benefício que eu possa ter adquirido. 
 
(   ) Eu concordo em participar desta pesquisa e CONCODO em ter minhas amostras armazenadas 
utilizadas para uso em pesquisas futuras  aprovadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 
Medicina da UFF e para isso deverei assinar no futuro, um novo Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, se eu concorda. 
Ou  
(   ) Eu concordo em participar desta pesquisa, mas NÃO CONCORDO em ter minhas amostras 
armazenas para uso em pesquisas, autorizando o descarte da mesmas. 
 
 
Eu, por intermédio deste, dou livremente meu consentimento para participar nesta pesquisa.   
 
_____________________________________________________ ______/________/______. 

Nome e assinatura do participante                                                   Data 
 
Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes desta pesquisa ao paciente 
indicado acima e/ou pessoa autorizada para consentir pelo mesmo. Declaro eu obtive de forma 
apropriada e voluntária o Consentimento Livre e esclarecido deste paciente para a participação desta 
pesquisa. 
 
_____________________________________________________ ______/________/______. 

Nome e assinatura do responsável pela obtenção do Termo                             Data 
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ANEXO 2 
Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 
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    ANEXO 3 

                                FICHA 
CLÍNICA 

Nome:  
_______________________________________________________________ 
Endereço:  
____________________________________________________________ 
Bairro: _________________________ 
Cidade:________________________________  
Cep: 
_________________Telefones:______________________________________
_ 
Email: 
_______________________________________________________________
_ 
Data de Nascimento:____/_____/____ Sexo: (    ) feminino   (    ) masculino 
 
Anamnese 
Fumante: (  ) sim   (   ) não.      Diabético: (   ) sim   (   )  não    
Hipertenso: (   ) sim  (   ) não     Osteoporose: (   ) sim   (   ) não 
Ex-fumante: (   )sim  (   )não. Se sim, por quantos anos? _________  
Qual a quantidade? _________________.Parou faz quanto 
tempo?____________________. 
Faz uso de hormônio: (   ) sim   (   ) não  
Apresenta alguma alteração sanguínea? (   ) sim   (    ) não. 
Qual?_________________ 
História de Doença Periodontal: (   ) gengivite (    ) periodontite 
Alguma doença que considere importante relatar? (   ) Sim   (   ) Não  
Se sim, qual ? 
______________________________________________________________ 
 
Medicação em uso: 
___________________________________________________ 
 
Já fez manutenção peri-implantar (   ) sim  (   ) não  
Data da última manutenção? ____/____/_____ 
Data da Instalação do primeiro implante: ____/____/_____ 
 
Implantes 
Sistema do implante: 
_______________________________________________________________
__ 
Data da cirurgia de instalação :  ___/___/__ 
Descrição dos implantes (da direita para a esquerda) (região e tipo): 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
FLUMINENSE 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA 
DEPARTAMENTO DE 
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1- ________________      4- _________________    7- ___________________ 
2- ________________      5- _________________    8- __________________ 
3- ________________      6- _________________    9- __________________ 
 
Número de implantes osseointegrados perdidos - perda tardia (     ) Região: 
_______________________________________________________________
____ 
 

 
Exame Clínico 

Prótese 
Protocolo:  inferior (    )    superior (   ) 
Overdenture: inferior (   )   superior (    ) 
Coroas protéticas sobre implante: (   ). Regiões: 
______________________________ 
Antagonista: 
__________________________________________________________ 
Data da instalação da prótese:___/___/___ 
 
Presença de Placa: (   ) sim  (   ) não 
Presença de Cálculo: (   ) sim  (   ) não 
Distância entre a prótese e a mucosa : Lado direito ________  Lado esquerdo  
________ 
 
Implantes 
 
Biotipo Peri-implantar (translucidez da sonda): (  ) fino (  ) espesso 
Presença de Placa:(  ) sim  (  ) não Região____________________________ 
Sangramento à sondagem:(  ) sim  (  ) não 
Região____________________________ 
Sensibilidade à percussão:(  ) sim  (  ) não 
Região____________________________ 
 
* Profundidade de sondagem em implantes : faces V, L, D, M.  
                
18      17        16      15       14       13       12       11        21       22       23        24      25      26        27     28 

            

	
   

              v 
            

	
   

                
48        47        46       45       44       43      42       41       31       32       33        34       35       36        37      3
8 
 
* Faixa de mucosa queratinizada em implantes: largura 
               18      17        16      15       14       13       12       11        21       22       23        24      25      26       
 27     28 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                 
48        47        46       45       44       43      42       41       31       32       33        34       35       36        37      3
8 
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*Mobilidade do Implante: (   ) Sim   (    ) Não    
Região___________________________ 
* Sangramento espontâneo: (  ) Sim   (    ) Não   
Região___________________________ 
* Alteração de cor da mucosa: ( ) Sim   (  ) Não   
Região___________________________ 
* Edema: (    ) Sim    (   ) Não     Região__________________________ 
* Secreção purulenta: (    ) Sim    (   ) Não     
Região__________________________ 
*Exposição de rosca do implante: (  ) Sim  (   ) Não     
Região_______________________ 
 
Radiográfico – arquivo: _____________ 
 
* Perda óssea: (    ) sim  (    ) não. Região (distância em mm da plataforma à última exposição 
periimplantar) 
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ANEXO 4 
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Título do artigo 3: Osteonecrose de maxilares relacionada ao uso de 
medicamentos: considerações em implantodontia 

. 
 

 

Revista a qual foi publicado:  ImplantNewsPerio- International Journal 
 

 

Autores: Yonatan Treiger, Sharon Treiger, Suely Zeitounne, Jose 
Jorge Schoichet, Ricardo Villas Boas, Telma Aguiar, Gilson Tristão, 
Mariana Pinheiro, Priscila Ladeira Casado. 
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Resumo: 
Objetivo: descrever os protocolos pré-clínicos e os resultados dos procedimentos cirúrgicos relacionados à Implantodontia, em pacientes 
que fazem uso de medicamentos associados à osteonecrose dos maxilares (MRONJ). Material e métodos: a pesquisa bibliográfica foi 
realizada nas bases PubMed e Scielo utilizando as palavras-chave: dental implant + osteonecroses; biphosphonate osteonecrosis, jaw 
osteonecrosis, maxillary osteonecrosis, dental implant failure, osteonecrosis clinical protocol; e medication-related osteonecrosis of the jaw 
(MRONJ). Resultados: a literatura descreve a conduta pré-definida quanto ao uso de bifosfonatos e sua suspensão para procedimentos 
odontológicos, de acordo com o tempo de uso da medicação. Porém, não há uma conduta pré-clínica definida quanto à suspensão de 
medicamentos antiangiogênicos para procedimentos cirúrgicos em Odontologia. Os resultados dos estudos clínicos mostraram-se 
contraditórios para os protocolos pré-clínicos de suspensão de antirreabsortivos, com aproximadamente 1,3% de casos de osteonecrose 
(em um total de 1.700 pacientes avaliados), principalmente em mandíbula, após trauma na região oral associado ao uso de prótese ou 
cirurgia, em caso de não suspensão do medicamento. Conclusão: a instalação de implantes em pacientes usando bifosfonatos orais não   
é uma contraindicação absoluta. Pacientes em uso de medicamentos antiangiogênicos e inibidores de RANKL devem ser tratados com 
cautela devido à ausência de protocolos definidos. 

Palavras-chave: 
Implante dentário; Osteonecrose associada a bifosfonatos; Osteonecrose. 

 
Abstract: 
Objective: to describe the preclinical protocols and results of surgical procedures related to Implant Dentistry in patients using 
medications associated with maxillary osteonecrosis (MRONJ). Material and methods: the literature search was carried out in the 
databases PubMed and Scielo using the keywords: "dental implant + osteonecrosis", "biphosphonate osteonecrosis”, “jaw osteonecrosis”, 
“maxillary osteonecrosis”, “dental implant failure”, “osteonecrosis clinical protocol" and "medication-related osteonecrosis of the jaw 
(MRONJ)." Results: the literature describes pre-defined procedures regarding the use of bisphosphonates and its suspension for dental 
procedures, according to the time of use of the medication; however there is no definite pre-clinical protocol regarding the suspension of 
antiangiogenic drugs for surgical procedures in dentistry. The results of the clinical studies were contradictory for the pre-clinical 
antireabsorption suspension protocols, with approximately 1.3% of cases of osteonecrosis (total of 1,700 patients evaluated), mainly in 
the mandible, after trauma in the oral region associated with use of prosthesis or surgery, in case of non-suspension of the medicine. 
Conclusion: in patients using oral bisphosphonates is not an absolute contraindication. Patients taking antiangiogenic drugs and RANKL 
inhibitors should be treated with caution because of the lack of defined protocols. 

Key words: 
Dental implant; Bisphosphonate osteonecrosis-associated; Osteonecrosis. 

 
Introdução 

A reabilitação com implantes dentários vem aumentando nas últimas décadas1. No Brasil, até 2014, cerca de 800 mil 
implantes foram instalados por ano2. Nos Estados Unidos, três milhões de pessoas possuem implantes dentários, e 
uma média de 500 mil implantes são instalados ao ano. Segundo a Research and Markets, o mercado de implante 
dentário vai crescer cerca de 9,7% anualmente, até 20203. 

Para uma grande variedade de distúrbios ósseos, alguns medicamentos capazes de causar a osteonecrose de 
maxilares (MRONJ) vêm sendo indicados. Estes fármacos atuam diretamente no remodelamento ósseo, e seu uso 
prolongado pode levar ao comprometimento da qualidade óssea normal, por excesso da supressão da reabsorção 
óssea e da angiogênese, justificando-se assim a preocupação com o uso destes fármacos e a necessidade de se 

compreender seus mecanismos e efeitos4. 

A presente revisão da literatura objetiva descrever os protocolos pré-clínicos e os resultados dos procedimentos 
cirúrgicos relacionados à Implantodontia, em pacientes que fazem uso de medicamentos associados à MRONJ. 
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Esta revisão da literatura teve como base de pesquisa bibliográfica as fontes de busca PubMed e Scielo. O site Google 
foi utilizado para aquisição de dados demográficos específicos. As palavras-chave utilizadas até março de 2018 foram: 
dental implant + osteonecrosis, biphosphonates osteonecrosis, jaw osteonecrosis, maxillary osteonecrosis, dental 
implant failure, osteonecrosis clinical protocol e MRONJ. Foram selecionados 30 artigos que atenderam os requisitos 
pretendidos para a realização deste trabalho. Artigos publicados entre 2000 e 2018, e artigos em inglês que tratavam 
do tema proposto fizeram parte dos critérios de inclusão. Como critério de exclusão, consideraram-se as teses, 
monografias e capítulos de livro. No entanto, revisões da literatura, revisões sistemáticas, ensaios clínicos, relato de 
caso e estudos observacionais-descritivos foram incluídos neste trabalho. Ao final da revisão bibliográfica, dois 
indivíduos leram e selecionaram artigos em inglês em sua versão completa (Figura 1)1,3-29. 

Resultados 

Foram selecionados 30 artigos que atenderam os requisitos pretendidos para a realização deste trabalho. No entanto, 
ao final da leitura completa, dois artigos foram excluídos, permanecendo cinco ensaios clínicos, dois relatos de caso, 
três estudos retrospectivos e 18 revisões da literatura, incluindo guidelines. 

Osteonecrose de maxilares relacionada ao uso de medicamentos (MRONJ) 

De acordo com o Comitê Especial da Sociedade Americana de Cirurgiões Orais e Maxilofaciais (American Association of 
Oral and Maxillofacial Surgeons – AAOMS), recomenda-se a modificação da nomenclatura da Osteonecrose de   
Maxilares Relacionada ao uso de Bifosfonatos (Bronj) para Osteonecrose de Maxilares Relacionada ao uso de 
Medicamentos (MRONJ). Esta mudança se justifica pelo crescente número de casos de osteonecrose envolvendo    

maxila e mandíbula, associados às terapias antiangiogênicas e antirreabsortivas4(Tabela 1). 

Medicamentos antiangiogênicos 

Os inibidores da angiogênese interferem na formação de novos vasos sanguíneos, ligando-se a moléculas de  
sinalização, principalmente o fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) e seus receptores (VEGFR-1 e VEGFR-2).  
O VEGF é essencial para a formação, regulação e sobrevida dos osteoclastos, e sua inibição está relacionada à    
redução do reparo e remodelação óssea5. Esses medicamentos são eficazes no tratamento de tumores  
gastrointestinais, carcinomas de células renais e tumores neuroendócrinos5. No entanto, vários casos de necrose  
maxilar em pacientes com câncer, que recebem terapias direcionadas (inibidores de tirosina quinase – TKIs e   
anticorpos monoclonais) contra VEGF, vêm sendo relatados na literatura6. 

TABELA 1 – PRINCIPAIS MEDICAMENTOS ASSOCIADOS À OSTEONECROSE DOS MAXILARES (ONJ) 

Nome 
genérico 

 
Nome comercial 

 
Características 

Via de 
administração 

Zoledronato Zometa/Reclast Bifosfonato Intravenoso 

 
Alendronato 

Fosamax, Alendil, Recalfe Endrox, Cleveron, Osteoral 
Osteoform, Osteonan, Osteotrat, Osteofar, Bonalen, 

Endronax, Minusorb 

 
Bifosfonato 

 
Oral 

Pamidronato Aredia Bifosfonato Intravenoso 

Etidronato Didronel Bifosfonato Intravenoso 

Tiludronato Skelid Bifosfonato Oral 

Clodronato Bonefos Bifosfonato Intravenoso/oral 

Risedronato Actonel Bifosfonato Oral 

Ibandronato Boniva Bifosfonato Oral/intravenoso 

Denosumab Xgeva/Prolia Inibidor RANK-L Subcutâneo 

Bevacizumab Avastin Antiangiogênico Intravenoso 

Sunitinib Sutent Antiangiogênico Oral 

Sorafenib Nexavar Antiangiogênico Oral 

Panzopanib Votrient Antiangiogênico Oral 

Axitinib Inlyta Antiangiogênico Oral 

 

A Food and Drug Administration (FDA) alerta quanto ao uso apenas de Bevacizumab e Sunitinib, e sua correlação com   
a osteonecrose. Porém, há risco de osteonecrose maxilar associada a outros medicamentos da mesma classe de  
drogas: Sorafenib, Pazopanib e Axitinib7. O Bevacizumab é indicado para pacientes com carcinoma metastático do   
cólon ou reto, glioblastoma, câncer de pulmão e doenças neoplásicas neuromusculares. O Sunitinib é uma droga oral 
usada nos casos de tumores gastrointestinais, hematológicos e na tireoide5. 

Medicamentos antirreabsortivos 

Bifosfonatos 

Os bifosfonatos (BPs) são medicamentos antirreabsortivos usados para distúrbios ósseos causados por uma excessiva 
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ação osteoclástica, tais como osteoporose, tumores ósseos como mieloma múltiplo, hipercalcemia maligna e doença    
de Paget8. A estrutura química dos BPs é análoga da substância endógena reguladora do metabolismo ósseo, 
denominada pirofosfato (PPi)9. Os BPs possuem na sua porção central um átomo de carbono que confere resistência à 
degradação enzimática. O PPi apresenta um átomo de oxigênio na sua porção central e é facilmente solubilizado no 
nosso organismo9. Sua principal função é inibir o recrutamento das células precursoras de osteoclastos e a ativação 
osteoclástica9. 

Estudos10demonstraram que os BPs apresentam em sua estrutura química dois grupamentos fosfato covalentemente a 
um carbono central, acrescidos de duas cadeias denominadas R1 e R2, ausentes na molécula de PPi. A primeira cadeia 
(R1), curta, é responsável pelas propriedades químicas e farmacocinéticas dos BPs, além de conferir, em conjunto com  
os grupamentos fosfato, alta afinidade aos íons cálcio. Já a cadeia longa (R2) determina a potência antirreabsortiva e     
o mecanismo de ação farmacológico, apresentando duas categorias: os nitrogenados (alendronato, ibandronato, 

pamidronato, risedronato e zoledronato) e os não nitrogenados (etidronato e tiludronato)10. 

Inibidor do ligante RANK-L (Denosumab) 

O RANKL (ligante do receptor do fator nuclear Kappa B), membro da superfamília do fator de necrose tumoral (TNF),     
é expresso na membrana osteoblástica e se liga ao RANK (receptor do fator nuclear Kappa B) na membrana dos 
osteoclastos. O inibidor medicamentoso do ligante RANKL, o Denosumab, é um agente antirreabsortivo que atua como 
um anticorpo, inibindo a função dos osteoclastos11. 

A OPG (osteoprotegerina) é o regulador endógeno dessa ativação mediada por RANKL, nos osteoclastos. OPG é uma 
proteína de ligação ao RANKL que atua impedindo a ativação do receptor RANK na membrana dos osteoclastos, 
inibindo assim sua função de ativação osteoclástica (Figuras 2)11. O Denosumab é um anticorpo IgG2, monoclonal 
humano, que se liga à RANKL com alta afinidade e especificidade, impedindo a interação com o RANK na membrana 
dos osteoclastos e simulando assim o OPG endógeno. Ao ligar e bloquear o RANKL, o Denosumab inibe a 
diferenciação, ativação e sobrevivência dos osteoclastos11. 

Protocolo pré-clínico em Implantodontia 

De acordo com o Comitê Especial da AAOMS4, os pacientes podem ser considerados portadores de MRONJ se todas as 
características abaixo estiverem presentes: 

Pacientes que fizeram ou ainda fazem uso de agentes antirreabsortivos e agentes antiangiogênicos; 

Pacientes com exposição óssea ou com osso que possa ser sondado por uma fístula intra ou extraoral, na região 
maxilofacial, que persiste por mais de oito semanas; 

Paciente sem história de radioterapia nos maxilares ou metástases ósseas nos maxilares. 

Estratégias clínicas antes da terapia com medicamentos associados à MRONJ 

O objetivo do tratamento para este grupo de pacientes, submetidos a tratamento de câncer ou osteoporose, é  
minimizar o risco de desenvolver MRONJ. Embora uma pequena porcentagem de pacientes que recebem 
antirreabsortivos desenvolva osteonecrose do maxilar espontaneamente, a maioria  dos  pacientes  afetados 
experimenta essa complicação após a cirurgia dentoalveolar. Se as condições sistêmicas permitirem, o início da terapia 
antirreabsortiva deve ser adiado até que a saúde do paciente seja otimizada. Essa decisão deve ser tomada em  

conjunto com o médico assistente, o dentista e outros especialistas envolvidos4. 

Dentes não restauráveis e com um prognóstico ruim devem ser extraídos. Com base na experiência em 
osteorradionecrose, é aconselhável que, em pacientes que receberão medicação antirreabsortiva ou antiangiogênica, a 
terapia medicamentosa seja adiada até que o local de extração esteja completamente cicatrizado. Profilaxia dental, 
controle de cáries e tratamentos restauradores devem ser executados4. 

Pacientes com prótese total ou parcial devem ser examinados em áreas de trauma mucoso, especialmente ao longo     
da região da flange lingual. É fundamental que os pacientes sejam educados quanto à importância da higiene dental e 
avaliações dentárias regulares, e especificamente instruídos para relatar qualquer dor, inchaço ou osso exposto4. 

Os médicos oncologistas devem avaliar e gerenciar pacientes programados para receber antirreabsortivo intravenoso 
ou antiangiogênico, semelhante àqueles pacientes agendados para iniciar terapia de radiação na cabeça e no 
pescoço4. Em pacientes prestes a iniciar o tratamento de osteoporose com BPs, o protocolo principal inclui a 
orientação do paciente quanto aos riscos potenciais de MRONJ. É provável que a terapêutica ultrapasse mais de  
quatro anos de tratamento12. 

Estratégia clínica após terapia com medicamentos associados à MRONJ 

Apesar da controvérsia sobre a suspensão ou manutenção da medicação durante o período pré e pós-operatório, a 
American Dental Association (ADA) sugere a descontinuidade do tratamento por um período mínimo de três meses, 
para pacientes que fazem uso de bifosfonatos orais por mais de três anos, ou que façam uso concomitante de 
corticosteroides4. 

Em 2009, a Academia Americana de Cirurgia Buco-Maxilo-Facial (AAOMS) publicou uma atualização frente ao 
tratamento da osteonecrose mandibular em relação às estratégias de tratamento, onde os autores dividiram os 
pacientes pelos estágios da doença13: 

Pacientes assintomáticos que fazem uso de bifosfonato intravenoso: manutenção de boa higiene bucal e 
cuidados com os dentes. Evitar procedimentos invasivos. Sepultar ou tratar endodonticamente as raízes de dentes 
cuja coroa não seja restaurável e evitar a instalação de implantes. 
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Pacientes assintomáticos que fazem uso de bifosfonato por via oral: geralmente, apresentam manifestações  
de necrose menos severas e respondem prontamente ao tratamento. As cirurgias eletivas não são contraindicadas  
para esse grupo. Recomenda-se que sejam informados sobre um pequeno risco de comprometimento no reparo  
ósseo. O risco de osteonecrose pode estar associado ao tempo de tratamento superior a três anos. 

Pacientes que utilizam bifosfonatos por via oral por menos de três anos e não apresentam fatores de 
risco clínicos: não são necessários adiamentos na cirurgia ou outros procedimentos odontológicos planejados. Se 
implantes foram planejados, um termo de consentimento deverá ser fornecido, relatando a possibilidade de 
osteonecrose dos maxilares ou perda dos implantes, caso o paciente continue a tomar BPs. Ainda, é necessário 
agendar retornos regulares, contatar o médico e sugerir o monitoramento desses pacientes e/ou doses alternadas do 
medicamento. 

Pacientes que utilizam bifosfonatos por via oral há mais de três anos, com ou sem o uso concomitante    
de outra medicação esteroidal:  contatar o médico para considerar a descontinuação dos BPs por três meses antes  
e depois da cirurgia oral, caso as condições sistêmicas permitam. Os BPs devem ser interrompidos até que o reparo 
ósseo tenha ocorrido. 

Apesar do maior risco de osteonecrose dos maxilares estar relacionado ao tratamento com bifosfonato intravenoso, 
sua suspensão não consiste em uma estratégia de redução de risco. Os BPs são medicamentos com ação residual na 
medida em que se ligam ao osso, permanecendo no tecido por anos. Embora existam recomendações para 
interromper este medicamento dois a três meses antes da cirurgia, há falta de evidências confirmando este 
protocolo14. Em contraste com os bifosfonatos, os medicamentos inibidores do ligante RANK não se ligam ao osso e 
seus efeitos na remodelação óssea diminuem nos seis meses seguintes à cessação do tratamento, sendo  
recomendado este período de suspensão do medicamento pré-cirurgicamente15. 

Até o momento, não foi relatada a conduta pré-clínica quanto à suspensão de medicamentos antiangiogênicos para 
procedimentos cirúrgicos em Odontologia. 

MRONJ na Odontologia e na Implantodontia: resultados clínicos 

Os primeiros relatos sobre a relação do uso de medicamentos associados à MRONJ ocorreram em 2003. Desde então, 
inúmeros trabalhos vêm sendo realizados com o objetivo de avaliar esta correlação no que diz respeito à sua  
incidência, etiopatogenia e formas de tratamento16-26. 

Na Implantodontia, os resultados ainda são discutíveis e contraditórios. A Tabela 2 sumariza os resultados dos 
principais procedimentos cirúrgicos orais, correlacionando-os com os medicamentos antirreabsortivos e 
antiangiogênicos. 

Discussão 

A utilização de medicamentos antirreabsortivos e antiangiogênicos é bastante disseminada na população mundial para 
tratamento de tumores e doenças envolvendo, principalmente, o metabolismo ósseo. Os pacientes sob uso de 
medicamentos associados à MRONJ apresentam um crescente risco de desenvolver osteonecrose nos maxilares. No 
entanto, não há unanimidade em relação ao protocolo clínico em Odontologia, especialmente em Implantodontia, para 
prevenir o desenvolvimento de necrose óssea em pacientes sob uso destes medicamentos. Sendo assim, o objetivo 
desta revisão da literatura foi descrever os protocolos pré-clínicos e os resultados dos procedimentos cirúrgicos em 
Odontologia, e aplicáveis em Implantodontia, em pacientes que fazem uso de medicamentos associados à MRONJ. 

Os principais achados foram: 1) o protocolo clínico prévio ao início do tratamento com medicamentos associados à 
MRONJ é bem estabelecido; 2) há conduta pré-definida quanto ao uso de bifosfonatos e sua suspensão para 
procedimentos odontológicos, de acordo com o tempo de uso da medicação; 3) é indicada a suspensão por seis    
meses dos medicamentos inibidores de RANKL, antes dos procedimentos cirúrgicos em Odontologia; 4) não há    
conduta pré-clínica definida quanto à suspensão de medicamentos antiangiogênicos para procedimentos cirúrgicos em 
Odontologia; 5) os resultados clínicos e cirúrgicos em Odontologia e Implantodontia mostraram-se contraditórios para  
os protocolos pré-clínicos de suspensão de drogas antirreabsortivas; 6) não há um estudo a longo prazo evidenciando 
resultados clínicos após suspensão medicamentosa de drogas antiangiogênicas e inibidores de RANKL. 

A fisiopatologia de MRONJ não é completamente elucidada. Há várias hipóteses que tentam explicar sua localização 
única nos maxilares: inflamação ou infecção, microtrauma, remodelação óssea alterada ou superexpressão da 
reabsorção óssea, inibição da angiogênese, toxicidade dos bifosfonatos nos tecidos moles, biofilme da cavidade oral, 
vascularização terminal da mandíbula, supressão da imunidade ou deficiência de vitamina D17. 

A osteonecrose mandibular é produzida espontaneamente ou, na maioria das vezes, depois de uma 
cirurgia/procedimento dentário. A história clínica mais frequentemente associada à osteonecrose maxilar é a ausência  
ou o atraso na cicatrização dos tecidos duros e moles, após uma intervenção como extração ou implante dentário18-19. 

A morbidade associada à osteonecrose pode interferir de forma significativa na reabilitação do paciente, além de    
causar danos estéticos e funcionais. Após o desenvolvimento da osteonecrose, o tratamento para a regressão da lesão 
varia desde o debridamento da área afetada à ressecção cirúrgica ou laserterapia4. 

Como forma de minimizar possíveis danos após a terapia com medicamentos associados à MRONJ, protocolos pré- 
clínicos em Odontologia foram bem estabelecidos e relatados na literatura. Especificamente em Implantodontia, no 
que concerne ao planejamento protético, a utilização de próteses deve ser bem orientada no sentido de minimizar 
traumas na mucosa e enfatizar a higienização oral, orientando o paciente a relatar qualquer dor, inchaço ou osso 

exposto4. A prevenção é fundamental para evitar a osteonecrose mandibular, e o paciente candidato a receber 
implantes deve ser orientado quanto aos riscos, ao rígido controle de higiene bucal e à necessidade de visitas 
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regulares ao dentista. 

TABELA 2 – RESULTADOS CLÍNICOS APÓS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM ODONTOLOGIA, EM PACIENTES SOB USO DE MEDICAMENTOS ASSOCIADOS À MRONJ 

 
Medicamento 

(classe) 

 
Via de 

administração 

 
Motivo da 

terapia 

 
Causas de 

osteonecrose 

 
Osteonecrose 
(localização  
e incidência) 

Número de 
pacientes 

(número de 
casos) 

 
 

Pamidronato e 
zoledronato 
(antirreabsortivo) 

 
 
 

IV 

 
Mieloma 

múltiplo, câncer 
de mama e 
osteoporose 

78% dos casos, 
lesões 

associadas à 
extração; e 22% 

de lesões 
espontâneas 

 
Mandíbula 

(80%) 
Maxila (14%) 
Ambas (6%) 

 
 

36 pacientes 
(36 casos de 

osteonecrose)16 

 
 

Pamidronato, 
zolendronato e 
alendronato 
(antirreabsortivo) 

 
 
 
 

IV e oral 

Mieloma 
múltiplo, câncer 

de mama, 
câncer de 
próstata, 

osteoporose e 
outras doenças 

malignas 

 
86% de extração 
dentária prévia; 

e 14% sem 
relação com 

procedimento 
dentoalveolar 

recente 

 
 
 

Mandíbula 
(62%) 

Maxila (38%) 

 
 
 

63 pacientes 
(63 casos de 

osteonecrose)17 

 
 

Alendronato e 
residronato 
(antirreabsortivo) 

 
 

 
Oral 

 
Osteopenia, 

osteoporose e 
osteoporose 
induzida por 
esteroides. 

50% das lesões 
ocorreram após 
procedimentos 
cirúrgicos, a 

maioria sendo 
extrações 
dentárias 

 
 

Mandíbula 
(94,7%) 

Maxila (5,3%) 

 
 

30 pacientes 
(30 casos de 

osteonecrose)18 

 
 
 

 
Alendronato 
(antirreabsortivo) 

 
 
 
 
 

Oral 

 
 
 
 
 

Osteoporose 

100% de 
sucesso nos 
implantes 

instalados em 
pacientes que 

usaram 
bifosfonatos, e 

99,2% no grupo 
que não recebeu 

bifosfonato 

 
 
 
 
 

– 

 
 

 
50 pacientes 

(zero caso de 
osteonecrose)19 

 
 
 
 
 

 
Alendronato e 
risedronato 
(antirreabsortivo) 

 
 
 
 
 
 

 
Oral 

 
 
 
 
 
 

 
Não informado 

43 cirurgias de 
implante após 
extração e 18 
em rebordo 
edêntulo. 

Apenas um 
apresentou 

exposição óssea 
seguida da 
exodontia e 

instalação de 
implante, e 
sucesso em 

todos os outros 
casos 

 
 
 
 
 
 

 
Não informado 

 
 
 
 
 

61 pacientes 
(zero caso de 
osteonecrose)20 

   Instalação de   

 

Não informado 
(antirreabsortivo) Oral Não informado 

468 implantes e 
sem evidência 

de ONMAB 
relatada 

Não informado 
115 pacientes 

(zero caso de 
osteonecrose)21 
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Não informado 
(antirreabsortivo) 

 
 

 
Oral 

 
 

 
Não informado 

121 implantes 
instalados com 

sucesso em 
99,17% e 

nenhum caso 
observado de 
osteonecrose 

 
 

 
– 

 
55 pacientes 
121 implantes 

instalados (zero 
caso de 

osteonecrose)22 

 
Alendronato e 
zolendronato 
(antirreabsortivo) 

 
 

Oral (3); IV (2); 
e ambos (1) 

Osteoporose, 
mieloma 

múltiplo e 
câncer de 

mama 

 
Seis casos de 

ONMAB após a 
fixação de 
implantes 

 
Mandíbula 

(80%) 
Maxila (20%) 

 
Seis pacientes 

(seis casos de 
osteonecrose)23 

 
 
 
 

Desonumab 
(antirreabsortivo) 

 
 
 

 
Subcutâneo 

 
 
 

Câncer de 
pulmão e 
mieloma 
múltiplo 

 
 
 

1,3% de ONMAB 
por dentaduras 

mal adaptadas, 
gerando traumas 

 
 
 

 
Não informado 

886 pacientes 
Denosumab 

(1,1% casos de 
osteonecrose) 

 
890 pacientes 
zoledronato 

(1,3% casos de 
osteonecrose) 

 
 
 
 

Bevacizumab 
(antiangiogênico) 

 
 
 

 
IV 

Carcinoma 
metastático do 

cólon ou do 
reto, câncer de 

pulmão, 
doenças 

neurovasculares 
neoplásicas e 
glioblastoma 

 
 
 
 

Microtraumas e 
cirurgias orais 

 
 
 

 
Mandíbula 

 
 
 

3.560 pacientes 
(0,3% casos de 
osteonecrose)25 

 
Sunitinib 
(antiangiogênico) 

 
Oral 

 
Carcinoma de 
células renais 

 
Espontâneo 

 
Mandíbula 

Um paciente 
(um caso de 

osteonecrose)26 

 

Após o início da terapia com medicamentos associados à MRONJ, especialmente com bifosfonatos, recomenda-se a 
descontinuação dos mesmos por três meses antes da cirurgia oral, em casos de utilização por via oral acima de três 
anos. O bifosfonato deve ser interrompido até que o reparo ósseo tenha ocorrido, aproximadamente três meses após  

a cirurgia13. Considerando os períodos de osseointegração na maxila e mandíbula, não há estudos indicando maior 
tempo de espera para a retomada medicamentosa. Cabe ressaltar que o tempo mínimo de seis meses é necessário, 
para a osseointegração maxilar, antes do retorno da medicação. 

Uma alternativa para mensurar o risco de realizar cirurgias em pacientes que fazem uso de bifosfonatos orais é a 
realização do exame para dosar o CTX (carboxitelopeptídeo de ligação cruzada do colágeno tipo I sérico, um marcador 
da reabsorção óssea. Níveis de CTX menores do que 100 pg/ml de sangue representaram alto risco para o 
desenvolvimento de MRONJ; valores entre 100 pg/mL e 150 pg/mL, risco moderado e valores acima de 150 pg/ml 
representaram risco mínimo. No entanto, trata-se de um exame auxiliar, não sendo este um fator determinante, já que  

os níveis de CTX podem variar dentro de 24 horas27. 

Quanto à instalação de implantes em pacientes que fazem uso de bifosfonatos orais, os resultados variam. Ao  
comparar o sucesso do tratamento com implantes em pacientes que receberam bifosfonatos orais durante três anos, 
um estudo concluiu que não houve diferença significativa quando comparados aos pacientes sem uso de bifosfonatos, 
em relação aos resultados clínicos. Com isso, o estudo indicou que a terapia oral com bifosfonatos não está associada   

à falha de implantes endósseos, apesar de relatar a longa meia-vida do bifosfonato e sua permanência nos ossos19. 

Estudos similares que compararam os mesmos grupos com a mesma faixa de tempo de utilização de bifosfonatos 
também obtiveram resultados semelhantes, mostrando que a instalação de implantes em pacientes fazendo uso de 
bifosfonatos orais não é uma contraindicação absoluta e que a perda de implantes está associada também a outros 
fatores locais e sistêmicos. No entanto, os pacientes devem ser alertados quanto aos riscos da osteonecrose, já que é 
um quadro debilitante que pode trazer grande morbidade13,19-20. 

A literatura demonstra que a instalação de implantes em pacientes que fazem ou já fizeram uso de bifosfonato 
intravenoso é uma contraindicação absoluta. Isso porque a potência relativa do bifosfonato usado é maior e a 

capacidade de resposta frente à lesão causada pelo procedimento cirúrgico torna-se limitante, uma vez que o paciente 
se encontra imunodebilitado18. No entanto, nenhum estudo controlado confirma a redução ou reversão da   
osteonecrose após os períodos pré-determinados de suspensão medicamentosa associada à MRONJ. 

Mesmo que o risco de osteonecrose seja relatado como semelhante entre os medicamentos associados à MRONJ, 
principalmente entre os bifosfonatos e os inibidores de RANKL (Denosumab), é importante salientar a diferença 
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substancial entre estes dois medicamentos. A ocorrência de osteonecrose mandibular relacionada ao uso de  
bifosfonatos é observada após uma administração média de 33 meses (administração IV em pacientes com câncer) ou 
48 meses (administração oral em pacientes com osteoporose). Já a osteonecrose decorrente do uso de Denosumab 
ocorre cedo, após o início do tratamento medicamentoso, independentemente do número de administrações   
anteriores. Em contraste com os bifosfonatos, os inibidores do RANKL não se ligam ao osso e seus efeitos na 
remodelação óssea diminuem nos seis meses seguintes à cessação do tratamento. Por isso, o risco de osteonecrose 
após o uso de inibidores de RANKL diminui mensalmente, enquanto no uso de bifosfonatos permanecem estáveis por 
anos. O risco de osteonecrose associada ao uso de bifosfonato está diretamente relacionado à duração da terapia e à 

quantidade total da medicação28. 

Por isso, interromper o bifosfonato não resulta na ausência da droga, pois a persistência do efeito antirreabsortivo é 
esperada para um período indefinido de tempo, já que os bifosfonatos se ligam à hidroxiapatita exposta e incorporam- 
se à matriz óssea, onde são retidos com meia-vida de muitos anos. Esta característica única dos bifosfonatos dificulta    
o controle dos efeitos colaterais indesejáveis e ressalta a importância da otimização da saúde bucal antes de se iniciar   

a terapia com bifosfonatos14. 

Ainda é desconhecido o risco de desenvolver osteonecrose mandibular entre os pacientes que foram expostos a 
antirreabsortivos ou medicamentos antiangiogênicos, para outras formas de intervenção, como implantes dentários ou 
procedimentos periodontais. Ao aconselhar os pacientes quanto ao risco para estes procedimentos, usa-se o risco de 
osteonecrose após a extração dentária (0,5%)29. A literatura não é clara sobre o risco de osteonecrose mandibular   
após cirurgia de implante. Nos pacientes que fazem uso de medicamentos associados à MRONJ, recomenda-se evitar    
a colocação de implantes dentários em pacientes oncológicos que recebem terapia antirreabsortiva intravenosa ou 
medicamentos antiangiogênicos4. 

Apesar de não haver um estudo controlado ou tempo determinado de suspensão de drogas antiangiogênicas para 
tratamentos odontológicos, há relatos de osteonecrose mandibular em pacientes que receberam medicamentos 
antiangiogênicos, com ou sem medicamentos antirreabsortivos. Vários medicamentos, como o inibidor monoclonal de 
angiogênese (Bevacizumab), TKIs, como o sunitinib e sorafenib, são suspeitos de ter participação na patogênese de 

MRONJ7. No entanto, futuros estudos são necessários para determinar sua real influência na disseminação da 
osteonecrose e o tempo necessário de suspensão medicamentosa para procedimentos invasivos em Odontologia e 
Implantodontia. 

Apesar da ênfase aos medicamentos associados à MRONJ, é importante ressaltar que a osteonecrose dos maxilares  

pode também ocorrer em pacientes que não foram expostos a medicamentos antirreabsortivos ou antiangiogênicos4– 
fato este não abordado nesta revisão da literatura. Futuros estudos clínicos controlados, além de estudos in vivo, 
tornam-se essenciais para o detalhamento e aplicabilidade dos protocolos cirúrgicos em Implantodontia, já que a 
instalação dos implantes dentários e sua estabilidade são completamente  dependentes  do  processo  de 
osseointegração e remodelação óssea ao longo dos anos. Além disso, não há na literatura um tempo estabelecido para  
a suspensão dos medicamentos antiangiogênicos, para procedimentos cirúrgicos em Odontologia, e os protocolos pré- 
cirúrgicos em pacientes que usam medicamentos associados à MRONJ ainda são contraditórios. Por isso, o tratamento  
de paciente em uso destes medicamentos deve sempre ser realizado em conjunto e com a aprovação do médico 
responsável. 

Conclusão 

O tipo de medicamento associado à MRONJ, sua via de administração e o tempo de uso influenciam no  
desenvolvimento da osteonecrose mandibular. A instalação de implantes em pacientes que utilizam bifosfonatos orais 
não é uma contraindicação absoluta, mas deve-se ter cuidado, principalmente com os que fazem uso por mais de três 
anos. Pacientes em uso de medicamentos antiangiogênicos e inibidores de RANKL devem ser tratados com cautela, 
devido à ausência de protocolos definidos. 

Nota de esclarecimento 
Nós, os autores deste trabalho, não recebemos apoio financeiro para pesquisa dado por organizações que possam ter ganho ou 
perda com a publicação deste trabalho. Nós, ou os membros de nossas famílias, não recebemos honorários de consultoria ou 
fomos pagos como avaliadores por organizações que possam ter ganho ou perda com a publicação deste trabalho, não possuímos 
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