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ABREVIATURAS

A   base adenina de nucleótido 

aa   aminoácidos

AAP   Academia Americana de Periodontologia

ADN   ácido desoxiribonucleico

Ala   alanina 

Alelo1IL1A  presença de Citosina na posição -889 do gene IL1A 

Alelo2IL1A  presença de Timina na posição -889 do gene IL1A

Alelo1IL1B  presença de Citosina na posição +3953 do gene IL1B
 
Alelo2IL1B  presença de Timina na posição +3953 do gene IL1B

Angle   relação intermaxilar no plano sagital de Angle

Angle(1)  relação intermaxilar no plano sagital classe I de Angle

Angle(2)  relação intermaxilar no plano sagital classe II de Angle

AProt   antes da colocação da prótese

Arg   arginina

ARN   ácido ribonucleico

ARNm   ácido ribonucleico mensageiro
 
ARNr   ácido ribonucleico ribossómico

ARNt   ácido ribonucleico de transferência

Asn   asparagina 

Asp   ácido aspártico
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ATG   codão de iniciação do ADN composto pela sequência de bases
   adenina, timina e guanina

AUC   valor de área abaixo da curva ROC

BMP   proteína morfogenética óssea

bp   pares de bases 

BVQI   Quality Control for Molecular Diagnosis

C   base citosina de nucleótido

CAPP   pipeta Pasteur

carbonos 2’  carbono dois linha

carbonos 3’  carbono três linha

carbonos 5’  carbono cinco linha

CC   controlo do conjugado

CCAAT box  caixa promotora de genes com sequência citosina, citosina,
   adenina, adenina e timina

CGC   Centro de Genética Clínica

Cir. com enxerto 
ósseo e/ou 
biomateriais  cirurgia com enxerto ósseo e/ou biomateriais

Cirurgia(1)  cirurgia simples

Cirurgia(2)  cirurgia com enxerto ósseo e/ou biomateriais

Classe I  classificação da relação intermaxilar no plano sagital segundo 
   Angle de I



Estudo da susceptibilidade individual para a resposta inflamatória do hospedeiro em 
pacientes portadores de prótese dentária implanto-suportada Abreviaturas

Classe II  classificação da relação intermaxilar no plano sagital segundo 
   Angle de II

Classe III  classificação da relação intermaxilar no plano sagital segundo 
   Angle de III

Com PPR ou 
P total s/ mucosa com prótese parcial removível ou prótese total sobre a mucosa 

Com PPR ou 
P total 
s/ parafusos de cic. com prótese parcial removível ou prótese total sobre parafusos 
de
   cicatrização

Com P fixa 
sobre implantes 
(na data ou nas 
primeiras 48h) com prótese fixa sobre implantes na data da cirurgia ou nas 
   primeiras 48 horas após a cirurgia

CON-C   conjugado concentrado

CON-D   tampão do conjugado

Cys   cisteína

DEN   solução de desnaturação

DesdMandPPR desdentado da mandíbula com prótese parcial removível

DesdMandTotal desdentado da mandíbula com prótese total

DesdMaxPPR  desdentado do maxilar superior com prótese parcial removível

DesdMaxTotal  desdentado do maxilar superior com prótese total

DProt   depois da colocação da prótese

DNAstrip  tira de membrana de celulose
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EdMax   edentação  do maxilar superior

EdMand  edentação mandibular

FDesgDent  facetas de desgaste  dentárias
 
FT   factores de transcrição

G   base guanina de nucleótido
 
GC box   caixa promotora de genes com sequência guanina, citosina

Gl   graus de liberdade

Gln   glicina

Glu   glutamina

Gly   ácido glutâmico 

Grupo A  grupo de pacientes com insucesso da reabilitação oral com 
   implantes

Grupo B  grupo de pacientes com sucesso da reabilitação oral com 
   implantes

Haplótipo negativo 
(TGP)   presença de Citosina na posição -889 do gene IL1A e presença de
   Citosina na posição +3953 do gene IL1B, presença de Citosina na
   posição -889 do gene IL1A  , presença de Timina na posição   
   +3953 do gene IL1B, presença de Timina na posição -889 do gene  
   IL1A e presença de Citosina na posição +3953 do gene IL1B

Haplótipo positivo 
(TGP)   presença de Timina na posição -889 do gene IL1A e presença de
   Timina na posição +3953 do gene IL1B

HCD   ADN de controlo

HigieneDentária(1) higiene dentária má
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HigieneDentária(2) higiene dentária regular

His   histidina

HIV–1   variante 1 do vírus da imunodeficiência humana 

H2S   Sulfureto de Hidrogénio

HYB   tampão de hibridização

IFN–γ    gama interferão

IL-1   interleucina 1

IL-6   interleucina 6
 
IL1A   gene humano da interleucina 1 alfa

IL-1A-C889  linha marcadora na strip referente à presença de Citosina (alelo 1)
   na posição -889 do gene IL1A

IL-1A-889T  linha marcadora na strip referente à presença de Timina (alelo 2)
   na posição -889 do gene IL1A 
 
IL1B   gene humano da interleucina 1 beta

IL-1B+C3953  linha marcadora na strip referente à presença de Citosina (alelo 1)
   na posição +3953 do gene IL1B

IL-1B+3953T  linha marcadora na strip referente à presença de Timina (alelo 2)
   na posição +3953 do gene IL1B

IL1RN   gene humano do receptor do antagonista da interleucina-1

IL1A-889 Alelo 1 presença de Citosina na posição -889 do gene IL1A
  
IL1A-889 Alelo 2 presença de Timina na posição -889 do gene IL1A

IL1B+3953 Alelo 1 presença de Citosina na posição +3953 do gene IL1B

IL1B+3953 Alelo 2 presença de Timina na posição +3953 do gene IL1B
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ILe   isoleucina

ImpPerd_  implante perdido

IntOclusais  interferências oclusais evidentes

Leu   leucina

Lic/Bacherlato  Licenciatura e Bacherlato  

LINE   long interspersed elements

Lys   lisina 

kb   kilobase

kb/min  kilobase por minuto

kbp   kilo pares de bases

MAberta  mordida aberta

Mb   megabase 

MCPost  mordida cruzada posterior

Met   metionina

Metal   exposição de metal na face vestibular

MgCl2   Cloreto de Magnésio

Min   minuto

Ml   mililitros

mm   milímetros

mM   milimolar
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MMP   metaloproteínases
 
MobDent  mobilidade dentária

NaCl   Cloreto de Sódio

NaOH   Hidróxido de Sódio

ng   nanogramas

OcImp   oclusão sobre implantes
  
odds ratio  razão das possibilidades

Patologiada-
MucosaOral  patologia da mucosa oral

PDGF   factor de crescimento derivado das plaquetas

PFImpMand  prótese fixa sobre implantes mandibular

PFImpMax  prótese fixa sobre implantes no maxilar superior
 
PFis   presença de fístula

PFNatMand  prótese fixa sobre dentes  naturais mandibular

PFNatMand(1) prótese fixa metalo-cerâmica sobre dentes naturais mandibular 

PFNatMand(2) prótese fixa outra sobre dentes naturais mandibular 

PFNatMax  prótese fixa sobre dentes  naturais  no maxilar superior

PFNatMax(1)  prótese fixa metalo-cerâmica sobre dentes  naturais  no maxilar  
   superior

PFNatMax(2)  prótese fixa cerâmica sobre dentes  naturais no maxilar superior  

PGE   prostaglandinas

PGE–2   prostaglandina 2
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Phe   fenilalanina

PNM   mistura iniciadores/nucleótido
 
Pperi   presença de perimplantite  

Pperim   presença de perimucosite
 
PPR   prótese parcial removível

Pró   prolina

PSup   presença de supuração
  
PT   prótese total

RANKL   receptor activador do NF-Kappa B ligando

RIN   solução rinse

ROC   Receiver Operating Characteristic
 
ROG   regeneração óssea guiada

rpm   rotações por minuto

SdentMax  sobredentaduras sobre implantes  no maxilar superior

SdentMax(1)  sobredentaduras sobre implantes no  maxilar superior com 
   sistema de barra

SdentMax(2)  sobredentaduras sobre implantes no  maxilar superior com 
   barra fresada

SdentMax(3)  sobredentaduras sobre implantes no  maxilar superior com 
   sistema de bola

SdentMand      sobredentaduras sobre implantes mandibular

SdentMand(1)  sobredentaduras sobre implantes mandibular com sistema de
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   barra

SdentMand(2)  sobredentaduras sobre implantes mandibular com sistema de
    bola
    
SdentMand(3)    sobredentaduras sobre implantes mandibular com barra fresada
 
Se                         serina

SE                        erros padrão 

Sens-IL-1             controlo de sensibilidade IL-1A-889  

Sens-IL-1B           controlo de sensibilidade IL-1B+3953        

SINE                     short interspersed elements

Solução HCD     solução de ADN humano do tipo selvagem 

Spec-C                controlo de especificidade

SPSS Statistics 17.0   programa informático de tratamento estatístico

STR                       solução de lavagem adstringente

STRIPS                  tiras de membrana cobertas com sondas específicas

SUB-C                  substrato concentrado

SUB-D                  tampão do substrato

T                           base timina  de nucleótido

TAA               codão de terminação ou stop do ADN composto pela sequência
    de bases timina, adenina e adenina

Tabaco_após      tabaco  na semana da cirurgia

Tabaco_hoje       situação actual face ao tabaco

Tabaco_5anos     situação face ao tabaco à 5 anos
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TAG                  codão de terminação ou stop do ADN composto pela sequência
   de bases timina, adenina e guanina

TATA box             caixa promotora de genes com sequência timina, adenina,
   timina e adenina

TGA                   codão de terminação ou stop do ADN composto pela sequência
   de bases timina, guanina e adenina

TGF–β                    transforming growth factor beta

TGP                        teste genético para a periodontite

TGP positivo      presença de Timina na posição -889 do gene IL1A e presença de
   Timina na posição +3953 do gene IL1B

TGP negativo        conjunto de todos os genótipos negativos

TGP negativo1      presença de Citosina na posição -889 do gene IL1A e presença de
   Citosina na posição +3953 do gene IL1B

TGP negativo2      presença de Citosina na posição -889 do gene IL1A e presença de
   Timina na posição +3953 do gene IL1B

TGP negativo3      presença de Timina na posição -889 do gene IL1A e presença de
   Citosina na posição +3953 do gene IL1B

Thr                          treonina

TipoGen               tipo gengival

TipoGen(1)          tipo gengival normal

TipoGen(2)          tipo gengival espesso

TNF-α                    factor de necrose tumoral alfa 

TRE                        elementos regulatórios de transcrição

Trp                        triptofano
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Tyr                        tirosina

U                            base uracilo de nucleótido

UAA                      codão de terminação ou stop do ARNm composto pela sequência
   de bases uracilo, adenina e adenina

UAG                     codão de terminação ou stop do ARNm composto pela sequência
   de bases uracilo, adenina e guanina

UGA                     codão de terminação ou stop do ARNm composto pela sequência
    de bases uracilo, guanina e adenina

µl                           microlitro

Val                         valina 

Valor p                  valor prova

χ2   qui-quadrado

3’-5’   de três linha para cinco linha

5’-3’   de cinco linha para três linha

7.1.1 + 7.2.1  presença de Citosina na posição -889 do gene IL1A e presença de
   Citosina na posição +3953 do gene IL1B

7.1.1+ 7.2.2  presença de Citosina na posição -889 do gene IL1A e presença de
   Timina na posição +3953 do gene IL1B

7.1.2 + 7.2.1  presença de Timina na posição -889 do gene IL1A e presença de
   Citosina na posição +3953 do gene IL1B

7.1.1(alelo1-889
-IL1A=C) + 7.2.1
(alelo1+3953-IL1B=C) presença de Citosina na posição -889 do gene IL1A e presença de
   Citosina na posição +3953 do gene IL1B
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7.1.1(alelo1-889
-IL1A=C) + 7.2.2
(alelo2+3953-IL1B=T) presença de Citosina na posição -889 do gene IL1A e  presença  
   de Timina na posição +3953 do gene IL1B

7.1.2( alelo2-889
-IL1A=T) + 7.2.1
(alelo1+3953-IL1B=C) presença de Timina na posição -889 do gene IL1A e presença de
   Citosina na posição +3953 do gene IL1B
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I. INTRODUÇÃO

1. Susceptibilidade individual e insucesso de implantes dentários

A infecção do sulco gengival e a progressão para doença do mesmo constitui uma das 
patologias mais frequentes a nível mundial, afectando cerca de 50% da população adulta 
(Ainamo et al., 1982). 
O desenvolvimento de doença crónica no sulco gengival é determinado pela presença 
de bactérias patogénicas no mesmo e está relacionado com a resposta do hospedeiro 
em relação à presença das referidas bactérias (Haffajee & Socransky, 1994; Darveau et al., 
1997; Kornman et al., 1997-a; Kornman et al., 1997-b; Page & Kornman, 1997; Kornman 
& di Giovine, 1998; Kornamn, 2008; Rogus et al., 2008). Em alguns casos, esta resposta 
poderá ser complexa e exacerbada e culminar na perda dos dentes do hospedeiro (Haf-
fajee & Socransky, 1994; Darveau et al., 1997). 
Esta resposta poderá ainda ser considerada como protectora ou destrutiva e inclui o 
recrutamento inicial de neutrófilos, a produção de anticorpos protectores e a libertação 
de citocinas inflamatórias (entre as quais se salientam IL-1- interleucina-1 e TNF-α- fac-
tor de necrose tumoral) (Kornman et al., 1997-a; Page & Kornman, 1997; Kornman & di 
Giovine, 1998). 
No sulco gengival de pacientes com doença gengival crónica encontram-se elevados ní-
veis de várias interleucinas, sobretudo de interleucina-1 e outros mediadores pró-in-
flamatórios (Rogus et al., 2008). A microflora bacteriana presente no sulco gengival em 
situações de doença gengival crónica é composta sobretudo por bactérias gram nega-
tivas anaeróbias (Socransky et al., 1998). Este mesmo grupo bacteriano e os mediado-
res pró-inflamatórios concorrem em conjunto para uma destruição do tecido conjuntivo 
e do osso alveolar (Page et al., 1997; Kornman & di Giovine, 1998; Socransky at al., 
1998; Graves & Cochran, 2003). A parede celular destas bactérias estimula a libertação 
de IL-1 e TNF-α por parte dos monócitos e macrófagos (Kornman et al., 1997-b). Estes 
mediadores pró-inflamatórios vão por sua vez estimular a produção de prostaglandinas 
(sobretudo PGE-2) e metaloproteínases (MMP’s). As prostaglandinas estão associadas à 
reabsorção óssea e as MMP’s à destruição do tecido conjuntivo (Kornman et al., 1997-b; 
Kornman & di Giovine, 1998; Kornman, 1999; Oringer, 2002; kornman, 2008).
No entanto, a presença por si só destas bactérias no sulco gengival de pacientes com pa-
tologia gengival crónica não contribui para o grau de evolução da mesma (Yoshie et al., 
2007). O seu curso pode alterar-se devido a factores genéticos, ambientais e outros (por 
exemplo doenças sistémicas e administração de fármacos) (Hart & Kornman, 1997; Salvi 
et al., 1997-a; Rotundo et al., 2000; Guzman et al., 2003; Cullup et al., 2004).
Engebretson e colaboradores (Engebretson et al., 2002) quantificaram os níveis de algu-
mas citocinas no fluído crevicular em pacientes com doença periodontal e verificaram 
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que pacientes com doença periodontal clinicamente mais avançada apresentavam níveis 
de IL-1 beta mais elevados no sulco crevicular do que outros pacientes com um grau 
menos avançado da doença periodontal. Estes autores concluíram também que estes 
resultados apoiam a teoria da variabilidade de expressão clínica de características espe-
cíficas do hospedeiro.
Michalowicz e o seu grupo de investigação sugeriram que 50% da variabilidade clínica 
da patologia gengival crónica pode ser atribuída a factores genéticos (Michalowicz et al., 
1991; Michalowicz et al., 2000).
A progressão da resposta inflamatória do hospedeiro é responsável pela evolução da do-
ença no sulco gengival e, de acordo com alguns autores, essa resposta é controlada por 
genes específicos, os quais determinam uma resposta que poderá manifestar-se de forma 
protectora ou destrutiva (Malo & Skamene, 1994; Le Souëf et al., 2000; Woo, 2000; Taba et 
al., 2005). A base do tipo de resposta do hospedeiro poderá ser determinada pela produ-
ção de várias citocinas (D’Aiuto et al., 2004) das quais se destaca a interleucina-1, que por 
sua vez é controlada por 3 genes: IL1A, IL1B e IL1RN (Nicklin et al., 1994). 
A presença de polimorfismos específicos nos genes IL1A e IL1B tem sido descrita como 
factor de risco para o desenvolvimento e progressão da doença periodontal (Kornman 
et al., 1997-b; McGuire & Nunn, 1999; Cullinan et al., 2001; Laine et al., 2001; Persson 
et al., 2003; Li et al., 2004; López, et al., 2005; Guzeldemir et al., 2008). Segundo vários 
autores é possível efectuar um teste de susceptibilidade genética para a patologia do 
sulco gengival, que determina a presença de polimorfismos nos genes IL1A e IL1B (Kor-
man et al., 1997-b; McGuire & Nunn, 1999; Goodson et al., 2000; Cafesse et al., 2002-a; 
Greenstein & Hart, 2002-a; Persson et al., 2003; López, et al., 2005).
Os pacientes com genótipo positivo ou patológico para este teste de susceptibilidade ge-
nética, para o genótipo composto IL1A e IL1B, possuem maior risco de desenvolverem uma 
periodontite do que os pacientes de genótipo negativo (Lang et al., 2000; Quappe et al., 
2004; López, et al., 2005; Wagner et al., 2007). Por isso, segundo alguns autores (Agrawal 
et al., 2006; Guzeldemir et al., 2008), este genótipo positivo, deve ser considerado como 
factor de risco para a periodontite agressiva.
De acordo com os estudos de Papanou e seus colaboradores (Papanou et al., 2001), os 
pacientes com periodontite e genótipo composto para os genes IL1A e IL1B positivo (po-
sições -889 para o gene IL1A e +3953 para o gene IL1B) possuem uma resposta estatisti-
camente significativa inferior sistémica da Imunoglobulina G (IgG) em relação às bactérias 
periodontais patogénicas do que os pacientes com genótipo negativo.
Ehmke e a sua equipa de colaboradores (Ehmke et al., 1999) não consideraram que o 
genótipo composto da IL-1 interferisse nos resultados obtidos sem execução de cirurgia 
periodontal.
Cafesse e seus colegas de investigação (Cafesse et al., 2002-a) concluíram que em pacientes 
genotipicamente negativos para o composto da IL-1, quando submetidos a cirurgia muco-
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gengival com maior frequência se obtinha um recobrimento total do que em pacientes de 
genótipo positivo.
O nível bacteriano necessário para o desenvolvimento de periodontite é inferior em pa-
cientes com este genótipo positivo do que em pacientes com genótipo negativo para a 
IL-1, segundo Agerbaek e colaboradores (Agerbaek et al., 2006). 
Alguns autores referenciam ainda uma sinergia entre o genótipo positivo para a IL-1 e o 
tabaco para o estabelecimento da periodontite (Cullinan et al., 2001; Meisel et al., 2002; 
Meisel et al., 2003; Li et al., 2004; Meisel et al., 2004).
Outros investigadores apresentam como factores de impacto superior na patogenia da 
doença do sulco periodontal, aspectos que não apenas a susceptibilidade genética as-
sociada aos genes IL1A e IL1B, mas também o ambiente sulcular (Haffajje & Socransky, 
2001; Hultin et al., 2002; Cullup et al., 2004), outros genes e/ou biomarcadores (Mark 
et al., 2000; Tai et al., 2002; Brett et al., 2005; Scapoli et al., 2005-a; Taba Jr et al., 2005; 
Cochran, 2008; Kornman, 2008; Teles et al., 2009), patologias e/ou condições sistémicas 
associadas (Salvi et al., 1997-b; Engebretson et al., 2004; Kim & Amar, 2006).
Se por um lado, existem vários autores (acima citados) que reportam a importância e 
influência do genótipo composto IL1A e IL1B para a doença periodontal, outros há que 
referem a ausência de associação entre este genótipo e doença periodontal (Walker et 
al., 2000; Hodge et al., 2001; Anusaksathien et al., 2003; Sakellari et al., 2003; Scapoli et 
al., 2005-b; Sakellari et al., 2006; Fiebig et al., 2008). 
Droździk e seus colegas (Droździk et al., 2006) estudaram apenas o polimorfismo do gene 
IL1B e não encontraram associação entre o mesmo e o risco de estabelecimento de perio-
dontite crónica ou agressiva.
Engebretson e a sua equipa de investigação (Engebretson et al., 1999) efectuaram estu-
dos genotípicos de polimorfismos dos genes IL1A, IL1B e TNF-α em pacientes com graus 
diferentes de evolução da doença periodontal e concluíram que os pacientes com genó-
tipo positivo apresentavam níveis mais elevados de IL1-beta no fluido crevicular do que 
os pacientes com genótipo negativo.
De Sanctis & Zucchelli (De Sanctis & Zucchelli., 2000) verificaram que os polimorfismos 
da IL-1 não afectavam a resposta de tratamentos com regeneração óssea guiada durante 
o primeiro ano após a sua execução mas possuíam um grande impacto a longo pra-
zo, nomeadamente durante os quatro anos seguintes. Christgau e seus colaboradores 
(Christgau et al., 2003) concluíram que o genótipo de risco da IL-1 não influenciava os 
resultados clínicos e radiográficos da regeneração óssea guiada no período de 12 meses 
após realização da mesma.
Weiss e o seu grupo de estudo (Weiss et al., 2004) consideraram que não existe evidên-
cia que suporte a influência do genótipo da interleucina-1 no êxito clínico das terapias 
periodontais com enxertos ósseos. 
A flora microbiana presente no sulco gengival peri-implantar é muito semelhante à do 
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sulco gengival do dente natural, em situações de saúde gengival (Lee et al., 1999; Misch, 
2008. p. 68-91). Nos casos de sulcos gengivais de pacientes com patologia crónica do 
sulco, verificou-se que o ambiente microbiano é muito semelhante ao do sulco peri-im-
plantar de pacientes com perimplantite (Alcoforado et al., 1991; Heydenrijk et al., 2002; 
Pye et al., 2009). Os investigadores Alcoforado e sua equipa (Alcoforado et al., 1991) e 
Pye e colaboradores (Pye et al., 2009) verificaram que na microflora peri-implantar, em 
situações de patologia peri-implantar, se encontram não só espécies bacterianas, mas 
também fungos, nomeadamente de Candida.
A doença peri-implantar de pacientes reabilitados com próteses sobre implantes den-
tários caracteriza-se por uma resposta inflamatória do hospedeiro face à presença de 
determinadas bactérias que colonizam o sulco peri-implantar. Numa fase inicial da pato-
logia peri-implantar instala-se a perimucosite, inflamação reversível dos tecidos moles 
circundantes ao implante dentário, que pode progredir para uma situação crónica, já 
com destruição do tecido ósseo justa-implantar (Lang et al., 1997; Klokkevold & New-
man, 2000; Heitz-Mayfield, 2008).
Alguns autores (Mombelli, 1997; De Leitão et al., 2005) referiram que a perda dos im-
plantes dentários pode ocorrer pela presença de bactérias patogénicas no sulco peri-
implantar, associada ou não a forças oclusais excessivas. 
Murata e seus colegas de trabalho de investigação (Murata et al., 2002) concluíram que 
a presença de interleucina-1 deveria ser um marcador útil no fluído crevicular peri-im-
plantar para a inflamação peri-implantar. 
Foram posteriormente propostos outros marcadores de perimplantite no fluído peri-
implantar, tais como a Katepsina K e o receptor activador do NF-KappaB ligando (RANKL). 
No entanto, em ambos os casos, os autores concluíram ser necessário efectuar mais 
estudos prospectivos (Monov et al., 2006; Strbac et al., 2006).
Konttinen e colaboradores (Konttinen et al., 2006) efectuaram um estudo imunohisto-
químico de avaliação dos mediadores inflamatórios de implantes dentários perdidos e 
verificaram que a citocina mais prevalente na perimplantite era a interleucina-1α. Pelo 
que, de acordo com este estudo, as terapias locais deveriam eventualmente passar pelos 
modeladores de citocinas.
Estudos de determinação de susceptibilidade genética, através da execução do teste 
para a detecção de polimorfismos da IL-1 (com integração de pelo menos duas posições 
dos genes IL1A e IL1B, respectivamente -889 e +3953) usado para a doença crónica do 
sulco gengival, em pacientes reabilitados com prótese sobre implantes, não revelaram 
uma perda superior de implantes em pacientes genotipicamente positivos (Wilson Jr & 
Nunn, 1999; Siervo et al., 2000; Rogers et al., 2002). 
Outros autores (Shimpuku et al., 2003; Lin et al., 2007) que estudaram a perda óssea 
marginal de pacientes com implantes endósseos, não encontraram diferenças estatis-
ticamente significativas entre os pacientes genotipicamente positivos, para as posições 
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-889 do gene IL1A e +3953 do gene IL1B, e a perda óssea marginal. Quer isto dizer, que 
nestes estudos os pacientes com genótipo de risco não perdiam mais osso marginal do 
que os pacientes com combinação genotípica para a interleucina-1 negativa. 
Outros investigadores estudaram os polimor¬fismos acima descritos e mais um polimor-
fismo de repetição em tandem do gene ILRN (Hacker et al., 2001; Laine et al., 2006) e 
apresentaram resultados que evidenciam associação entre a pe¬rimplantite e o gene ILRN. 
Por outro lado, mais investigadores, que estudaram também a doença peri-implantar, 
concluíram que o genótipo de risco do teste de susceptibilidade para os genes IL1A 
(posição -889) e IL1B (posição +3953) constituía um factor de risco para o desenvolvi-
mento da doença peri-implantar e que em alguns casos, quando associado à presença 
de fumo do tabaco, aumentava o risco de perda óssea marginal (Feloutzis et al., 2003), 
de estabelecimento de complicações biológicas peri-implantares (Gruica et al., 2004) 
ou mesmo o risco de perda de implantes dentários (Jansson et al., 2005; Andreiotelli 
et al., 2008).
Lambert e colegas de investigação (Lambert et al., 2000) chegaram à conclusão que o 
fumo do tabaco não contribuía para a perda precoce dos implantes dentários e que as 
perdas superiores de implantes em grupos de pacientes fumadores não estavam rela-
cionadas com má cicatrização ou osteointegração mas sim com a exposição posterior 
dos tecidos peri-implantares ao fumo do tabaco.  
Galindo-Moreno e seus colaboradores (Galindo-Moreno et al., 2005) concluíram que o 
consumo de álcool e tabaco podia ter uma influência negativa na predictibilidade a lon-
go prazo dos tratamentos com implantes dentários.
Outros Investigadores verificaram que em modelo animal o consumo de álcool podia 
condicionar a cicatrização óssea (Bombonato-Prado et al., 2004; Koo et al., 2004).
Mais autores (Moheng & Feryn et al., 2005; Sánchez-Pérez et al., 2007) concluíram que 
o risco de perda de implantes dentários aumentava com o consumo de tabaco.  
Campos e seus colaboradores (Campos et al., 2005) efectuaram o teste genético dos 
polimorfismos para a IL-1, nas posições -889 e +3953 dos genes IL1A e IL1B, em pacien-
tes não fumadores, com perda precoce de implantes e verificaram a existência de um 
desequilíbrio polimórfico entre as posições estudadas.
Lachmann e a sua equipa (Lachmann et al., 2007) chegaram à conclusão que o poli-
morfismo da interleucina-1 (posições -889 do gene IL1A e +3953 do gene IL1B) exercia 
apenas uma ligeira influência na resposta imunitária no fluido crevicular peri-implantar 
e que esta influência parecia estar limitada aos locais com lesões de perimplantite já 
estabelecida.
Recentemente, uma revisão bibliográfica sistemática, efectuada por Huynh-Ba e colabo-
radores (Huynh-Ba et al., 2008) sobre a detecção dos polimorfismos supracitados nos 
genes IL1A e IL1B e a sua associação com a perimplantite, refere que não existe evidên-
cia científica suficiente para aprovar ou refutar a eficácia deste teste na perimplantite.
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Constata-se que, perante a controvérsia existente e o facto de outros autores considera-
rem permente a necessidade de se efectuarem mais estudos clínicos no sentido de ten-
tar esclarecer o papel da susceptibilidade individual e quais os factores determinantes 
da mesma, para a patologia do sulco gengival, em pacientes reabilitados com implantes 
e com prótese sobre implantes (Greenstein & Hart, 2002-b; Heydenrijk et al., 2002; An-
dreiotelli et al., 2008; Nowzari et al., 2008), se contextualiza a realização de mais inves-
tigação neste campo.

2. Genética 

O ser Humano, como qualquer outro ser vivo, é constituído por unidades básicas de fun-
cionamento - as células - que se organizam em tecidos e em órgãos e que constituem a 
chave da vida (Lewis, 2007. p. 2-20).
Todas as células partilham algumas estruturas que lhes permitem efectuar funções bási-
cas para a vida como o crescimento, a reprodução, a resposta a estímulos e a utilização 
de energia. Dependendo da especialização de cada célula, a mesma terá características 
que lhe conferem capacidade para desempenhar funções específicas e diferenciadas 
inerentes ao tecido ou órgão em que está inserida. Assim sendo, as células do tecido 
muscular, por exemplo, possuem determinadas proteínas para efectuarem a contractura 
e estiramento dos músculos enquanto que células do sistema imunitário desenvolvem 
capacidade de síntese de proteínas de defesa, quando na presença de agentes agresso-
res. Esta especialização celular está dependente da expressão de genes que constituem 
o genoma humano (Lewis, 2007. p. 2-20; Hart & Jones, 2005). O genoma humano é 
composto pelo conjunto de toda a informação genética característica da espécie, que se 
transmite de geração em geração, e que está codificada por unidades de hereditarieda-
de - os genes (Lewis, 2007. p. 2-20). 
Os genes são constituídos por sequências de ADN (ácido desoxiribonucleico), as quais 
são compostas por 4 nucleótidos base: Adenina (A), Timina (T), Citosina (C) e Guanina 
(G). Os genes encontram-se organizados em cromossomas estando toda esta informa-
ção genética localizada no núcleo de cada célula (Figura 1.1).
Um gene é constituído por regiões codificantes ou exões e por regiões não codificantes 
ou intrões. É a informação contida nas regiões codificantes que vai posteriormente ori-
ginar uma proteína (Lewis, 2007. p. 167-183).
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2.1. Ácidos nucleicos

Os ácidos nucleicos celulares - ácido desoxiribonucleico (ADN) e ácido ribonucleico (ARN) 
contêm informação codificada pela sequência de bases nitrogenadas que apresentam. 
Isto é, cada um destes ácidos nucleicos é composto por unidades, designadas de nucleo-
tídeos; constituídas por um grupo açúcar, um grupo fosfato e uma base nitrogenada. De 
acordo com a sequência das bases nitrogenadas presentes nestes ácidos obtém-se um 
alfabeto, que codifica aminoácidos, que por sua vez constituem proteínas (Lewis, 2007. 
p. 167-183).

 2.1.1. Ácido desoxiribonucleico

O ADN apresenta uma estrutura tridimensional correspondente a uma dupla hélice en-
rolada em espiral, na qual as bases de cada hélice emparelham. As bases presentes no 
ADN são tal como acima referido A, T, C e G. A base A emparelha apenas com a base T e 
a base G apenas com a C. Este emparelhamento ocorre através de duas ou três pontes 
de Hidrogénio. O número de pares de bases complementares é usado para descrever 
o comprimento de uma molécula de ADN de dupla cadeia. Os valores Kilobase (Kb) e 
Megabase (Mb) correspondem respectivamente a moléculas de ADN com milhares e 

Figura 1.1 – Organização dos genes. 
Fonte: Lewis, 2007. p. 2-20 (adaptado).
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Figura 1.2 – Estrutura química do ADN em cadeia simples. 
Fonte: Lewis, 2007. p. 167-183 (adaptado).

milhões de bases (Lewis, 2007. p. 167-183).
O açúcar presente, a desoxiribose, é uma pentose que possui um só grupo hidroxilo no 
carbono 3’. Os nucleotídeos de ADN estão unidos por ligações fosfodiéster, que se estabe-
lecem entre o carbono 5’ do grupo fosfato de um nucleotídeo e o carbono 3’ do hidroxilo, 
que faz parte da desoxiribose, do nucleotídeo adjacente. Estas ligações fazem com que 
os nucleotídeos se organizem tridimensionalmente, para que fiquem nas extremidades 
de cada nucleotídeo um grupo hidroxilo da desoxiribose (carbono 3’) e um grupo fosfato 
(carbono 5’), dando lugar a uma cadeia polinucleotídica, de acordo com o ilustrado na 

Figura 1.2.
O modelo da estrutura de ADN com uma dupla hélice em espiral, descrito por Watson & 
Crick em 1953, consiste na união de duas cadeias polinucleotídicas simples de ADN por 
pontes de Hidrogénio entre as bases das cadeias opostas. Entre a Adenina e a Timina 
estabelecem-se duas pontes de Hidrogénio e entre a Guanina e a Citosina três pontes de 
Hidrogénio. Os pares de bases (bp) localizam-se no centro da molécula e os grupos fosfa-
to e desoxiribose constituem a espinha dorsal de cada cadeia. As duas cadeias designam-
se de anti-paralelas, uma vez que correm em direcções opostas, isto é, uma das cadeias 
é orientada na direcção 3’-5’ e a outra na direcção 5’-3’ como observável na Figura 1.3 
(Read & Donnai, 2007. p. 56-63).
Da totalidade do ADN presente na célula, apenas 10% do mesmo é traduzido em proteí-
nas, sendo que a restante porção não possui função aparente ou pelo menos actualmen-
te se desconhece a sua função (Lewis, 2007. p. 2-20).
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Figura 1.3 – Estrutura o ADN em dupla hélice. 
Fonte: http://www.mhhe.com/biosci/esp/2001_gbio/folder_
structure/ge/m4/s1/gem4s1_1.htm (adaptado).

O ADN classifica-se em ADN de uma só cópia e ADN altamente repetitivo. O ADN de uma 
só cópia corresponde a sequências do referido ácido que aparecem apenas uma vez na 
totalidade do genoma humano - é cerca de 75% do ADN do genoma e inclui os genes 
que codificam proteínas. A restante porção de ADN é designado de ADN repetitivo e 
representa 25% da totalidade do genoma. Dentro do ADN repetitivo encontram-se duas 
classes - ADN repetitivo disperso e ADN repetitivo satélite. O ADN disperso surge como 
o próprio nome o indica de forma dispersa ao longo de todo o genoma. Enquanto o ADN 
satélite aparece em tandem, quer isto dizer que surge de forma organizada em determi-
nada localização nos cromossomas. No ADN as repetições dizem-se em tandem quando 
o início de uma sequência específica repetida surge imediatamente adjacente à termi-
nação de outra sequência repetida. Este tipo de ADN satélite compõe 10% do genoma 
e pode ainda dividir-se em ADN alfa-satélite, ADN minisatélite e ADN microsatélite. O 
ADN alfa-satélite corresponde a sequências de ADN de cerca de 171 bp presentes em tan-
dem repetidas ao longo de milhões de bp de comprimento. Este tipo de ADN alfa-satélite 
localiza-se nos cromossomas próximo dos centrómeros. O ADN minisatélite corresponde 
a blocos de repetição de 20 a 70 bp presentes em tandem num comprimento total de 
milhares de bp. O ADN microsatélite é composto por blocos de repetição de 2 a 4 bp com 
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uma extensão de repetição de poucas centenas de bp (Lewis, 2007. p. 167-183).
O ADN repetitivo disperso corresponde a 15% do genoma humano e classifica-se em 
duas categorias - SINE ADN (short interspersed elements) e LINE ADN (long interspersed 
elements). O SINE ADN possui 90 a 500 bp na sua composição e o LINE ADN pode apre-
sentar cerca de 7000 bp (Lewis, 2007. p. 167-183).
A molécula de ADN possui uma estrutura condensada em diversos níveis. O primeiro 
nível de condensação corresponde ao enrolamento da cadeia dupla de ADN em torno 
de uma proteína histona para formar um nucleossoma. Cada nucleossoma é composto 
por 140 bp de ADN e o intervalo entre cada nucleossoma corresponde a 20 a 60 bp. O 
segundo nível de condensação compreende a formação de estruturas solenoides por en-
rolamento dos complexos de histonas. Cada solenoide, composto por 6 nucleossomas, 
sofre novo enrolamento para formar alças de cromatina. Por sua vez, cada alça de ADN 
é composta por 100 kb (Figura 1.1) (Lewis, 2007. p. 167-183). 

 2.1.2. Ácido ribonucleico

O ARN é constituído por uma cadeia polinucleotídica linear, sintetizada a partir do ADN. 
O grupo açúcar deste ácido ribonucleico é a ribose, sendo que esta em relação à deso-
xiribose, difere no facto de apresentar dois grupos hidroxilo nos carbonos 2’ e 3’. Este 
ácido nucleico possui em vez da Timina, presente no ADN, a base Uracilo. Desta forma o 
emparelhamento das bases, sempre que ocorra, efectua-se entre a Adenina e o Uracilo, e 
entre a Guanina e a Citosina (Lewis, 2007. p. 167-183). 
Na maioria das vezes o ARN é encontrado em cadeia simples, embora, em alguns casos, 
por complementaridade das próprias bases entre si, se possa encontrar numa cadeia 
dupla (Lewis, 2007. p. 167-183).
O ARN apresenta 3 tipos de moléculas - o ARN mensageiro (ARNm), o ARN ribossómico 
(ARNr) e o ARN de transferência (ARNt) (Lewis, 2007. p. 167-183).
Numa célula activa o ARNm constitui cerca de 3 a 5% do ARN celular, o ARNr representa 
90% e o ARNt aproximadamente 4% (Lewis, 2007. p. 167-183).
O ARNm é sintetizado a partir de um molde de ADN, por um processo designado de 
transcrição. O transcrito primário de ARNm contem os exões e os intrões, que poste-
riormente são clivados enzimaticamente e removidos, originando o ARNm funcional. O 
mesmo gene pode originar proteínas distintas, de acordo com os exões que fazem parte 
do ARNm funcional. Quer isto dizer que o mesmo gene origina um transcrito primário 
de ARNm e, dependendo dos locais onde o mesmo é clivado, poderá dar lugar a ARNm 
funcional com mais ou menos exões (Lewis, 2007. p. 167-183). 
O ARNr classifica-se em quatro tipos: três tipos do ARNr constituem uma subunidade 
ribossómica grande, a ribonucleoproteína; um tipo do ARNr une-se a outras proteínas 
celulares para formar uma subunidade ribossómica pequena. No citoplasma celular as 
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subunidades, grande e pequena, organizam-se e formam o ribossoma - estrutura cito-
plasmática onde se efectua a síntese proteica (Lewis, 2007. p. 167-183). 
O ARNm transfere a sua informação para o ARNt, pelo processo de tradução. Este pro-
cesso corresponde à descodificação da informação para uma sequência polipeptídica 
de uma determinada proteína. O mesmo requer a intervenção do ARNm, dos ARNt, dos 
ribossomas e de outros factores que participam na iniciação, alongamento e terminação 
da síntese da cadeia aminoacídica (Lewis, 2007. p. 167-183).
O ARNt, quando ligado a um determinado aminoácido, na sua extremidade 3’, diz-se 
carregado. Este ARNt possui uma estrutura em forma de L, com cerca de 75 a 93 nucleo-
tídeos. Na molécula de ARNt existe uma sequência de três nucleotídeos, que emparelha 
com o ARNm que se designa de anticodão, o qual possui um papel fundamental na com-
posição e alinhamento dos aminoácidos da proteína (Pastearnak, 1999. p. 83-115).
 
2.2. Código genético e síntese proteica

As proteínas são compostas por polipetídeos que por sua vez possuem na sua composi-
ção vinte tipos de aminoácidos (aa). A sequência destes aminoácidos numa proteína é 
determinada pelos codões de ADN e a correspondência entre um determinado codão e 
um aa específico é estabelecida através do código genético.
O código genético é composto por 64 codões, sendo que só um codão pode iniciar a 
transcrição e três codões podem interromper e finalizar a transcrição. O codão de ADN 
para iniciação da transcrição é dado pela sequência ATG que codifica o aa metionina. As-
sim, a metionina é sempre o primeiro aminoácido que compõe as proteínas. O codão de 
terminação ou codão stop pode ser dado pelas sequências de ADN - TAA, TAG e TGA. 
O código genético diz-se degenerado e universal. Degenerado porque um determinado 
aa pode ser codificado por mais do que um codão e no entanto um codão só pode codi-
ficar um aa. Estas particularidades do código genético encontram-se ilustradas na Figura 
1.4 (Lewis, 2007. p. 167-183). 
A maioria das células transcreve um conjunto basal de genes estruturais para manuten-
ção das funções celulares básicas. Para além destes genes, as células transcrevem outros 
genes específicos, dependendo da função precisa que exercem no organismo (Lewis, 
2007. p. 203-214).
Os genes possuem na sua composição uma sequência de bases no ADN, anterior à re-
gião onde se inicia a transcrição, designada de promotor. Este último específica o início 
de determinado gene e corresponde à zona onde se liga a ARNpolimerase, enzima que 
inicia a transcrição. São conhecidas diversas sequências que são promotores de genes, 
sendo as mais comuns as GC box, TATA box e CCAAT box. Todas as sequências anteriores 
à zona onde tem início a transcrição estão assinaladas com sinal negativo e as sequên-
cias posteriores apresentam uma nomenclatura com um sinal positivo. A transcrição 
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progride até surgir no ADN uma sequência de terminação (Figura 1.5), que impede o 
curso da mesma (Lewis, 2007. p. 167-183).
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Figura 1.4 – Código genético - codões correspondentes do ARN. No ADN o  U (uracilo) é substituido por T.
Phe – fenilalanina, Se – serina, Tyr – tirosina, Cys – cisteína, Leu – leucina, Trp – triptofano, Pró – prolina, 
His – histidina, Arg – arginina, Gln – glicina, ILe – isoleucina, Thr – treonina, Asn – asparagina, Lys – lisina, 
Met – metionina, Val – valina, Ala- alanina, Asp – ácido aspártico, Gly – ácido glutâmico e Glu – glutami-
na. 
Fonte: http://www.web-books.com/MoBio/Free/Ch3E.htm (adaptado).

A regulação da transcrição é fundamental para a célula e para o tecido e/ou órgão que a 
mesma integra. A transcrição é mediada por proteínas designadas por factores de trans-

Figura 1.5 – Estrutura do gene. 
pb – pares de bases.
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crição (FT), os quais se ligam a sequências específicas do ADN - elementos regulató-
rios de transcrição (TRE), mediando o seu início ou impedindo a sua progressão. Os TRE 
localizam-se na região do promotor do gene, sendo por isso assinalados com um sinal 
negativo. Diferentes FT têm capacidade de se ligar a um promotor num dado gene e ini-
ciar a sua transcrição, bem como genes diferentes podem partilhar os mesmos FT pela 
presença de TRE comuns. Por exemplo, a TATA box é um tipo de TRE que está presente 
em vários genes, à qual se podem ligar diferentes FT (Lewis, 2007. p. 167-183).
A informação contida no ADN é transferida para o ARNm, através de um transcrito pri-
mário, ainda no interior do núcleo da célula. Este transcrito é clivado por um processo 
designado de “splicing”. Este processo consiste na remoção de regiões não codificantes 
(intrões) do ARNm recém-transcrito, através de enzimas nucleares, para dar lugar a um 
ARNm funcional, que é composto apenas por regiões codificantes ou exões. O splicing 
é controlado por sequências de consensus presentes no ADN na proximidade de cada 
exão. Uma vez efectuado o splicing, o ARNm funcional é colocado no citoplasma celular, 
para se efectuar a etapa seguinte da síntese proteica - a tradução. Durante esta etapa o 
ARNm interage com o ARNt para dar lugar a uma cadeia polipeptídica. O ribossoma es-
tabelece a união entre ARNt e o ARNm e fornece enzimas para se formarem as ligações 
covalentes entre os aa. O processo de síntese proteica prossegue até surgir na sequência 
de ARNm um dos codões stop - UAA, UGA e UAG, que terminam a tradução e a formação 
polipeptídica. O grupo amina - (NH2) do polipeptídeo localiza-se próximo do terminal 
5’ do ARNm e o grupo carboxilo do mesmo situa-se no terminal 3’. Uma vez terminada 
a síntese polipeptídica, o ARNm, o ribossoma e a cadeia peptídica recém-sintetizada 
separam-se para libertarem a cadeia polipeptídica para o citoplasma celular, tal como 
mostra a Figura 1.6 (Lewis, 2007. p. 167-183).

Figura 1.6 – Tradução de um gene.
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A cadeia polipeptídica, para se tornar numa proteína activa, entra num processo de 
modificação pós-tradução. Este leva a cabo um conjunto de alterações químicas, que 
incluem, desde clivagens a adições, de unidades peptídicas menores até proteínas maio-
res, à cadeia polipeptídica recém-sintetizada. Durante este processo, podem ainda ser 
adicionados grupos carbohidrato ao polipeptídeo, dependendo do tipo de proteína que 
se encontre em formação (Lewis, 2007. p. 167-183).

2.3. Mutação e polimorfismo

O gene corresponde a uma determinada sequência de ADN responsável pela síntese de 
uma ou mais proteínas ou pela síntese de factores que controlam a síntese de proteínas 
(Lewis, 2007. p. 2-20).
As anomalias genéticas podem ser classificadas em cromossómicas, se alteram o número 
ou a estrutura dos cromossomas ou em génicas, se alteram um determinado gene - mu-
tação num único gene. Uma mutação define-se como qualquer alteração na sequência 
do ADN (Lewis, 2007. p. 239-266).
As anomalias cromossómicas de número classificam-se em aneuploidias e em poliploi-
dias. As aneuploidias correspondem a alterações numéricas referentes apenas a um 
determinado cromossoma. As poliploidias englobam alterações numéricas em todos 
os cromossomas da célula. Assim, por exemplo uma trissomia 21 corresponde a uma 
aneuploidia, na qual a célula portadora possui três cópias do cromossoma 21 e não duas 
como seria normal. Numa triploidia, forma de poliploidia, a célula em causa apresenta 
três cópias de todos os cromossomas. As mutações cromossómicas estruturais podem 
ser: perda de material cromossómico - delecção, inserção de material cromossómico 
- inserção, duplicação de material cromossómico - duplicação, inversão de material cro-
mossómico - inversão, troca de material cromossómico entre cromossomas - transloca-
ção (Lewis, 2007. p. 239-266). 
As anomalias génicas podem ser devidas à substituição de um só nucleotídeo ou à adi-
ção ou delecção de um ou mais nucleotídeos. As mutações de substituição de um só 
par de bases surgem quando há troca de uma base por outra. Se esta última troca não 
levar à alteração do aminoácido produzido diz-se mutação silenciosa, pois não provoca 
qualquer tipo de consequência para a célula. Quando a substituição de um só par de 
bases produz uma alteração num só aminoácido estamos perante uma mutação misen-
se. Quando a substituição de um só par de bases dá lugar ao aparecimento de um dos 
três codões stop no ARNm estamos perante uma mutação nonsense. Esta mutação tem 
como consequência imediata a terminação da cadeia polipeptídica, podendo por isso 
ter efeitos drásticos uma vez que altera a proteína sintetizada. As mutações em que 
ocorrem delecções e inserções de dois ou mais pares de bases produzem proteínas com 
menos ou mais aminoácidos, respectivamente. Este tipo de mutação é particularmente 
grave quando o número de pares de bases inserido ou perdido não constitui um múlti-
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plo de três, já que os codões são compostos por três bp. Se isto se verificar, ocorre uma 
alteração na grelha de leitura, na sequência de aminoácidos produzidos e consequente-
mente na proteína. O que significa que estamos perante uma mutação frameshift (Lewis, 
2007. p. 215-238).
Outro tipo de mutação está relacionada com a alteração da regulação da transcrição e da 
tradução. Uma mutação no promotor de um determinado gene pode originar uma afini-
dade reduzida para a ARNpolimerase e ter como consequência uma redução na produção 
ARNm e como resultado final uma redução na síntese da proteína. As mutações em regi-
ões consensus de ligação dos FT possuem efeitos semelhantes (Lewis, 2007. p. 215-238).
Outras mutações ainda podem provocar defeitos nos locais de splicing do ARNm durante 
a formação do ARNm funcional - splicing site mutations. Este tipo de mutação compre-
ende a inclusão de intrões ao transcrito maduro de ARN e a delecção de exões no referi-
do transcrito (Lewis, 2007. p. 215-238).
Algumas sequências do ADN possuem a capacidade de propagarem cópias de si mesmas. 
Estas sequências são conhecidas por elementos móveis ou transposões, por serem capazes 
de se inserirem em outros locais dos cromossomas. Em determinados casos, a inserção 
deste material genético pode ser causador de doença, tal como ocorre, por exemplo, na 
Hemofilia A (Lewis, 2007. p. 215-238).
Existem ainda um tipo de mutações relacionadas com o ADN em tandem, isto é, casos em 
que as repetições em tandem surgem em número superior ao normalmente encontrado. 
Tal como ocorre com os transposões, estas repetições, quando presentes em determina-
da localização no genoma podem desencadear doença (Jorde et al., 2000. p. 29-40).
Um polimorfismo corresponde a uma variação na sequência de ADN presente em mais 
do que 1% da população, independentemente do facto desta variação ocorrer numa 
zona codificante ou não codificante do ADN (Lewis, 2007. p. 2-20). 
Uma mutação de forma semelhante tambem corresponde a qualquer alteração na se-
quência do ADN. As mutações podem ocorrer nas células somáticas e designam-se de 
mutações somáticas, sendo caracterizadas pelo facto de não se transmitirem de geração 
em geração e podem também ocorrer nas células da linha germinativa, sendo denomi-
nadas de germinativas e podendo desta forma herdar-se (Jorde et al., 2000. p. 29-40).
Se uma determinada mutação for encontrada em ambas as cópias de um dado gene en-
tão o indivíduo portador desta alteração diz-se homozigótico. Caso contrário, se apenas 
se detectar a mutação numa das cópias do gene então o indivíduo é heterozigoto para a 
referida mutação (Jorde et al., 2000. p. 29-40).
Muitas doenças de origem genética estão associadas a mutações e/ou polmorfismos pre-
sentes no ADN. Certas variações na sequência de ADN podem assim, por um lado, causar 
doença ou, por outro, fornecer vantagem ao indivíduo - por exemplo, o polimorfismo no 
gene que codifica um receptor de superfície celular chemokine, que quando presente, leva 
alguns indivíduos positivos para o HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) a terem um 
comportamento diferente em relação à doença, isto é, em alguns indivíduos a doença 
progride mais rapidamente do que em outros (Faure et al., 2000) - ou muito simplesmente 
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não produzirem alterações a nível de proteínas, uma vez que, a alteração em causa não 
origina alteração no aminoácido.

3. Biologia estrutural do periodonto

O periodonto é composto pelo conjunto de tecidos do órgão de sustentação e protecção 
da peça dentária. Classifica-se, de acordo com a sua função, em periodonto de inserção 
e de protecção. O periodonto de protecção é formado pela gengiva, que faz parte da 
mucosa oral mastigatória que reveste as apófises alveolares e rodeia o colo dos dentes e 
pela união dento-gengival, que une a gengiva à peça dentária (Itioz & Carranza, 1998. p. 
14-32; Gómez & Munoz, 1999. p. 268-286). O periodonto de inserção é constituído por 
três estruturas - cemento, ligamento periodontal e osso alveolar. As fibras de colagénio 
do ligamento periodontal inserem-se no cemento radicular e no osso alveolar e formam 
a articulação alveolo-dentária entre o osso e o dente como mostra a Figura 1.7 (Lindhe 
& Karring, 2003. p. 19-68).

Figura 1.7 – Esquema do dente e periodonto. 
Fonte: Lindhe & Karring, 2003. p. 19-68 (adaptado).
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O suporte vascular dos tecidos (que une o dente ao osso alveolar) é proveniente de duas 
fontes distintas: uma das fontes - os grandes vasos sanguíneos supra-periósticos e outra 
das fontes - o plexo vascular do ligamento periodontal. Os grandes vasos supra-periósti-
cos emitem ramos para formar os capilares das papilas do tecido conjuntivo do epitélio 
oral e para formar o plexo vascular lateral ao epitélio de união. O plexo vascular do liga-
mento periodontal emite por sua vez ramificações em direcção coronária, que passam 
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a crista óssea alveolar e terminam na porção supra-alveolar da gengiva livre (Lindhe & 
Berglundh, 1997. p. 862-872).

3.1. Periodonto de protecção

 3.1.1. Gengiva 

A gengiva corresponde à porção mais periférica do periodonto, composta por mucosa 
oral mastigatória, que recobre as apófises alveolares e rodeia todo o colo (região cervi-
cal) dentário, ao qual adere através da união dento-gengival. Esta membrana mucosa 
que a gengiva constitui, tem uma dupla origem embrionária, isto é, o tecido epitelial 
de revestimento que deriva da ectoderme da cavidade oral primitiva ou estomodeu e o 
restante tecido conjuntivo subjacente que tem origem no mesênquima cefálico - ecto-
mesênquima (Gómez & Munoz, 1999. p. 268-286). 
Em direcção coronária da peça dentária a gengiva termina na margem gengival livre, que 
possui um contorno dito festonado. Em direcção apical a gengiva possui continuidade 
com a mucosa de revestimento vestibular ou alveolar. Nesta porção apical a gengiva está 
separada da mucosa alveolar por uma linha ondulada conhecida por união mucogengi-
val, que é perfeitamente visível em condições normais de saúde gengival na face vesti-
bular e não tão claramente observável na face lingual. Na mucosa palatina, esta união 
não é passível de ser vista pois, tratando-se da confluência de duas mucosas do tipo 
mastigatório, não se distingue a zona de junção das mesmas (Gómez & Munoz, 1999. p. 
268-286; Lindhe & Karring, 2003. p. 19-68). 

 •    Gengiva livre, aderida e mucosa alveolar – estrutura anatómica

Assim, de acordo com a firmeza e o grau de fixação, a gengiva divide-se em gengiva mar-
ginal ou livre e em gengiva aderida ou fixa (Gómez & Munoz, 1999. p. 268-286). 
A gengiva livre possui uma coloração rosa coral, uma consistência firme e compreende 
o tecido gengival vestibular, palatino /lingual e interdentário (gengiva interdentária ou 
papila interdentária). A gengiva livre estende-se desde o bordo gengival livre, em direc-
ção apical, até ao sulco gengival livre ou sulco marginal, o qual está posicionado ao nível 
da junção amelocementária dentária. Este sulco marginal corresponde a uma depressão 
linear que poderá observar-se clinicamente em alguns pacientes, de forma mais eviden-
te nas faces vestibulares, sobretudo no sector dentário anterior inferior. A gengiva inter-
dentária, estende-se de dente a dente e denomina-se vulgarmente de papila. A sua forma 
está dependente dos contactos interdentários, sendo que no sector dentário anterior 
possui geralmente uma forma piramidal e no sector lateral e posterior possui um contor-
no mais côncavo como observável na Figura 1.8 (Lindhe & Karring, 2003. p. 19-68). 
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A gengiva aderida encontra-se unida ao periósteo do osso alveolar e ao cemento den-
tário e estende-se desde o sulco gengival livre ou marginal, na porção coronária, até ao 
sulco ou união mucogengival na porção apical. Esta última faz a separação entre a mucosa 
mastigatória da gengiva e a mucosa de revestimento alveolar (Lindhe & Karring, 2003. p. 
19-68).
A gengiva aderida em condições normais de saúde periodontal possui uma cor rosa pá-
lida e apresenta uma consistência firme, com um pontilhado característico designado 
tipo casca de laranja. A ausência deste pontilhado não significa existência de doença 
gengival, pois muitos pacientes periodontalmente saudáveis podem não apresentar este 
fenótipo da gengiva aderida (Lindhe & Karring, 2003. p. 19-68).
A mucosa alveolar possui um grau de mobilidade superior ao da gengiva livre e uma 
coloração vermelha escura. É composta por um epitélio pavimentoso estratificado não 
queratinizado, com um córion (tecido conjuntivo subjacente) de tecido conjuntivo laxo, 
rico em fibras elásticas, como se visualiza na Figura 1.9  (Gómez & Munoz, 1999. p. 268-
286).

Figura 1.8 – Esquema das formas da papila interdentária. 
Fonte: Lindhe & Karring, 2003. p. 19-68 (adaptado).
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Figura 1.9 – Esquema da localização da união dento-gengival. 
Fonte: Gómez & Munoz, 1999. p. 268-286 (adaptado).
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Figura 1.10 – Corte histológico do revestimento da mucosa oral - epitélio estratificado planificado. 
Fonte: Gómez & Munoz, 1999. p. 88-122 (adaptado).

O epitélio da mucosa oral é do tipo pavimentoso estratificado queratinizado ou para 
queratinizado ou mesmo não queratinizado (Gómez & Munoz, 1999. p. 88-122). O epi-
télio queratinizado ou ortoqueratinizado é composto por dois tipos de populações celu-
lares - a intrínseca e a extrínseca. A população intrínseca é formada pelas células próprias 
do epitélio ou queratinócitos, que contribuem com 90% da população celular. Dentro da 
população extrínseca distingue-se ainda uma população residente permanente, forma-
da pelas células dendríticas (englobam células de Merkel, melanócitos e células de Lan-
gerhans), que representam 9% da população e uma população transitória formada pelos 
granulócitos, linfócitos e monócitos; que contribuem com cerca de 1% para população 
celular e que infiltram ocasionalmente o epitélio (Gómez & Munoz, 1999. p. 88-122).

•	 Gengiva livre, aderida e mucosa alveolar – estrutura histológica 

A mucosa das gengivas livre, aderida ou alveolar, como qualquer zona da mucosa oral, 
é composta por dois tecidos com estrutura e origem embrionária distintas - um tecido 
mais externo, de origem ectodérmica - epitelial e outro mais interno, de origem ecto-
mesênquimatosa - lâmina própria ou córion. A união destes dois tecidos estabelece-se 
através da membrana basal. A forma como esta união se apresenta pode ser ondulada 
ou recta (lisa), dependente da presença ou ausência de prolongamentos do córion para 
o epitélio (papilas coriónicas) e de projecções epiteliais para o córion (cristas epiteliais),  
como se observa na Figura 1.10 (Gómez & Munoz, 1999. p. 88-122).
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 - População celular intrínseca

Os queratinócitos sofrem uma migração desde as camadas mais profundas do epitélio 
oral até atingirem a camada mais externa e se tornarem células especializadas - células 
eosinófilas anucleadas visíveis em microscopia óptica. Estes queratinócitos do epitélio 
oral dispõem-se em quatro estratos ou camadas: estrato basal ou germinativo, estra-
to espinhoso, estrato granuloso e estrato córneo (Figura 1.10). O estrato germinativo 
é formado por uma única camada celular de forma cúbica ou cilíndrica, com núcleo 
oval ou redondo e citoplasma intensamente basófilo. Nesta camada basal encontram-se 
também melanócitos, células de Langerhans e células de Merkel. O estrato espinhoso 
é composto por várias camadas de células poligonais, de núcleo redondo e citoplasma 
ligeiramente basófilo e neste estrato também é possível observarem-se células de Lan-
gerhans e células de Merkel. No estrato granuloso, as células formam duas a três cama-
das planas, com núcleo pequeno e citoplasma intensamente basófilo, promovido pelos 
grânulos de queratohialina. Nos estratos mais externos ou córneos encontram-se células 
anucleadas planas com um citoplasma fortemente acidófilo, composto por filamentos 
de queratina tal como mostra a Figura 1.11 (Gómez & Munoz, 1999. p. 88-122).

Figura 1.11- População epitelial de revestimento bucal 
Fonte: Gómez & Munoz, 1999. p. 88-122 (adaptado).

 - População celular extrínseca permanente

Os melanócitos são células claras de núcleo pequeno, citoplasma com precursores da 
melanina e com prolongamentos dendríticos, que se encontram frequentemente no es-
trato basal (Gómez & Munoz, 1999. p. 88-122).  
As células de Merkel localizam-se na camada germinativa e possuem essencialmente 
uma função sensorial, isto é, estão preparadas para responderem a estímulos tácteis 
(Gómez & Munoz, 1999. p. 88-122).
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Figura 1.12 – Esquema da organização da população celular no epitélio da mucosa oral. 
Fonte: Gómez & Munoz, 1999. p. 88-122 (adaptado).

Visíveis na Figura 1.12, as células de Langerhans, pertencentes ao sistema fagocítico mo-
nonuclear, encontram-se no estrato espinhoso, possuem prolongamentos dendríticos e 
têm como função principal o reconhecimento de antigénios e a sua apresentação aos 
linfócitos T, sendo por isso consideradas como população circulante (Gómez & Munoz, 
1999. p. 88-122). 

 - População celular extrínseca transitória

Os granulócitos, linfócitos e monócitos compõem um grupo celular que pode infiltrar o 
epitélio oral de forma ocasional (Gómez & Munoz, 1999. p. 88-122).
O epitélio paraqueratinizado apresenta características histológicas semelhantes às do 
queratinizado, excepto no estrato córneo - no epitélio paraqueratinizado as células man-
têm os núcleos até descamarem (Gómez & Munoz, 1999. p. 88-122).
O epitélio não queratinizado diferencia-se dos demais porque não possui os quatro es-
tratos presentes nos epitélios queratinizados (orto ou paraqueratinizados). Apresenta 
três camadas - germinativa, intermédia e superficial. A camada germinativa é semelhan-
te à dos epitélios queratinizados. A camada intermédia é composta por células poliédri-
cas, de núcleo redondo e citoplasma basófilo, semelhantes às do estrato espinhoso. As 
células superficiais são planas, nucleadas, que sofrem igualmente descamação como as 
da camada córnea (Gómez & Munoz, 1999. p. 88-122).



68
Estudo da susceptibilidade individual para a resposta inflamatória do hospedeiro em 
pacientes portadores de prótese dentária implanto-suportada

Cap I
Introdução

•	 Epitélio – gengiva livre

O epitélio da vertente externa da gengiva livre apresenta-se normalmente unido ao te-
cido conjuntivo ou córion, pelas papilas coriónicas e pelas edentações promovidas pelas 
cristas epiteliais inter-papilares. Estas últimas tendem a ser mais exuberantes em indi-
víduos jovens e menos proeminentes em pacientes de idade mais avançada (Gómez & 
Munoz, 1999. p. 268-286).
O epitélio da vertente interna da gengiva livre, conhecido por epitélio do sulco, não apre-
senta papilas, nem cristas epiteliais - trata-se de uma união epitélio - córion do tipo recta 
(Gómez & Munoz, 1999. p. 268-286).
O epitélio da gengiva livre pode ser ortoqueratinizado ou paraqueratinizado. Quando 
se observam cortes histológicos desta zona da gengiva é passível de se identificarem os 
quatros estratos anteriormente referidos. Caso o epitélio seja ortoqueratinizado, o estra-
to córneo apresenta uma espessura menor, de cerca 10 a 20 µm (micrómetros) com um 
número reduzido de camadas celulares. Se se tratar de um epitélio paraqueratinizado, o 
estrato granuloso está pouco desenvolvido e o estrato córneo praticamente não existe, 
sendo que as células superficiais presentes possuem um núcleo picnótico e um citoplas-
ma com poucos filamentos de queratina (Gómez & Munoz, 1999. p. 268-286).

•	 Córion – gengiva livre 

A lâmina própria ou córion da gengiva livre é composta por tecido conjuntivo semi-den-
so. Como qualquer tecido conjuntivo possui células, substância fundamental e um estro-
ma fibroso.
 A população celular da gengiva livre é formada por fibroblastos, macrófagos, linfócitos, 
mastócitos e células plasmáticas. Os fibroblastos constituem a célula predominante, con-
tribuindo com 65% da população celular. Os mastócitos localizam-se próximo dos vasos 
sanguíneos. Os macrófagos, linfócitos e plasmócitos participam na defesa e geralmente 
encontram-se em pequena quantidade em gengivas saudáveis. O seu número aumenta 
em inflamações e de forma selectiva, isto é, em situações normais os linfócitos T presen-
tes são do tipo helper em situações de patologia gengival passam a ser T Killer.
A substância fundamental amorfa do ponto de vista histoquímico cora pelo PAS (ácido 
periódico de Schiff), pelo ferro coloidal e pelo azul de Alcian. É formada por glicosamino-
glicanos (ácido hialurónico e sulfato de condroitina) e glicoproteínas. 
O estroma fibroso é composto por fibras de colagénio (sobretudo colagénio tipo I), elás-
ticas, reticulares, oxitalâmicas e elaunínicas (Gómez & Munoz, 1999. p. 268-286).



69
Estudo da susceptibilidade individual para a resposta inflamatória do hospedeiro em 

pacientes portadores de prótese dentária implanto-suportada
Cap I
Introdução

•	 Epitélio – gengiva aderida

O epitélio da gengiva aderida é pavimentoso estratificado ortoqueratinizado. Possui uma 
maior quantidade de células de Langerhans e melanócitos do que o da gengiva livre (Gó-
mez & Munoz, 1999. p. 268-286).

•	 Córion – gengiva aderida

O córion da gengiva aderida é do tipo denso e possui abundantes papilas coriónicas, 
que na superfície da gengiva traduzem o aspecto punctiforme da mesma (Gómez & Munoz, 
1999. p. 268-286).
O periodonto de protecção possui características histológicas, no que diz respeito à es-
trutura, epitélio, córion e papilas coriónicas, específicas de cada uma das regiões anató-
micas que do mesmo fazem parte, tal como descrito na Figura 1.13 (Gómez & Munoz, 
1999. p. 268-286).

Estrutura histológica do periodonto de protecção
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Figura 1.13 – Quadro resumo da estrutura histológica do periodonto de protecção. 
Fonte: Gómez & Munoz, 1999. p. 268-286 (adaptado).
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•	 Classificação – fibras gengivais

O tecido conjuntivo de união das gengivas aderida e marginal possui um conjunto carac-
terístico de fibras de colagénio. Estas fibras entrelaçam-se com as do periósteo e do pró-
prio ligamento periodontal para formarem o ligamento gengival ou supracrestal também 
conhecido por ligamento circular de Kolliker. Segundo Gómez (Gómez & Munoz, 1999. 
p. 268-286) esta última denominação não é a mais correcta pois este ligamento possui 
fibras com outros tipos de orientação que não só a circular, tal como é  visível na Figura 
1.14 (Gómez & Munoz, 1999. p. 268-286).

Dentogengivais

Circulares

Transeptais

Dento-
periósticas

Figura 1.14 – Grupos de fibras gengivais e do ligamento periodontal. 
Fonte: Lindhe & Karring, 2003. p. 19-68 (adaptado).

 - Grupo dento-gengival

Grupo de feixes de fibras de colagénio que se estendem desde o cemento dentário até 
à gengiva.

- Grupo alveolo-gengival

Grupo composto por feixes de fibras de colagénio que vão do periósteo da crista alveolar 
à gengiva.

- Grupo circular

No grupo circular os feixes de fibras de colagénio distribuem-se em forma de banda ou 
anel à volta do colo dentário e entrecruzam-se com as fibras dos grupos dento-gengival e 
alveolo-gengival.
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- Grupo dento-periósteo

Este grupo é constituído por feixes de fibras de colagénio que se estendem desde a ver-
tente externa da crista alveolar até ao cemento dentário.

- Grupo transeptal ou dento-dentário

É um grupo de fibras de colagénio que se localiza no tecido conjuntivo da gengiva in-
terdentária e é constituído por feixes que se distribuem desde o cemento cervical de 
um dente, atravessam o tecido conjuntivo, até ao cemento cervical do dente adjacente, 
acima da crista alveolar, como se verifica na Figura 1.14 (Gómez & Munoz, 1999. p. 268-
286; Lindhe & Karring, 2003. p. 19-68).

 3.1.2. União dento-gengival

•	 União dento-gengival – estrutura anatómica 

A união dento-gengival pertence ao periodonto de protecção e tem como principal fun-
ção estabelecer a união entre a gengiva e o dente. Esta união é formada pelo epitélio do 
sulco, pelo epitélio de união e pelo córion destes dois últimos epitélios, de acordo com 
o ilustrado na Figura 1.8. 
O epitélio do sulco, também designado por vertente dentária da gengiva livre ou por 
epitélio sulcular oral, reveste o sulco gengival (depressão que vai desde a superfície livre 
do epitélio de união até ao bordo livre da gengiva) e estabelece a continuidade entre o 
epitélio da gengiva livre (no sentido coronal) e o epitélio de união (no sentido apical). 
O epitélio de união ou epitélio juncional estabelece a ligação gengiva-dente através de 
uma membrana basal, que se estende desde a região amelocementária até ao fundo do 
sulco gengival, formando por isso um anel à volta do dente (Gómez & Munoz, 1999. p. 
268-286; Lindhe & Karring, 2003. p. 19-68).

•	 União dento-gengival – estrutura histológica 

- Epitélio do sulco

O epitélio do sulco é um epitélio do tipo pavimentoso estratificado não queratinizado, 
com uma união ao tecido conjuntivo subjacente do tipo recto ou linear, isto é, sem papilas 
coriónicas. A população celular deste epitélio é muito semelhante à do epitélio de união, 
mas neste último a proximidade celular é menor (Gómez & Munoz, 1999. p. 268-286).
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- Epitélio de união

O epitélio de união, também designado de aderência epitelial ou epitélio de fixação, é 
também um epitélio do tipo pavimentoso estratificado não queratinizado. Na face in-
terna une-se ao dente através da lâmina basal interna e na face externa une-se ao te-
cido conjuntivo pela lâmina basal externa. Este epitélio possui uma população celular 
intrínseca queratinocítica e uma população extrínseca transitória desenvolvida (Gómez 
& Munoz, 1999. p. 268-286).

 - População celular intrínseca

A população celular intrínseca é composta por queratinócitos basais e suprabasais. Os 
queratinócitos basais são células cúbicas que se dispõem numa só camada. Os querati-
nócitos suprabasais são células planas dispostas em várias camadas (Gómez & Munoz, 
1999. p. 268-286).

- População celular extrínseca transitória

A população celular extrínseca transitória é formada por granulócitos, linfócitos e mo-
nócitos, provenientes dos vasos sanguíneos do tecido conjuntivo subjacente, que pe-
netram no epitélio de união. A quantidade de células transitórias está dependente da 
produção de factores estimulantes e de mediadores inflamatórios pelos queratinócitos 
activados. Esses factores incluem o factor estimulante de colónias de granulócitos-G-CSF, 
factor estimulante de colónias de monócitos-M-CSF, factor estimulante de colónias de 
granulócitos e monócitos-GM-CSF e os mediadores são o TGF-β e a IL-1, que concorrem 
para a presença de linfócitos (Gómez & Munoz, 1999. p. 268-286).

•	 Córion – união dento-gengival

O córion do epitélio de união e do epitélio do sulco é composto por tecido conjuntivo 
laxo. Este apresenta escassez de fibroblastos e de fibras de colagénio e um infiltrado 
inflamatório pluricelular fisiológico composto por neutrófilos, linfócitos, monócitos e macró-
fagos (Gómez & Munoz, 1999. p. 268-286).  

3.2. Periodonto de inserção

 3.2.1. Cemento

•	 Cemento – estrutura anatómica
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O cemento é um tecido conjuntivo mineralizado de origem ectomesênquimatosa, que 
recobre a dentina radicular e cuja principal função é ancorar as fibras do ligamento pe-
riodontal, como se ilustra na Figura 1.15 (Lindhe & Karring, 2003. p. 19-68).

Figura 1.15 - Sistema de fibras do ligamento periodontal. 
Fonte: Lindhe & Karring, 2003. p. 19-68 (adaptado).

Sistema de fibras extrínseco-fibras Sharpey
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•	 Cemento – estrutura histológica

O cemento é um tecido avascular, sem capacidade de remodelação fisiológica, que possui 
relação na porção coronária com o esmalte e na porção radicular apical com a polpa.
As células que o compõem são cementoblastos e cementócitos, as primeiras constituem 
células activas e as segundas inactivas (aprisionadas na matriz pelas mesmas segregada). 
A matriz extracelular é composta por matriz orgânica, inorgânica e água. A matriz orgâ-
nica é constituída por fibras de colagénio e por proteoglicanos, glicosaminoglicanos e 
glicoproteínas. A matriz inorgânica é formada por cristais de hidroxiapatite (Fosfato de 
cálcio) (Gómez & Munoz, 1999. p. 287-324).

3.2.2. Ligamento periodontal

•	 Ligamento periodontal – estrutura anatómica

O ligamento periodontal, também conhecido por periodonto, membrana periodontal e 
desmodonto, corresponde a um de tecido conjuntivo fibroso ricamente vascularizado e 
povoado celularmente, que estabelece a ligação entre a porção radicular da peça den-
tária e o osso alveolar. Em direcção coronária o ligamento periodontal é contínuo com a 
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lâmina própria da gengiva e em sentido radicular contacta o osso e o dente através das 
suas fibras, como observável na Figura 1.16 (Gómez & Munoz, 1999. p. 287-324; Lindhe 
& Karring, 2003. p. 19-68).

Figura 1.16 – Grupos de fibras de colagénio de união dente-osso alveolar.
Fonte: Lindhe & Karring, 2003. p. 19-68 (adaptado).

•	 Ligamento periodontal – estrutura histológica

O ligamento periodontal relaciona-se a nível apical com o tecido conjuntivo pulpar e a 
nível coronal com o córion gengival.
É formado por uma população celular predominante fibroblástica e por uma população 
heterogénea que inclui: osteoblastos, cementoblastos, osteoclastos, cementoclastos, 
macrófagos, mastócitos, eosinófilos, células ectomesenquimatosas indiferenciadas e restos 
epiteliais de Malassez.
As fibras do tecido conjuntivo que compõe o ligamento periodontal são de colagénio, 
reticulares, elásticas, oxitalâmicas e de elaunina, sendo que as de colagénio são que se 
encontram em maior quantidade e que se encontram organizadas em fibras principais e 
secundárias. As fibras principais possuem uma orientação definida enquanto as secun-
dárias apresentam-se dispersas entre as principais. Tal como se pode observar na Figura 
1.16, as referidas fibras principais estão organizadas em 4 grupos: grupo cresto-alveolar, 
grupo horizontal, grupo oblíquo, grupo apical (Gómez & Munoz, 1999. p. 287-324; Lin-
dhe & Karring, 2003. p. 19-68). 
A substância fundamental do ligamento periodontal é composta por glicosaminoglica-
nos e glicoproteínas (Gómez & Munoz, 1999. p. 287-324).
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3.2.3. Osso alveolar

O osso alveolar corresponde a parte dos ossos maxilar e mandibular e é responsável pelo 
alojamento das peças dentárias (Gómez & Munoz, 1999. p. 287-324). A apófise alveolar 
desenvolve-se conjuntamente com a erupção do dente e é gradualmente reabsorvida se 
os dentes se perderem (Lindhe & Karring, 2003. p. 19-68).

•	 Osso alveolar – estrutura anatómica

O osso que reveste a porção interna do alvéolo, também designado de lâmina dura é 
perfurado por canais que transportam vasos sanguíneos, linfáticos e fibras nervosas. 
Estes canais de Volkmann passam do osso para o ligamento periodontal. A parte de osso 
alveolar, à qual as fibras de Sarpey do ligamento periodontal se unem designa-se de bun-
dle bone (Lindhe & Karring, 2003. p. 19-68).
O tecido ósseo cortical está organizado em osteons do sistema de Havers, ou seja, em 
estruturas desenvolvidas em torno de canais vasculares (de Havers) (Lindhe & Karring, 
2003. p. 19-68).

•	 Osso alveolar – estrutura histológica

É um tecido conjuntivo mineralizado, que como qualquer tecido conjuntivo é formado por 
uma matriz extracelular e por um componente celular. A matriz extracelular é composta 
uma parte orgânica e por outra parte inorgânica. A matriz orgânica é essencialmente com-
posta por colagénio tipo I (90% da matriz orgânica) e a restante parte por glicoproteínas, 
fosfoproteínas e proteoglicanos. Destes últimos componentes não colagénicos salientam-
se a osteonectina, a proteína Gla óssea (osteocalcina), a proteína Gla com ácido carboxi-
glutâmico, a osteopontina, a proteína morfogenética óssea (BMP) e proteoglicanos tipo I e 
II. A matriz inorgânica é formada por hidroxiapatite (80%), carbonato de cálcio (15%) e por 
outros sais minerais (5%) (Gómez & Munoz, 1999. p. 287-324).
A população celular do tecido ósseo alveolar, como é possível visualizar na Figura 1.17, 
é composta por células osteoprogenitoras, osteoblastos, osteócitos, osteoclastos e pelas 
células bordeantes ósseas, que coordenam a produção e a remodelação ósseas (Gómez 
& Munoz, 1999. p. 287-324).
As células osteoprogenitoras derivam de células ectomesênquimatosas indiferenciadas 
e de monócitos. As primeiras originam osteoblastos e osteócitos e as segundas dão lugar 
a osteoclastos (Gómez & Munoz, 1999. p. 287-324).
Os osteoblastos são responsáveis pela síntese, secreção e mineralização da matriz orgâ-
nica óssea. Localizam-se nas superfícies ósseas, formando uma camada epitelióide e nas 
zonas de actividade de osteosíntese estão separados por uma substância osteóide, que 



76
Estudo da susceptibilidade individual para a resposta inflamatória do hospedeiro em 
pacientes portadores de prótese dentária implanto-suportada

Cap I
Introdução

corresponde a matriz não mineralizada. Quando estão activos, os osteoblastos possuem 
uma forma cúbica, com um citoplasma rico em fosfatase alcalina e em organítos relacio-
nados com a síntese proteica (Gómez & Munoz, 1999. p. 287-324).
Os osteócitos correspondem a osteoblastos aprisionados na matriz mineralizada pelos 
mesmos segregada. Estas células possuem menor densidade de organítos produtores de 
proteínas mas apresentam prolongamentos citoplasmáticos que permitem a comunica-
ção entre células vizinhas, formando um sistema canaliculo-lacunar (Gómez & Munoz, 
1999. p. 287-324).
Os osteoclastos são células de degradação da matriz óssea e portanto concorrem para a re-
absorção óssea. Localizam-se nas superfícies ósseas alveolares e possuem características his-
tológicas das células do sistema fagocítico mononuclear - possuem numerosas mitocôndrias, 
lisossomas e são multinuleadas. Os osteoclastos libertam ácidos orgânicos e enzimas hidro-
líticas lisossómicas para o espaço extracelular que levam à degradação das porções mineral 
e orgânica da matriz óssea. À medida que se dá a reabsorção e osteólise, os osteoclastos vão 
escavando na superfície óssea umas cavidades designadas de lacunas de Howship. Aquando 
da retirada dos osteoclastos, estas lacunas são novamente preenchidas por células – osteo-
blastos, que irão iniciar a neoformação óssea. O processo de reabsorção e neoformação óssea 
constitui a remodelação óssea, a qual pode ser influenciada por factores gerais e locais. Dos 
factores gerais salientam-se a calcitocina, a parato-hormona e a vitamina D e dos factores lo-
cais fazem parte a IL-1, a IL-6, o TNF-α, o interferão-γ (IFN-gama), a prostaglandina 2 (PGE-2) e 
o factor de crescimento derivado das plaquetas (PDGF) (Gómez & Munoz, 1999. p. 287-324).
A célula bordeante óssea é uma célula plana e fusiforme de origem osteoblástica, com 
escassez de organítos citoplasmáticos, que reveste a matriz óssea em zonas onde não 
ocorre remodelação óssea. Estas células têm origem em osteoblastos que cessaram a 
sua actividade funcional e se mantiveram na fase G0 do ciclo celular (Gómez & Munoz, 
1999. p. 287-324). 

OsteócitoMatriz óssea
mineralizada

Osteoclasto

Células
percurssoras dos

OsteoclastosOsteóide Células Células
ósseas de
revestimento

Vaso
sanguíneo

Figura 1.17 – Biologia do tecido ósseo. 
Fonte: Gómez & Munoz, 1999. p. 287-324 (adaptado).
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•	 Classificação do tecido ósseo em implantologia

A classificação do tecido ósseo e sua relação com a implantologia encontra-se descrita 
desde 1970. Linkow e colaboradores (Misch, 2008. p. 130-146) classificaram a densidade 
óssea em três classes ou categorias: classe I (tipo ósseo ideal com pouco osso trabecular 
e com poucos espaços no estroma ósseo), classe II (tipo ósseo com mais espaços no es-
troma ósseo e portanto com menor uniformidade do tecidular), classe III (tipo ósseo com 
grandes espaços ósseos co-existindo com osso trabeculado). Segundo este autor a classe 
III óssea seria insatisfatória para a reabilitação oral com implantes, a classe II satisfatória e 
a classe I a mais indicada para a prótese sobre implantes dentários.
Lekholm & Zarb em 1985 (Lekholm, 1997. p. 890-905) categorizaram a qualidade óssea 
da região anterior da mandíbula em quatro tipos: tipos 1, 2, 3 e 4, tal como é possível 
observar na Figura 1.18. O tipo 1 é composto por osso compacto homogéneo. O tipo 2 
possui uma camada externa fina de osso compacto a rodear uma parte interna de osso 
denso trabeculado. O tipo 3 possui uma camada externa muito fina de osso cortical e 
uma parte interna de osso trabeculado e o tipo 4 apresenta uma camada extremamente 
fina de osso cortical e uma parte interna de osso trabeculado de baixa densidade (Misch, 
2008. p. 130-146).(Misch, 2008. p. 130-146).

 

Figura 1.18 – Classificação do tipo de osso na região anterior da mandíbula. 
Fonte: Misch, 2008. p. 130-146 (adaptado).

Em 1988, Misch publicou uma classificação com quatro tipos de qualidade de osso ba-
seada nas características macroscópicas do osso cortical e trabeculado e portanto in-
dependente da região em questão dos maxilares: D1, D2, D3 e D4. O tipo D1 possui es-
sencialmente osso cortical denso. O tipo D2 apresenta zonas de osso denso e poroso na 
zona da crista e na parte mais interna possui osso trabeculado. O tipo D3 possui uma ca-
mada externa fina de osso cortical crestal e na zona mais interna osso trabeculado fino. 
O tipo D4 quase não apresenta osso cortical crestal e a maior parte do volume é ocupado 
por osso fino trabeculado tal como mostra a Figura 1.19 (Misch, 2008. p. 130-146).
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Segundo a classificação de Misch e de acordo com o presente na Figura 1.20, os tipos de 
osso, D1 a D4, possuem localizações mais frequentes em determinadas zonas da maxila 
e da mandíbula e são mais ou menos porosos ou densos de acordo com a localização 
anatómica nos referidos maxilares (Misch, 2008. p. 130-146).

Densidade óssea e classificação de Misch

Densidade óssea Descrição Localização Anatómica Típica

D1 Cortical densa Anterior-mandíbula

D2
Cortical porosa e osso 
trabeculado

Anterior-mandíbula, Posterior- 
mandíbula, Anterior-maxila

D3
Cortical fina, porosa e osso 
trabeculado fino

Anterior-maxila, Posterior-
maxila, Posterior-mandíbula

D4
Cortical muito fina e osso 
trabeculado 

Posterior-maxila

Figura 1.20 – Esquema da densidade óssea e classificação de Misch. 
Fonte:Misch, 2008. p. 130-146 (adaptado).

4. Biologia dos tecidos peri-implantares

•	 Tecido peri-implantar – estrutura anatómica 

Os implantes dentários estão ancorados ao tecido ósseo e gengival através de um pseu-
do ligamento periodontal, que mimetiza a união dente - osso. A união implante - mucosa 

 

Figura 1.19 – Classificação de Misch do tipo de osso no maxilar edentulo. 
Fonte: Misch, 2008. p. 130-146 (adaptado).
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gengival efectua-se através de dois tipos de tecidos: o epitélio juncional e uma zona de 
tecido conjuntivo, como se visualiza na Figura 1.21. O epitélio juncional possui em situ-
ações normais cerca de 2 mm de profundidade e a zona de tecido conjuntivo apresenta 
um valor maior ou igual a 1 mm de profundidade (Misch, 2008. p. 68-91).

Plataforma do
implante

1 mm

0.5 mm

Figura 1.21 – Biologia peri-implantar. 
Fonte: Misch, 2008. p. 68-91 (adaptado).

O epitélio juncional é passível de sondagem uma vez que define um epitélio sulcular à 
volta do implante, embora seja totalmente diferente do sulco presente no dente natu-
ral. Assim as características da sondagem do epitélio juncional peri-implantar podem 
em determinadas situações clínicas fornecer informações muito importantes quanto ao 
diagnóstico de patologia peri-implantar (Ataoglu et al., 2002; Yalçn et al., 2005; Monov 
et al., 2006; Strbac et al., 2006; Lachmann et al., 2007; Arikan et al., 2008; Misch, 2008. 
p. 68-91). Mais ainda, investigações recentes centram-se no estudo de toda a panóplia 
de eventos que possam decorrer ou estar associados ao sulco peri-implantar e ao seu 
fluído (De Leitão et al., 2005; Yalçn et al., 2005; Monov et al., 2006; Strbac et al., 2006; 
Lachmann et al., 2007; Arikan et al., 2008; Schierano et al., 2008).
Acredita-se que a zona de tecido conjuntivo peri-implantar tem como uma das principais 
funções proteger a zona de osteointegração de factores libertados pela placa microbiana 
e pela própria cavidade oral (Lindhe & Berglundh, 1997. p. 862-872).

•	 Tecido peri-implantar – estrutura histológica

Os tecidos mucosos peri-implantares formam uma “banda aderente” composta por um 
córion ou lâmina própria densa colagenosa coberta por um epitélio escamoso estratifi-
cado queratinizado (Bernard et al., 2002. p. 876-888).
A mucosa peri-implantar possui mais colagénio e menos fibroblastos do que as regiões 
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correspondentes gengivais da união dente-gengiva. O tecido peri-implantar apresenta 
85% de colagénio e 1 a 3% de fibroblastos (Lindhe & Berglundh, 1997. p. 862-872).
As fibras de colagénio do tecido peri-implantar possuem uma orientação totalmente di-
ferente da presente na união dente-ligamento periodontal. No local do implante, como 
não existe cemento radicular as fibras possuem uma distribuição paralela à superfície 
implantar (Berglund et al., 1991; Bernard et al., 2002. p. 876-888). Esta distribuição pa-
ralela pode ocorrer basicamente de duas formas: projecção das fibras de colagénio, em 
todas as direcções desde que paralelas, desde o periósteo da crista óssea até à superfície 
do implante; projecção das fibras de colagénio em feixes grossos com um curso mais ou 
menos paralelo à superfície do osso (Lindhe & Berglundh, 1997. p. 862-872).
O tecido peri-implantar apresenta-se então como um tecido mais pobre em células do 
que o ligamento periodontal mas mais rico em fibras de colagénio. Trata-se de um tecido 
conjuntivo laxo, com características de um tecido cicatricial (Lindhe & Berglundh, 1997. 
p. 862-872).
A vascularização da mucosa peri-implantar possui uma origem única. Quer isto dizer que 
os sistemas vasculares presentes por baixo dos epitélios oral e de união possuem uma 
origem comum - um grande vaso sanguíneo supraperióstico. Desta forma pode verifica-
se que não existe nenhum plexo vascular próximo do implante que possa compensar a 
ausência do plexo do ligamento periodontal. Consequentemente também se confirma 
que o tecido conjuntivo supra-alveolar apical ao epitélio de união na mucosa peri-im-
plantar quase que carece de aporte vascular (Berglund et al., 1994).

•	 Conceito de osteointegração

No início da década de setenta, o grupo liderado por Brånemark da Universidade de Go-
tenburgo definiu o termo osteointegração, através das observações efectuadas nos seus 
trabalhos de estudo da microcirculação óssea em coelhos, iniciados em 1952 (Brånemark 
et al., 1969). Este termo surgiu como consequência da dificuldade do Professor Brånema-
rk extrair câmaras de titânio colocadas em perónios de coelhos. Assim, a osteointegração, 
referia-se a uma união directa entre o titânio e o tecido ósseo (Brånemark et al., 1977).
Praticamente, em simultâneo, um outro grupo de investigação residente na Suíça, orien-
tado por Schroeder, que havia iniciado os seus trabalhos durante os anos quarenta, pu-
blicou o conceito de “anquilose funcional” (Schroeder et al., 1976). Nesta altura, estes 
autores acreditavam que existia uma aposição de osso sobre a superfície do implante, 
que designavam de anquilose funcional (Albrektsson, 1997. p. 851-861).
Foi sobretudo na década de setenta, que estas investigações de Schroeder, com implan-
tes ancorados directamente ao osso, permitiram provar a existência de contacto directo 
osso-implante (Schroeder et al., 1976; Schroeder et al., 1978).
Se até então a comunidade científica poderia estar um pouco reticente em relação à os-
teointegração definida por Brånemark e seus colaboradores, com os trabalhos de Schro-
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eder provou-se histologicamente a existência de uma integração óssea (Schroeder et al., 
1981).
Este grupo continuou as suas investigações e acabou por contribuir para o desenvolvi-
mento de um sistema de implantes dentários conhecido por ITI (International Team of 
Implantology) Bonefit (Albrektsson, 1997. p. 851-861). Na década de oitenta, Albrekts-
son e seus colaboradores publicaram um conceito mais clínico de osteointegração - “um 
processo através do qual se consegue que uma fixação rígida de materiais aloplásticos 
esteja clinicamente assintomática e mantida no osso na presença de uma carga funcio-
nal” (Albrektsson et al., 1981; Albrektsson et al., 1986-a; Albrektsson et al., 1987).
Weiss em 1986 aditou ao conceito de osteointegração a “interposição de fibras de co-
lagénio densas em estado de saúde, entre o osso e o implante submetido a carga” e 
definiu esta como osteofibrointegração (Weiss, 1986).
Durante a década de noventa, o conceito de osteointegração foi-se alterando com a in-
trodução de aspectos biológicos e bioquímicos à união osso-implante (Zarb & Albrekts-
son, 1995; Meredith et al., 1996; Masuda et al., 1998; Cooper et al., 1998).
Actualmente, a investigação internacional centra-se no estudo histológico e histomorfo-
métrico da interface superfície do implante-osso e na implementação de novas superfí-
cies de implantes que visem melhorar a osteointegração e o seu comportamento clínico 
(Iezzi et al., 2009; Schwarz et al., 2009).

5. Doença periodontal

A doença periodontal inclui uma combinação da presença de bactérias patogénicas com 
destruição periodontal e a resposta do hospedeiro. As bactérias patogénicas induzem a 
libertação de citocinas pró-inflamatórias por parte dos monócitos e macrófagos, que por 
sua vez levam à produção de prostaglandinas e metaloproteinases, as quais concorrem 
para a destruição óssea e do tecido conjuntivo (Offenbacher, 1996).
A placa microbiana constitui o factor etiológico primário da doença periodontal e da sua 
evolução (Haffajee & Socransky, 1994) e os agentes microbianos frequentemente asso-
ciados à referida doença incluem Porphyromonas gingivalis, Actinobacillus actinomyce-
temcomitans e Bacteroides forsythus. O papel da placa microbiana exerce-se pela acção 
antigénica das próprias bactérias e/ou dos seus componentes, como por exemplo dos 
lipopolissacarídeos dos envólucros bacterianos (Offenbacker, 1996).
Claro que a presença por si só de bactérias patogénicas não é suficiente para haver des-
truição periodontal - é necessário um determinado nível bacteriano para haver doença 
(Darveau et al., 1997). Também se verifica que em alguns casos níveis baixos de bacté-
rias patogénicas podem estar relacionados com presença de doença periodontal. Nes-
tes casos, a resposta do hospedeiro poderá ter um papel preponderante na destruição 
óssea. Se as células da primeira linha de defesa do indivíduo não conseguirem combater 
a colónia bacteriana, a resposta do hospedeiro poderá condicionar a destruição do tecido 
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conjuntivo e a perda óssea (Offenbacher, 1996). Se, por outro lado, as células de defesa 
conseguirem vencer o desafio microbiano, a resposta será protectora e haverá um equi-
líbrio do nível ósseo. O controle da resposta do hospedeiro poderá ser a chave para a 
compreensão da evolução da doença periodontal. Esta última parece estar dependente de 
factores genéticos, ambientais e de condições adquiridas como doenças sistémicas, de que 
constitui exemplo dessas patologias a diabetes (Hart, 1994; Hart & Kornman 1997; Salvi et 
al., 1997-c).
Segundo Yoshie e colaboradores (Yoshie et al., 2007), a variabilidade individual das res-
postas imunitárias tem uma base genética e a identificação dos genes subjacentes a essa 
variabilidade poderá resultar num novo modelo de diagnóstico para identificação da 
susceptibilidade individual e implementação de uma abordagem terapêutica individual 
mais específica e eficaz. A identificação de genes candidatos para a doença periodontal 
poderá ter repercussões na saúde pública, na terapêutica a adoptar e mesmo na comu-
nidade científica. Para este autor a perda de dentes por periodontite possui um efeito 
considerável na estabilidade craniofacial e nos tecidos orais e consequentemente pro-
duz efeitos no bem-estar do indivíduo.

•	 Classificação da doença periodontal

A classificação da doença periodontal durante algum tempo constituiu um desafio para 
a comunidade científica pois o desconhecimento acerca da natureza da mesma e a va-
riabilidade das suas manifestações clínicas mantiveram um dilema durante alguns anos 
(Armitage, 2002).
Em 1999, decorreu uma reunião científica da Academia Americana de Periodontologia 
(AAP) da qual resultou um consensus acerca da classificação das doenças e condições 
que podem afectar o tecidos periodontais e que se resume  na Figura 1.22.
Clinicamente o que distingue a Gengivite da Periodontite é a perda de aderência epi-
telial. Frequentemente esta condição é acompanhada de formação de uma bolsa perio-
dontal e de modificações na densidade e quantidade do osso alveolar subjacente.  
Em alguns casos, a recessão gengival marginal pode acompanhar a perda de aderência 
epitelial e desta forma pode mascarar-se a evolução da doença periodontal. Claro que 
geralmente existem sinais clínicos de inflamação que fornecem indícios da progressão 
da citada doença, tais como alterações na coloração, no contorno, na consistência e 
hemorragia à sondagem gengivais. Contudo, estes sinais clínicos nem sempre indicam 
perda da aderência epitelial. Quer isto dizer que o indicador mais fiável da inflamação e 
de um local potêncial de perda de aderência epitelial, consiste na avaliação da hemor-
ragia à sondagem, que deverá verificar-se de forma continuada em visitas sequênciais 
(Novak, 2002. p. 64-94).



83
Estudo da susceptibilidade individual para a resposta inflamatória do hospedeiro em 

pacientes portadores de prótese dentária implanto-suportada
Cap I
Introdução

A perda da aderência epitelial associada à periodontite progride de forma continua ou 
por surtos da actividade da doença periodontal (Novak, 2002. p. 64-94).
A periodontite é o termo aplicado a uma “doença inflamatória dos tecidos de suporte 
dentário causada por microrganismos específicos ou por grupos de microrganismos es-
pecíficos, resultando na destruição progressiva do ligamento periodontal e do osso alve-
olar com formação de bolsas, recessão ou as duas últimas” (Novak, 2002. p. 64-94).

Doenças Gengivais
     Doenças gengivais induzidas por placa
     Lesões gengivais não induzidas por placa
Periodontite Crónica
     Localizada
     Generalizada
Periodontite Agressiva
     Localizada
     Generalizada
Periodontite como manifestação de doenças sistémicas
Doenças Periodontais Necrozantes
     Gengivite ulcerativa necrozante (GUNA)
     Periodontite ulcerativa necrozante  (PUNA)
Abcessos do Periodonto
     Abcesso gengival
     Abcesso periodontal
     Abcesso peri-coronário
Periodontite associada a lesões endodônticas
     Lesão endodôntica-periodontal
     Lesão periodontal-endodôntica
     Lesão combinada
Condições e Deformidades de desenvolvimento ou adquiridas
     Factores locais dentários que predispõem a doenças gengivais ou periodontite induzidas
     Deformidades e condições muco-gengivais à volta do dente
     Deformidades e condições muco-gengivais em zonas desdentadas
     Trauma oclusal

Figura 1.22 – Classificação da doença e condições periodontais da AAP de 1999. 
Fonte: Novak, 2002. p. 64-94 (adaptado).

 
Existem diversas classificações da periodontite e como resultado dessas diferentes classi-
ficações no Workshop Internacional para a Classificação das Doenças Periodontais da AAP 
de 1999 apresentou-se a distribuição da periodontite em três formas genéricas; baseada 
em características clínicas, radiográficas, da história da doença e laboratorais: periodontite 
agressiva, periodontite crónica e periodontite como manifestação de doenças sistémicas 
(Figura 1.23).
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PERIODONTITE CRÓNICA - PC PERIODONTITE AGRESSIVA - PA
Prevalente em adultos mas pode ocorrer em crianças

Quantidade de destruição consistente com factores lo-
cais

Associada a um padrão microbiano variável e cálculos 
subgengivais

Progressão lenta a moderada com possíveis períodos de 
evolução rápida

Susceptível de modificação ou associação a doenças sis-
témicas (diabetes mellitus ou  infecção por HIV), factores 
locais, factores ambientais (tabaco, stress emocional)

Características comuns - PA:

Pacientes clinicamente saudáveis 

Perda rápida de aderência epitelial e destruição óssea 

Quantidade de depósitos microbianos inconsistentes 
com a severidade da doença

Agregação familiar de pacientes afectados

Subclassificação - PC Subclassificação - PA 

     Localizada 

     < 30% locais envolvidos

     Generalizada 

     > 30% locais envolvidos

     Ligeira - 1 a 2 mm de perda
     de aderência, Moderada - 3 a  4 mm de perda de ade-
rência, Severa - > 5 mm de perda de aderência

     Localizada 
     Início circumpubertário 
     Resposta imunitária serológica robusta 
     Generalizada 

     Idade do paciente - > 30 anos
     Natureza episódica da destruição periodontal
     Resposta serológica deficitária aos agentes infeccio-
     sos

PERIODONTITE - MANIFESTAÇÃO DE 
DOENÇAS SISTÉMICAS

Características comuns mas não universais - PA:

Alterações hematológicas (Neutropenias adquiridas, 
Leucemias, Outras)

Alterações Genéticas 

     Neutropenia familiar, Síndrome de Down, Síndromes    
     com deficiência de adesão leucocitária, Agranuloci-
     tose infantil

     Síndromes de Papillon-Lefévre, Chediak-Higashi, Co-
     hen, Ehlers-Danlos , Hipofosfatasia

     Síndromes com histiocitose, Doenças de armazena-
     mento de Glicogénio, outras

Outras não especificadas

Locais afectados com  Actinobacillus actinomycetemco-
mitans

Anomalias da função fagocítica

Macrófagos hiperreactivos, produzindo níveis elevados 
de PGE-2 e IL1-beta

Doença de progressão auto-arrastada – alguns casos

Figura 1.23 – Classificação da Periodontite segundo Workshop da AAP de 1999. 
Fonte: Novak, 2002. p. 64-94 (adaptado).

Yoshie (Yoshie et al., 2007) classificou clinicamente a doença periodontal em agressiva e 
crónica - a periodontite agressiva possui uma tendência familiar e geralmente surge antes 
dos 35 anos de idade enquanto que a periodontite crónica é mais complexa no timing de 
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manifestação, isto é, como está dependente de um conjunto de factores etiológicos (pla-
ca microbiana, tabaco, doenças sistémicas, factores genéticos) o seu aparecimento é mais 
tardio e com um período de início e progressão da doença mais indefinido. Segundo este 
autor os investigadores que estudam o background genético da doença periodontal deve-
riam aderir à classificação da doença periodontal do Workshop da Academia Americana 
de Periodontologia (AAP) de 1999 (Armitage, 1999) e todos os pacientes pertencentes à 
zona cinzenta entre doença periodontal crónica e a periodontite agressiva, deveriam ser 
excluídos dos estudos, pois a sua inclusão não favorece o esclarecimento sobre os poli-
morfismos característicos de uma e de outra entidade clínica da doença periodontal.
De facto, diversos são os estudos da década de oitenta a noventa que sugerem um envol-
vimento marcante da base genética na periodontite agressiva (Saxén & Nevanlinna, 1984; 
Boughman et al., 1986; Beaty et al., 1987; Boughman et al., 1992; Marazita et al., 1994). 
Se nessa fase a investigação procurava provar com clareza o papel fundamental da he-
rança da entidade periodontite agressiva, hodiernamente a ciência avança no sentido 
de esclarecer quais as alterações genéticas que estão na base desses fenótipos e da sua 
variabilidade de expressão.

•	 Resposta inflamatória – hospedeiro

Existe uma dinâmica entre a resposta imune do hospedeiro e a colónia bacteriana oral 
cujo papel é fulcral na patogenia da doença periodontal. As bactérias patogénicas iniciam 
e, em episódios repetidos, agridem o periodonto, estimulando uma resposta imunitária, 
que poderá levar à destruição periodontal. No entanto, a presença per si de bactérias 
potencialmente patogénicas no sulco gengival não é sinónimo de doença periodontal 
(Yoshie et al., 2007). De facto, trata-se de um paradigma - se por um lado está esclareci-
do e provado cientificamente que a placa bacteriana é essencial para o início da doença 
periodontal (Offenbacher, 1996) por outro lado também se sabe que cada indivíduo pos-
sui uma resposta particular que define a susceptibilidade individual para a periodontite 
(Offenbacher et al., 1993).
A doença periodontal é iniciada e mantida por diversos factores produzidos pela micro-
biota subgengival. Estes factores podem actuar directamente nas células de defesa do 
hospedeiro ou nos tecidos periodontais, ou ainda activar a resposta imunitária celular 
ou humoral, que de forma secundária também podem concorrer para a destruição pe-
riodontal (Kinane & Lindhe, 1997. p. 189-225). 
Os microorganismos que compõem a placa bacteriana podem actuar, localmente nos 
tecidos periodontais, basicamente de duas formas: provocando danos celulares, pela 
libertação de produtos proteolíticos e outros produtos de degradação; invadindo os te-
cidos periodontais. 
A libertação bacteriana de enzimas proteolíticas concorre por um lado para a destruição 
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de proteínas extracelulares do hospedeiro e por outro lado para a produção de nutrien-
tes para o crescimento bacteriano. 
As bactérias são então responsáveis pela produção de diversos produtos de degradação 
como sejam amónia, H2S e ácido butírico e de enzimas tais como proteases, que podem 
destruir o colagénio, a elastina, a fibrina, a fibronectina e outros componentes da matriz 
intercelular dos tecidos epiteliais e conjuntivos.
Os produtos produzidos pelas bactérias podem ainda estimular as células do hospedeiro 
a produzirem citocinas inflamatórias, as quais podem em determinadas condições per-
petuarem o processo inflamatório; e recrutarem leucócitos para a área inflamada.
A resposta do hospedeiro perante o desafio microbiano exerce-se através de duas linhas 
de acção. Uma primeira linha de actuação que engloba a o recrutamento de neutrófilos 
e de macrófagos que libertam radicais livres de oxigénio e a libertação de citocinas anti-
inflamatórias [transforming growth factor-TGF-β, interleucina-4 (IL-4), interleucina-10 
(IL-10) e interleucina-12 (IL-12)] (Academy Report, 2002). 
A segunda linha de actuação só tem lugar se persistir o desafio microbiano, isto é, se 
mesmo após se ter iniciado a primeira linha de defesa do hospedeiro, esta não for su-
ficiente para travar a colonização bacteriana. Esta segunda linha inclui a libertação de 
mediadores pró-inflamatórios como interleucina-1 (IL-1), interleucina-6 (IL-6), factor de 
necrose tumoral-TNF-α, proteases e prostanóides (prostaglandinas). Os mediadores li-
bertados pelo hospedeiro vão concorrer para a destruição da matriz extracelular da gen-
giva e para a reabsorção óssea (Academy Report, 2002). Esta resposta é designada por 
resposta inflamatória primária do hospedeiro. Os radicais de oxigénio produzidos du-
rante esta resposta são responsáveis pela desagregação da placa bacteriana e também, 
quando libertados em grandes quantidades, pela progressão da resposta inflamatória 
(Academy Report, 2002). As citocinas pró-inflamatórias produzidas, IL-1 beta e TNF-α, 
conduzem à destruição do tecido conjuntivo gengival e do tecido ósseo. A libertação lo-
cal destas citocinas pró-inflamatórias é controlada pela IL-1, sendo por isso considerada 
como uma candidata major a marcador genético para a doença periodontal (Birkedal- 
Hansen, 1993; Kornman et al., 1997-a; Page et al., 1997; Stashenko at al., 1991).

•	 Metaloproteinases

As metaloproteinases (MMP) são proteinases produzidas pelas células epiteliais e do 
tecido conjuntivo gengival inflamado. As metaloproteinases produzidas pelos leucócitos 
polimorfonucleares e pelos firoblastos possuem a capacidade única de destruírem a tri-
pla hélice dos colagénios tipos I, II e III e por isso poderem iniciar a destruição da matriz 
extracelular (Kinane & Lindhe, 1997. p. 189-225).
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•	 Citocinas pró-inflamatórias

As citocinas são proteínas solúveis segregadas pelas células, que podem actuar como 
sinais entre células. As citocinas pró-inflamatórias, que estimulam a reabsorção óssea 
e inibem a formação óssea, são a interleucina-1, a interleucina-6 e o factor de necrose 
tumoral (Kinane & Lindhe, 1997. p. 189-225).

•	 Citocinas quimiotácticas

A citocina quimiotáctica mais importante é a interleucina-8 (IL-8), que possui capacidade 
quimiotáctica sobre os neutrófilos, os linfócitos e macrófagos (Kinane & Lindhe, 1997. 
p. 189-225).

•	 Citocinas sinalizadoras dos linfócitos

As citocinas sinalizadoras dos linfócitos são produzidas pelos linfócitos T helper 1 e 2 (TH1 
e TH2). Os linfócitos TH1 libertam interleucina-2 e interferão-γ (IFN-gama) e os linfócitos 
TH2 produzem as citocinas interleucina-4, interleucina-5, interleucina-10 e interleucina-
13. Estas citocinas podem influenciar a resposta imunitária através da determinação do 
tipo de imunoglobulina produzida. A Figura 1.24 resume e ilustra a referida resposta do 
hospedeiro (Kinane & Lindhe, 1997. p. 189-225).

Figura 1.24 – Resposta imunitária do hospedeiro ao desafio bacteriano.

Células Anticorpos

Citocinas Interleucina - 1,
PGE2, MMP’s, TNF

RESPOSTA
Hospedeiro

•	 Considerações microbiológicas – doença periodontal

A acumulação e próprio metabolismo das bactérias nas superfícies duras orais são consi-
derados como factores primários para o desenvolvimento de cárie dentária, de gengivi-
te, periodontite e de infecções peri-implantares. (Lang et al., 1997. p. 102-137).
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A massa bacteriana designada de placa bacteriana, sabe-se que desencadeia e produz 
um conjunto de tóxicos, endotoxinas e antigénios, que ao longo do tempo destroem os 
tecidos de suporte (Haffajee & Socransky, 1994). 
Existem, no entanto alguns grupos de bactérias que são considerados classicamente 
como patogénios periodontais, tais como Actinobacillus actinomycetemcomitans, Por-
phyromonas gingivalis, Bacteroides forsythus, Prevotella intermédia, Fusobacterium 
nucleatum, Campylobacter rectus, Eikenella corrodens, Peptostreptococcus micros, Se-
lenomonas Species, Eubacterium species, Streptococcus intremedius, outras espécies 
(Haffajee & Socransky, 1994). 

5.1. Actinobaccillus actinomycetemcomitans

O Actinobaccillus actinomycetemcomitans é um bacilo gram negativo, sacarolítico, imó-
vel, responsável pela produção de diversos metabolitos tóxicos, incluindo leucotoxinas. 
É uma bactéria com capacidade de invadir as células epiteliais gengivais (Socransky et 
al., 1997. p. 138-188).

5.2. Porphyromonas gingivalis

A Porphyromonas gingivalis é o segundo patogénio mais estudado para a doença pe-
riodontal. Trata-se de uma bactéria anaeróbia, imóvel, assacarolítica, gram-negativa. A 
sua forma pode ser coco ou bacilo curto. É uma espécie com capacidade para produzir 
vários tóxicos periodontais, tais como colagenase, várias proteases, endotoxinas, ácidos 
gordos, amónia e H2S (Sulfureto de Hidrogénio).
À semelhança do Actinobaccillus actinomycetemcomitans, este grupo de bactérias tam-
bém possui capacidade de invasão das células epiteliais gengivais (Socransky et al., 1997. 
p. 138-188).

5.3. Bacteroides forsythus

O Bacteriodes forsythus é um bacilo gram-negativo, anaeróbio, com capacidade de inva-
são epitelial, que está frequentemente associado a doença periodontal activa (Socransky 
et al., 1997. p. 138-188).

 
5.4. Prevotella intermédia 

A Prevotella intermédia é um bacilo gram-negativo e anaeróbio (Socransky et al., 1997. 
p. 138-188).
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5.5. Fusobacterium nucleatum

O Fusobacterium nucleatum pertence ao grupo dos bacilos gram-negativos e anaeróbios 
presente na placa subgengival (Socransky et al., 1997. p. 138-188).

5.6. Campylobacter rectus

O Campilobacter rectus é uma bactéria gram-negativa, anaeróbia, móvel presente so-
bretudo em locais de destruição periodontal activa. Possui capacidade de produção de 
leucotoxina tal como o A. Actinomicetamcomitans (Socransky et al., 1997. p. 138-188).

5.7. Eikenella corrodens 

A Eikenella corrodens é um bacilo gram-negativo, assacarolítico associado a locais de 
destruição periodontal (Socransky et al., 1997. p. 138-188).

5.8. Peptostreptococcus micros

O Peptostretptococcus micros é um coco gram-positivo, anaeróbio, assacarolítico asso-
ciado a locais de destruição periodontal (Socransky et al., 1997. p. 138-188).

5.9. Selenomonas

O grupo da Selenomonas pertence aos bacilos gram-negativos, móveis, assacarolíticos 
associados à doença periodontal destrutiva activa (Socransky et al., 1997. p. 138-188).

5.10. Eubacterium 

O grupo Eubacterium pertence aos bacilos gram-positivos anaeróbios frequentemente 
associados à destruição periodontal (Socransky et al., 1997. p. 138-188).

5.11. Streptococcus intermedius

O Streptococcus intermedius é um coco gram-positivo associado à progressão da doença 
periodontal (Socransky et al., 1997. p. 138-188).

5.12. Spirochetes

O grupo das Spirochetes pertence às bactérias gram-negativas, anaeróbias, móveis, de 
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forma helicoidal presente em bolsas periodontais. A avaliação da sua presença na doen-
ça periodontal está geralmente associada à perda de adesão epitelial e à profundidade 
da bolsa (Socransky et al., 1997. p. 138-188).

5.13. Outras espécies

Com certeza que estão ainda por identificar muitos outros agentes patogénicos perio-
dontais. Os Enterococcus e Staphylococcus têm sido referidos em algumas bolsas perio-
dontais (Socransky et al., 1997. p. 138-188).

6. Doença peri-implantar

A doença peri-implantar corresponde ao conjunto de alterações patológicas dos tecidos 
peri-implantares. Numa fase inicial da doença peri-implantar instala-se uma alteração 
inflamatória confinada aos tecidos moles que rodeiam o implante que se designa por pe-
rimucosite (Albrektsson, 1997. p. 851-861; Jovanovic, 2002. p. 931-942; Heitz-Mayfield, 
2008). Quando tem início a perda óssea e permanece a inflamação dos tecidos moles 
peri-implantares surge a perimplantite, que pode conduzir ao fracasso do implante 
dentário (Albrektsson, 1997. p. 851-861; Jovanovic, 2002. p. 931-942; Lang et al., 2002; 
Heitz-Mayfield, 2008; Misch, 2008. p. 1055-1072).
A perimplantite inicia-se na porção mais coronal do implante, mantendo-se a porção 
mais apical osteointegrada. Nesta situação ainda não há mobilidade do implante e só 
mais tardiamente é que a mesma surge mas não quer dizer que não existam já fracassos 
técnicos. Fracassos, como fracturas de componentes da reabilitação protética ou mesmo 
do próprio implante, ainda que em pequenas percentagens podem ocorrer nesta fase 
mas são sobretudo as complicações estéticas as situações mais complexas associadas a 
estes estados da perimplantite, pelo comprometimento que podem representar de toda 
uma reabilitação oral (Jovanovic, 2002. p. 931-942).

•	 Considerações microbiológicas – perimplantite

O complexo bacteriano associado à doença peri-implantar é muito semelhante ao encon-
trado na periodontite do adulto, com predomínio das bactérias gram-negativas (Albrekts-
son, 1997. p. 851-861; Alcoforado et al., 1991; Heydenrijk et al., 2002; Misch, 2008. p. 
1055-1072; Pye et al., 2009).

7. Sucesso da reabilitação com implantes dentários

O implante dentário foi concebido primariamente para funcionar como uma prótese 



91
Estudo da susceptibilidade individual para a resposta inflamatória do hospedeiro em 

pacientes portadores de prótese dentária implanto-suportada
Cap I
Introdução

dentária, substituindo a raiz e a coroa dentárias e portanto exercer a sua função como 
um todo da peça dentária perdida (Misch, 2008. p. 1055-1072; Misch et al., 2008). 

•	 Critérios de sucesso dos implantes dentários

Durante vários anos o critério de sucesso dos implantes dentários foi sobretudo centrado na pre-
sença ou ausência do implante na boca dos pacientes, independentemente da sua função (Misch, 
2008. p. 1055-1072). 
Em 1986, Albrektsson e colegas (Albrektsson et al., 1986-a) apresentaram pela primeira vez cri-
térios de sucesso que contemplavam a perda óssea marginal dos implantes. Segundo estes cri-
térios, seria permitida a perda óssea de 1 mm durante o primeiro ano após a colocação do pilar, 
seguida de 2 mm/ por ano. 
Os critérios de Albrektsson propostos em 1986, são ainda hoje considerados como o Gold Stan-
dard do sucesso na implantologia por alguns autores. No entanto a grande variedade de sistemas 
de implantes existentes, a atenção crescente prestada em relação a aspectos estéticos, entre ou-
tros aspectos relacionados com a função, não permitem a generalização da aplicabilidade destes 
critérios para a totalidade dos sistemas e tornaram imperativa a sua actualização (Salvi & Lang, 
2004; Schwartz-Arad et al., 2005-a; Schwartz-Arad et al., 2005-b; Elkhoury et al., 2005; Sunitha et 
al., 2008; Misch et al., 2008).
Desta forma, segundo os conceitos de Misch, os implantologistas e prostodontistas devem seguir 
critérios de sucesso dos implantes mais abrangentes, com índices específicos para implantes en-
dósseos, que contemplem aspectos estéticos e funcionais e sobretudo protéticos, até então não 
valorizados (Misch et al., 2008).

•	 Taxa de sucesso dos implantes dentários

Os estudos publicados durante a década de noventa e nos primeiros anos da década de 2000, na 
generalidade apresentavam dados de sobrevida dos implantes com valores superiores a 90% mas 
com alguma variabilidade dos valores dependente da localização e anos após a colocação dos 
implantes (Adell et al., 1990: Buser et al., 1997; Lekholm et al., 1999; Hämmerle et al., 2002).
As investigações mais recentes referem uma elevada predictibilidade dos implantes den-
tários (sempre superior a 90% e durante um período de 4, 5 e 8 anos após a colocação 
em carga dos implantes) mas apresentam resultados menos consensuais, no que diz 
respeito ao valor em si, de taxa de sobrevida dos implantes (Ormianer & Palti, 2008; 
Gokcen-Rohlig et al., 2009; Mangano et al., 2009). Alguns destes estudos diferenciam 
ainda a taxa de sobrevida dos implantes com valores entre 95% e 98%, e o sucesso dos 
implantes com valores de 96% (Ormianer & Palti, 2008; Mangano et al., 2009). Outros, 
estudos ainda apresentam valores de taxa de sucesso cumulativos, isto é, valores que 
reflectem vários critérios de sucesso e não somente a sobrevida do implante (Eliasson et 
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al., 2008; Gualini et al., 2008).
Eliasson e colaboradores (Eliasson et al., 2008) apresentam valores de sucesso de im-
plantes de carga precoce e carga diferida, respectivamente de 98% e 97,9%.

8. O teste TGP 

O teste TGP (CGC Centro Genética Clínica, Portugal) baseia-se na pesquisa de dois poli-
morfismos que segundo os pressupostos do mesmo, condicionam uma resposta hiper-
inflamatória dos pacientes de genótipo de risco, ou seja, com produção excessiva de 
citocinas inflamatórias no sulco gengival, sobretudo de Interleucina-1, que podem por 
isso conduzir à reabsorção óssea (Kornman, 1999; McGuire & Nunn, 1999).

•	 Interleucina-1

A interleucina-1 é uma proteína sintetizada por diversas células inflamatórias, nomeada-
mente por monócitos, macrófagos, queratinócitos, linfócitos B estimulados e fibroblas-
tos (Lorde et al., 1991). Esta proteína possui duas formas estruturais distintas - as formas 
alfa e beta. A forma alfa é designada de IL1A e corresponde a uma forma ácida e a forma 
beta, designada de IL1B, possui uma composição neutra. As duas formas constituem 
proteínas de 17 KD de peso molecular sendo codificadas em genes distintos, IL1A e IL1B, 
respectivamente, localizados no braço longo do cromossoma 2, conforme ilustrado na 
Figura 1.25 (March et al., 1985; Modi et al., 1988).

O gene IL1A localiza-se na região 2q13-q21 compreendendo 10,206 bp e sendo compos-
to por sete exões e seis intrões (Furutani et al., 1986).
De acordo com o presente na Figura 1.26, o gene IL1B encontra-se localizado na região 
2q14 estendendo-se de +112,380 a +115,460 Kbp, sendo composto por 6 intrões e 6 
exões (Webb et al., 1986).

Figura 1.25 – Cromossoma 2 – localização dos genes IL1A e IL1B.
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Figura 1.26 – 2q14 - genes IL1A e IL1B.  
Fonte: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=retrieve&dopt=full_report&list_uids=3553 

(adaptado).

O teste genético para periodontite (TGP) pesquisa a presença de dois polimorfismos de-
vidos à substituição de uma Citosina (C) por uma Timina (T) na posição -889 da região 
promotora do gene IL1A e o outro na posição +3953 da sequência codificante do gene 
IL1B.  
Este teste é baseado na tecnologia de ADN strip, através da qual é possível identificar 
numa strip-tira a presença ou ausência de linhas-bandas marcadoras correspondentes 
aos alelos 1 e 2 dos genes IL1A e IL1B. Assim sendo, poderemos observar as linhas IL-1A-
C889 e IL-1A-889T para o gene IL1A e as linhas IL-1B+C3953 e IL-1B+3953T para o gene 
IL1B. Quando a linha IL-1A-C889 surge significa que o alelo 1 (C) está presente na posição 
-889 do gene IL1A. Se a linha IL-1A-889T aparece na tira significa que o alelo 2 (T) está 
presente na posição -889 do gene IL1A. 
A linha IL-1B+C3953 corresponde à presença do alelo 1 (C) na posição +3953 do gene IL1B e 
a linha IL-1B+3953T é referente à presença do alelo 2 (T) na posição +3953 do gene IL1B. 
Segundo a bula do laboratório responsável pelo TGP, o genótipo é considerado pato-
lógico, isto é de risco, se estiverem presentes os alelos 2 dos genes IL1A e IL1B. Inde-
pendentemente do facto de o paciente ser portador de apenas um dos alelos 2 para os 
polimorfismos estudados com este kit, o genótipo só é considerado de risco (positivo) se 
o paciente possuir o alelo 2 (T) nas posições -889 do gene IL1A e +3953 do gene IL1B, tal 
como se ilustra na Figura 1.27.

IL1A-889 IL1B+3953 Genótipo TGP

Alelo2 (IL-1A-889T) Alelo2 (IL-1B+3953T) positivo

Figura 1.27 – Combinação genotípica positiva do teste TGP. 
Fonte: bula de TGP, CGC (adaptado).

113392930113392930

SLC20A1 CKAP2L
IL1A

IL1B IL1F7 ADN
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Este teste e outros baseados na detecção dos polimorfismos nas posições -889 do gene 
IL1A e +3953 do gene IL1B são utilizados para despiste de indivíduos com maior suscep-
tibilidade para o desenvolvimento de doença periodontal, independentemente de uma 
correcta higiene oral e do baixo índice de bactérias patogénicas no sulco gengival (Kornman 
et al., 1997-a; Graves et al., 1998). 
De acordo com os pressupostos de base deste tipo de testes, pacientes com um genótipo 
positivo ou de risco, possuem uma hiper-produção de mediadores inflamatórios locais, 
sobretudo de Interleucina-1, que tem como consequência uma resposta imunológica do 
osso e tecido conjuntivo, a qual leva a uma reabsorção óssea (Kornman et al., 1997-b, 
Boch et al., 2001). Desta forma, a presença de um genótipo de risco, ou positivo, condi-
ciona a estimulação do sistema imunitário, com a produção excessiva de interleucina-1 e 
a consequente sobreposição da reabsorção à aposição ósseas. Por outro lado, um genóti-
po negativo leva também à estimulação do sistema imune mas com uma baixa produção 
de interleucina-1 e portanto com uma aposição óssea a sobrepor-se à reabsorção óssea.
Em suma, de acordo com este tipo de teste, um genótipo de risco contribui para a inflama-
ção e perda óssea, enquanto um genótipo negativo concorre para a manutenção do nível 
ósseo da articulação dento-alveolar.
Mais ainda, os monócitos de pacientes TGP positivos produzem duas a quatro vezes mais 
IL-1, perante um desafio bacteriano, do que os de pacientes TGP negativos (Pociot et al., 
1992; di Giovine et al., 1995).
Segundo Engebretson e seus colaboradores, os pacientes positivos para o polimorfismo 
da IL-1beta possuem níveis significativamente mais elevados de IL-1 beta no fluído crevi-
cular e nos tecidos periodontais do que pacientes negativos para o referido polimorfismo 
(Engebretson et al., 1999; Engebretson et al., 2002). 
Em pacientes de genótipo de risco, verifica-se uma probabilidade 2.7 superior para a 
perda de dentes à dos pacientes de genótipo negativo (McGuire & Nunn, 1999). Os pa-
cientes de IL-1 positivos e fumadores possuem maior predisposição para a doença pe-
riodontal (Meisel et al., 2003).
Se os pacientes de genótipo positivos forem fumadores pesados, a probabilidade dos 
mesmos perderem dentes passa a ser 7.7 vezes mais elevada do que a de pacientes de 
genótipo negativo segundo Mc Guire & Nunn (Mc Guire & Nunn, 1999).
Alguns autores referem um risco superior ao normal de insucesso da reabilitação oral 
com implantes dentários em pacientes fumadores e com genótipo positivo do genótipo 
composto interleucina-1 (Feloutzis et al., 2003; Gruica et al., 2004).
Segundo Jansson e colaboradores (Jansson et al., 2005) o genótipo positivo para a in-
terleucina-1 associado ao fumo do tabaco resulta numa perda superior significativa de 
implantes dentários. 
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•	 Prevalência dos polimorfismos dos genes IL1A e IL1B

A prevalência dos polimorfismos nas posições -889 do gene IL1A e +3953 do gene IL1B na 
população mundial em geral está descrita por Kornman (Kornman et al., 1997-b) como 
sendo cerca de 30%. 
Em Espanha, um estudo dos mesmos polimorfismos apresentou um valor de prevalência 
de 43% numa população de pacientes de controlo da consulta de periodontologia numa 
clínica privada (Arregui et al., 2000). Outro estudo de prevalência equivalente, numa po-
pulação hispânica de uma clínica privada em manutenção periodontal, (após tratamento 
periodontal convencional) referenciou valores de 26% (Cafesse et al., 2002-b; Cafesse et 
al., 2002-c). 
Na população francesa está descrita uma prevalência de 36% de genótipos IL-1 positivos 
numa amostra de pacientes não tratados do ponto de vista periodontal (Etienne et al., 
2000).
Lang e seus colaboradores apresentaram uma prevalência 35,3% do genótipo positivo 
para a IL-1 numa população Suíça, da Universidade de Berna, em fase de manutenção 
periodontal (Lang et al., 2000).
Na população australiana encontra-se descrita uma prevalência de 38,9% do haplótipo 
positivo para a IL-1 (Cullinan et al., 2001).
Numa amostra de pacientes da Nova-Zelândia o genótipo de risco da IL-1 estava presen-
te em 34.8% de uma população controle (Thomson et al., 2001).
Todos estes estudos referem uma prevalência média de 30 a 40% e a maioria dos mes-
mos foi efectuado em populações com doença periodontal, mesmo que em fase de ma-
nutenção. 
A população chinesa constitui uma amostra com características muito específicas, pois a pre-
valência descrita para a mesma dos referidos polimorfismos apresentou valores bastante mais 
baixos do que todos os estudos anteriormente citados (Armitage et al., 2000; Zhang et al., 
2000; Anusaksathien et al., 2003). Armitage e seus colaboradores apresentaram valores de 
prevalência de 2,3% numa população chino-americana (Armitage et al., 2000). Zhang e cola-
boradores referiram que a população chinesa apresentava uma prevalência muito baixa do 
alelo 2 dos genes que controlam a IL-1 (Zhang et al., 2000). Anusaksathien e seus colegas de 
trabalho apresentaram valores de genótipo positivo para a interleucina-1 de 1,6% (Anusaksa-
thien et al., 2003).
Poderia colocar-se em questão a existência de uma baixa prevalência da doença periodontal 
na China. Tal facto não ocorre, pelo que, poderá nesta população existir outro polimorfismo, 
relacionado com a doença periodontal. Torna-se necessário efectuar mais estudos na popu-
lação chinesa para esclarecer este e outros aspectos da eventual componente polimórfica da 
doença periodontal.
Num grupo de pacientes afro-americanos, sem patologia periodontal, que constituía um 
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grupo controle, foi efectuado o teste genético de pesquisa dos polimorfismos para a IL-1, 
tendo-se verificado uma prevalência de genótipo positivo de 14% (Walker et al., 2000). 
Na população grega estão publicados valores elevados do genótipo composto para a IL-1 
(Sakellari et al., 2003), pelo que, segundo estes autores, os polimorfismos deste genóti-
po não devem ser válidos para estabelecimento de risco de doença periodontal para a 
população grega.
Droździk e colaboradores (Droździk et al., 2006) estudaram apenas o polimorfismo do 
gene IL1B e concluíram este que se encontrava presente em 40,3% de pacientes saudá-
veis do ponto de vista periodontal.

9. Objectivos

Perante a análise bibliográfica efectuada e as considerações explanadas neste capítu-
lo introdutório existem ainda várias dúvidas sobre a importância dos polimorfismos da 
Interleucina-1 na reabilitação oral com implantes dentários. Para o Médico Dentista im-
plantologista e prostodontista seria de grande utilidade o conhecimento das implicações 
clínicas da combinação genotípica dos polimorfismos do gene da Interleucina-1. De fac-
to, o êxito e durabilidade funcional da reabilitação oral com próteses sobre implantes 
dentários constitui a meta que quer os profissionais de saúde oral, quer os próprios 
pacientes desejam alcançar. 
Conscientes da problemática existente e da insuficiência de conhecimento científico 
nesta área de saúde oral, traçamos como objectivos principais desta investigação:

1. Determinar a prevalência dos polimorfismos nas posições -889 do gene IL1A e 
+3953 do gene IL1B numa população caucasiana portuguesa reabilitada com im-
plantes dentários.

2. Relacionar o sucesso e o insucesso da reabilitação oral com implantes e algum 
dos alelos dos genes IL1A e IL1B estudados.

3. Investigar a correlação entre os alelos estudados e o factor fumo do tabaco.
4. Determinar a existência de associação entre a composição genotípica dos pa-

cientes estudados, o sucesso e insucesso e factores de risco.
5. Identificar a associação entre o sucesso e insucesso da reabilitação oral, os alelos 

estudados e os medicamentos tomados regularmente pelos pacientes.
6. Relacionar o sucesso e insucesso da reabilitação oral, os alelos estudados e as 

peças dentárias presentes na boca.
7. Relacionar o sucesso e insucesso da reabilitação oral, os alelos estudados e a 

existência de próteses fixas.
8. Investigar a relação entre os alelos estudados e a perda de implantes dentários 

de forma precoce e após a reabilitação com prótese sobre implantes.
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II. MATERIAIS E MÉTODOS

1. Consentimento informado e aspectos éticos e legais

O projecto de investigação foi delineado seguindo as normativas legais patentes na Decla-
ração de Helsínquia da Associação Médica Mundial, modificada em Outubro de 2000; e no 
Relatório e Parecer 34/CNECV/2001 do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida.
Este estudo foi também submetido e aprovado pela Comissão de Ética da Faculdade de 
Medicina Dentária da Universidade do Porto. De acordo com o estabelecido por esta 
Comissão, a cada paciente que participou neste estudo, foi fornecido um dossier com 
informação escrita referente ao conteúdo, finalidade, objectivos, procedimentos, riscos, 
resultados, participação e/ou desistência espontânea, confidencialidade, seguro, con-
tactos e consentimento informado inerentes ao projecto de investigação no que iriam, 
se concordassem, participar. Para além desta informação escrita, o paciente foi esclare-
cido verbalmente. Nestes casos, o Médico Dentista foi instruído pelo investigador - Paula 
Vaz, para que se fizesse cumprir o estipulado pela Comissão acima citada.
A colheita de qualquer tipo de informação ou de material biológico não prosseguiu antes 
do paciente assinar o consentimento informado em duplicado. Um destes documentos 
ficou na posse do paciente e o outro foi entregue ao investigador.
O material biológico, composto por células epiteliais descamativas da mucosa jugal da 
cavidade oral dos pacientes seleccionados, foi recolhido através de um esfregaço bucal. 
Destas células foi extraído o genoma das mesmas e o ADN recolhido foi posteriormente 
destruído ou anonimizado irreversivelmente. Todos os procedimentos referentes à in-
formação genética pessoal contida no ADN foram efectuados de acordo com o disposto 
pela Lei nº 12/2005, publicada em Diário da República na I série - A, nº 18; em 26 de 
Janeiro de 2005, vigente no período em que decorreu a investigação. 
Apresenta-se em Anexo 1 o documento fornecido a cada paciente, aprovado pela Comis-
são de Ética acima referida (Anexos 2 e 3).

2. Selecção da Amostra

Este estudo foi efectuado numa população alvo composta por 200 pacientes caucasianos, 
reabilitados com implantes dentários, com idades compreendidas entre os 21 e os 78 
anos, portadores de um estado de saúde geral bom. Eliminaram-se 45 indivíduos por 
impossibilidade de obtenção de toda a informação necessária. Os pacientes avaliados 
neste estudo foram recrutados em clínicas privadas de Medicina Dentária, situadas nas 
áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, nas quais o Médico Dentista Implantologista/
Cirurgião Oral/Periodontologista/Prostodontista teria, no mínimo, dez anos de prática 
clínica nesta área específica da cirurgia oral e preferencialmente pertencer ao corpo 
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docente de Cirurgia Oral, Implantologia Oral, Periodontologia ou Prótese de uma 
Faculdade de Medicina Dentária Portuguesa reconhecida. 
Foi recolhido, num pequeno grupo de pacientes, material biológico para a amostra 
deste estudo, na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto. Este grupo 
apresentou um número reduzido, uma vez, que apenas foram seleccionados os pacientes 
operados e/ou reabilitados proteticamente por docentes dos Mestrados de Cirurgia Oral, 
Implantologia Oral e Reabilitação Oral da respectiva Faculdade. Este critério baseou-se 
no facto da maioria dos pacientes operados e reabilitados nestes Mestrados, o serem 
por alunos dos citados Mestrados e como alunos, não apresentarem dez anos de prática 
exclusiva e poder existir algum grau de variabilidade na execução técnica.
A dimensão da amostra, bem como a selecção dos indivíduos da amostra em dois grupos:  
Grupo A - pacientes reabilitados com implantes dentários com insucesso e Grupo B - 
pacientes reabilitados com sucesso, foi efectuada tendo como base uma estimativa 
estatística com intervalo de confiança a 95%. Ou seja, a estimativa utilizada respeitou 
a literatura existente em relação à prevalência dos polimorfismos para a IL-1 presentes 
população Caucasiana Europeia (Etienne et al., 2000; Lang et al., 2000) e à taxa de 
insucesso dos implantes dentários (Adell et al., 1990; Buser et al., 1997; Lekholm et al., 
1999; Ormianer & Palti, 2008; Misch et al., 2008; Gokcen-Rohlig et al., 2009; Mangano 
et al., 2009).
Foram criteriosamente eleitos critérios de insucesso implantar, tendo como objectivo 
principal a sua selecção constituir uma tentativa de consenso acerca da literatura 
publicada (Buser et al.,1990; Hämmerle et al., 2002; Salvi & Lang, 2004; Elkhoury et al, 
2005; Schwartz-Arad et al., 2005-a; Schwartz-Arad et al., 2005-b; Misch et al., 2008).
Os critérios de insucesso consistiram na presença de pelo menos de um dos seguintes quadros 
clínicos, sendo suficiente a existência de apenas um episódio para cada um deles:
- Supuração peri-implantar
- Fístula peri-implantar
- Perimplantite
- Perimucosite
- Exposição de metal na face vestibular do sector anterior dentário
- Perda de implante dentário.

3. Recolha da Amostra

Em cada um dos consultórios seleccionados foi efectuada uma visita preliminar para 
informação do Médico Dentista Implantologista/Prostodontista/Periodontologista 
do objectivo deste estudo e para formalizar a sua autorização para se poder efectuar 
a colheita no respectivo consultório. Nesse momento, foi fornecido um dossier com 
informação para o paciente e para o Médico, composto pelo documento submetido 
e aceite pela Comissão de Ética da Faculdade de Medicina Dentária do Porto para o 
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paciente (com respectivo consentimento informado), critérios de sucesso e insucesso, 
inquérito ao paciente e protocolo de recolha da amostra.
O protocolo de recolha da amostra consistiu nos seguintes passos:

 1. Selecção do paciente.
 2. Informação verbal e escrita das características do estudo e pedido de   
     autorização ao paciente para participação no mesmo, através da assinatura 
     do Consentimento Informado em duplicado (Figura 2.1). 

 
 3. Preenchimento integral do questionário (Figura 2.2). 

Figura 2.1 – Consentimento informado do paciente.

Figuras 2.2 – Preenchimento questionário/inquérito.
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 4. Exame clínico do paciente (Figuras 2.3 e 2.4).

 5. Colheita da amostra (Figuras 2.5 e 2.6).

 6. Recolha e transporte da amostra. 

 a. Contacto do Laboratório responsável pela execução técnica, indicando estudo  
     da Dra. Paula Vaz.
 b. Transporte da amostra num prazo máximo de 48 horas.

As amostras foram recolhidas recorrendo a kits TGP (CGC Centro de Genética Clínica, 
Portugal) (Figura 2.7) compostos por uma zaragatoa estéril; um tubo de armazenamento 
da zaragatoa; um cartão de identificação do paciente com campos de preenchimento 
obrigatório referentes ao 1º e último nomes do paciente, código de sucesso/insucesso 
do paciente, data de nascimento do paciente e consultório e/ou Médico Implantologista/
Prostodontista, data e hora da recolha (Figura 2.8).

Figura 2.3 – Exame clínico do paciente.    Figura 2.4 – Exame clínico do paciente.

Figura 2.5 – Colheita de células da mucosa jugal.     Figura 2.6 – Zaragatoa bucal.
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Em todos os casos, foi pedido ao paciente deste estudo para bochechar a boca com água 
(não recorrendo a desinfectante ou colutório, nem à lavagem dos dentes) previamente à 
colheita das células do mesmo. As células recolhidas foram células epiteliais descamativas 
da mucosa vestibular e/ou jugal, através de uma zaragatoa estéril (Figura 2.9), com 
recurso a luvas de látex e máscara, por parte do operador (indivíduo que efectua a 
colheita), para evitar a contaminação da amostra. 

Em todos os casos foi exigida uma rigorosa acuidade técnica para que a zaragatoa não 
tivesse qualquer contacto até atingir a cavidade oral do respectivo paciente e para evitar 
a contaminação no transporte da zaragatoa para o tubo de armazenamento da amostra. 
O tubo e o cartão de identificação foram colocados dentro de uma caixa e esta, por sua 
vez, no envelope que se encontrava dentro de cada kit (Figuras 2.10 e 2.11).

Figura 2.7 – Kit TGP.          Figura 2.8 – Composição do kit TGP. 

Figura 2.9 – Zaragatoa estéril.
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Uma vez recolhida, a amostra poderia aguardar um período máximo de 48 horas para 
ser processada laboratorialmente. Este controlo foi efectuado no laboratório, uma vez 
que todas as amostras tinham a informação da data e hora da recolha. 

4. Inquérito

A recolha da amostra foi efectuada simultaneamente com o preenchimento de 
um inquérito composto por 2 partes: uma parte dirigida ao paciente e outra parte 
com informação sobre o paciente, a ser respondida pelo Médico Implantologista/ 
Prostodontista responsável (Anexo 4).

4.1. Inquérito – paciente

A cada paciente foi efectuado um questionário exaustivo referente a dados pessoais, à 
saúde geral, fármacos utilizados regularmente, toxicofilias e outros.
Os dados pessoais recolhidos foram compostos pela identificação pessoal, sexo, data de 
nascimento, profissão e nível de escolaridade.
A informação recolhida  referente à saúde geral do paciente baseou-se no questionário 
sobre:
 1. Medicação
 2. Endocrinologia
 3. Doenças neoplásicas
 4. Toxicofilias.

 

Figura 2.10 – Armazenamento da amostra.                      Figura 2.11 – Identificação para o laboratório.    
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 4.1.1. Medicação

Em relação à medicação, o paciente foi questionado sobre a eventualidade de estar 
a efectuar nesse momento algum tipo de tratamento. Em caso afirmativo, pedia-se a 
descrição do tratamento e os fármacos utilizados. A medicação regular foi categorizada 
no inquérito da seguinte forma: anticoagulantes, cardiotónicos, anti-arritmícos cardíacos, 
corticosteroides, anti-hipertensores, anti-diabéticos orais/insulina, tranquilizantes, anti-
coagulantes, terapêutica hormonal, antibióticos, anti-inflamatórios, outros.

 4.1.2. Endocrinologia

No que diz respeito à endocrinologia, foram colocadas questões acerca da Diabetes:  se 
era afectado, qual o tipo. Caso se tratasse de uma paciente, foram colocadas questões 
acerca do uso de anticoncepcionais orais, sobre a existência de uma menopausa cirúrgica 
ou fisiológica, o recurso à terapia hormonal de substituição e sobre a eventual existência 
de osteoporose.

 4.1.3. Doenças neoplásicas

O paciente foi inquirido sobre o facto de ter, ou ter tido, algum tipo de neoplasia e 
registada quimioterapia ou radioterapia efectuada.

 4.1.4. Toxicofilias

No grupo das toxicofilias, questionou-se apenas sobre tabaco e álcool, pois a existência 
de outro tipo de toxicofilia eliminava à partida o paciente da selecção predefinida neste 
estudo (Galindo-Moreno et al., 2005).
Estas duas toxicofilias foram inquiridas pois alguns autores consideram o tabaco como 
factor de risco para a reabilitação com implantes dentários (Feloutzis et al., 2003; Gruica 
et al. 2004; De Luca et al., 2006; Sánchez-Pérez et al., 2007).
  
 •    Tabaco

Em relação ao tabaco, o paciente foi inquirido acerca do hábito no momento da realização 
do inquérito, no passado (há cinco anos atrás) e na semana após a cirurgia com implantes 
dentários. O hábito tabágico encontrava-se categorizado em não fumador, consumo 
inferior a vinte cigarros por dia (fumador leve) e consumo superior a vinte cigarros por dia 
(fumador pesado), para o hábito no momento actual e no passado. O consumo tabágico, 
na semana após a cirurgia com implantes, foi dividido em não fumador, fumador com 
redução, fumador mas com abstinência e manutenção do mesmo hábito tabágico. O 
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questionário efectuado ao paciente sobre o hábito tabágico foi realizado de acordo com 
os estudos de cessação tabágica de Ramsier, citado por Gruica (Gruica et al. 2004).

 •    Álcool

O consumo de álcool foi dividido em vinho, cerveja e bebidas brancas. Para cada 
uma destas três bebidas foi questionada a quantidade e frequência do seu consumo. 
A unidade de medida utilizada para categorizar a quantidade ingerida pelos pacientes 
destas bebidas foi o copo e litro. A frequência de consumo foi avaliada em diária, semanal, 
mensal e anual (Heitz-Mayfield, 2008).

4.2. Inquérito – Médico

O Médico Dentista Implantologista/Prostodontista que reabilitou cada paciente foi 
igualmente inquirido acerca do caso - a história clínica, a avaliação implantar, a avaliação 
da oclusão e a avaliação protética (Misch, 2008 .p. 68-91.; Misch, 2008. p. 92-104.; Misch, 
2008. p. 105-129.).

 4.2.1. Classificação do caso clínico

A classificação foi efectuada tendo em conta o resultado final da reabilitação com implantes:
 1. código A - para insucesso 
 2. código B - para sucesso.

 4.2.2. História clínica

Foi recolhida informação quanto a: higiene oral do paciente (boa, regular e má); higiene 
da prótese removível; tendo estas duas sido divididas em boa, regular e má; e eventual 
existência de patologia da mucosa oral. Esta última, encontrando-se presente, deveria 
esclarecer-se o tipo e a sua localização.

 4.2.3. Avaliação implantar

Na avaliação implantar, o Médico Dentista foi questionado sobre:
1. Número de implantes colocados
2. Data da cirurgia de colocação dos implantes
3. Marca, diâmetro e comprimento dos implantes
4. Cirurgia de colocação dos implantes: simples, recurso a enxerto ósseo ou recurso a  
    biomateriais
5. Situação protética do paciente, após a colocação dos implantes até à colocação da prótese:
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 a. Se o paciente esteve sem prótese, com prótese parcial removível (PPR) ou
      prótese total (PT) sobre a mucosa
 b. Se o paciente esteve com PPR ou com PT sobre parafusos de cicatrização
 c. Se o paciente esteve com prótese fixa sobre os implantes logo após a cirurgia
     ou nas primeiras quarenta e oito horas após  a mesma
6. Eventual existência ou história de quadro clínico de insucesso implantar e a sua
     localização, tal como presença de supuração, fístula, perimplantite, perimucosite,
     exposição de metal na face vestibular, e/ou perda de implantes dentários
7. Existência de quadros de perda de implantes dentários:
 a. Número de implantes perdidos
 b. Data de perda dos implantes
 c. Perda antes ou após a colocação da prótese sobre implantes
 d. Local de perda do implante
 e. Havendo recolocação de implante, o sucesso ou insucesso posterior à   
     recolocação
8. Data de colocação de prótese sobre implantes
9. Tipo gengival do paciente - fino, normal ou espesso
10. Quantidade de gengiva aderida à volta dos implantes:
 a. Sem gengiva aderida 
 b. Inferior a 2 mm
 c. Superior a 2 mm.

 4.2.4. Avaliação da oclusão

A avaliação da oclusão do paciente baseou-se na avaliação de alguns parâmetros clínicos 
nomeadamente de:
1. Classificação da relação intermaxilar no plano sagital em:
 a. Classe I de Angle
 b. Classe II de Angle
 c. Classe III de Angle
2. Presença de mordida cruzada posterior
3. Presença de mordida aberta
4. Presença de mobilidade dentária
5. Presença de bruxismo
6. Existência de interferências oclusais evidentes
7. Existência de facetas de desgaste dentárias
8. Tipo de mastigação presente:
 a. Unilateral
 b. Bilateral
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9. Classificação da oclusão sobre os implantes dentários em:
 a. Correcta 
 b. Regular
 c. Incorrecta
10. Presença de edentação no maxilar superior e na mandíbula do tipo:
 a. Unitário
 b. Parcial
 c. Total.

 4.2.5. Avaliação protética

A avaliação protética incidiu sobre o tipo de reabilitações protéticas existentes em cada 
paciente. Quer para o maxilar superior, quer para mandíbula o tipo de reabilitações 
protéticas sobre implantes poderiam ser:
1. Sobredentaduras com sistemas de barra convencional, barra fresada ou de bola;
2. Prótese fixa sobre implantes com:
 a. Reabilitações unitárias
 b. Reabilitações totais
 c. Implantes ferulizados 
 d. Pilares de ponte convencionais 
 e. Pilares de ponte com pônticos em extensão 
 f. União implantes a dentes naturais. 
 
Foi indagada a existência de próteses fixas sobre dentes naturais, no maxilar superior e 
na mandíbula, e sobre o tipo de prótese fixa - cerâmica pura, metalo-cerâmica ou outro 
tipo de material.
Em zonas desdentadas, não reabilitadas com prótese fixa sobre dentes naturais ou sobre 
implantes, as reabilitações protéticas presentes classificaram-se em prótese parcial 
removível ou prótese total, acrílica ou esquelética.
Após efectuada a avaliação implantar, da oclusão e protética de cada paciente, procedeu-
se à avaliação radiográfica: duas ortopantomografias realizadas no mesmo aparelho. 
Uma das ortopantomografias corresponderia à data da cirurgia com implantes ou na 
primeira semana após a cirurgia, e a segunda corresponderia ao controlo radiográfico 
dos implantes dentários. Esta análise radiográfica consistiu numa avaliação geral de cada 
implante e averiguação de achados radiográficos tais como:
1. Perda óssea generalizada e localizada
2. Presença de dentes ou raízes retidas
3. Presença de quistos, tumores, bolsas peri-implantares, bolsas periodontais, lesões
    periapicais dentárias, lesões implantares periapicais
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4. Parafusos de implantes fracturados
5. Pilares de implantes fracturados
6. Implantes fracturados
7. Prótese sobre implantes desajustada. 
Depois de preenchidos os campos do inquérito e recolhida a amostra, foi registada data 
e hora da colheita, para controlo interno, e atribuído um número a cada processo para 
permitir o tratamento estatístico dos dados.
Apresenta-se no Anexo 4 o modelo do inquérito utilizado para cada paciente que 
participou no estudo.

5. Metodologia laboratorial

O processamento laboratorial foi executado na íntegra no laboratório de Diagnóstico 
Molecular do CGC. O laboratório em questão possui certificação para qualidade por 
diversas entidades credíveis (BVQI, Quality Control for Molecular Diagnosis, NTD 
Laboratories, etc).
Imediatamente após a chegada ao laboratório da amostra, foi atribuída uma numeração 
à mesma e foi colocada em base de dados toda a informação contida no cartão de 
identificação de cada kit, tendo sido simultaneamente rotulado o tubo de transporte da 
amostra.

5.1. Teste TGP

O teste efectuado - TGP - Teste de Genética Molecular para a Detecção
Combinada dos Polimorfismos IL-1A -889 e IL-1B +3953 do agrupamento de Genes da 
Interleucina-1, foi baseado numa tecnologia de hibridização reversa em tiras de celulose 
-  DNA-Strip® e dividiu-se em 3 etapas:
5.1.1 - Isolamento do ADN da amostra de cada paciente,
5.1.2 - Amplificação por PCR multiplex,
5.1.3 - Hibridização reversa.

Este protocolo foi realizado no referido laboratório de acordo com os procedimentos  em 
uso no mesmo.

 •    Reagentes e materiais

Cada kit laboratorial (TGP) foi fornecido com os seguintes materiais:  
1. Tiras de membrana cobertas com sondas específicas em número de 12
2. Mistura Iniciadores/Nucleótidos - PNM - solução de 0,5 mililitros (ml) para 12 tiras,
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que continha iniciadores de loci específicos, nucleótidos e corante
3. ADN de Controlo - HCD - solução de 0,025 ml, composta por 5 nanogramas (ng)/

microlitro (µl) de ADN humano para 12 tiras
4. Solução de Desnaturação - DEN - solução de 0,3 ml para 12 tiras, que continha <2% de

Hidróxido de Sódio (NaOH) e corante
5. Tampão de Hibridização - HYB - solução de 20 ml para 12 tiras, que continha 8-10% de

tensoactivos aniónicos e corante
6. Solução de lavagem adstringente - STR - solução de 20 ml para 12 tiras, que continha

>25% de um composto de amónio quaternário, <1% de tensoactivos aniónicos e 
corante

7. Solução Rinse - RIN - solução de 50 ml para 12 tiras, que continha um tampão, <1%  de
Cloreto de Sódio (NaCl) e  <1% de tensoactivos aniónicos

8. Conjugado Concentrado - CON-C- solução de 0,2 ml para 12 tiras, que continha o
conjugado streptavidina - fosfatase alcalina e corante

9. Tampão do Conjugado - CON-D - solução 20 ml para 12 tiras, que continha um tampão, 
1% de reagente bloqueador e <1% de NaCl;
10. Substrato Concentrado - SUB-C - solução de 0,2 ml para 12 tiras, que continha 
Dimetil

Sulfoxido e solução do substrato
11. Tampão do Substrato - SUB-D - solução de 20 ml para 12 strips, que continha um 
tampão com <1% de NaCl e <1% de Cloreto de Magnésio (MgCl2). 

Após a chegada de cada kit TGP ao laboratório, a mistura iniciadores/nucleótido (PNM) 
e o ADN de controlo (HCD) foram isolados e armazenados a uma temperatura entre os 
2-8ºC. Sempre que foi necessário um armazenamento por um período de tempo mais 
longo (mais de 4 semanas), o mesmo foi realizado a –20°C.
Foi necessário adicionalmente um conjunto de material laboratorial, não fornecido com 
o kit, que se enumera de seguida:
1. ADN polimerase termoestável com tampão, com uma taxa de extensão de 2-4 kb/

min a 72°C, semi-vida: 10 min a 97°C, 60 min a 94°C, com uma eficiência de 
amplificação
superior a 105 vezes (Invitrogen)

2. Água ultrapura (BioTecX)
3. Luvas descartáveis (Bioshield Premium)
4. Pipetas ajustáveis para 10, 20, 200, e 1000 µl (Gilson)
5. Reagentes de extracção de ADN para amplificação, bem como o equipamento
    necessário (Puregene)
6. Termociclador com uma taxa de aquecimento de 3ºC/sec e uma taxa de arrefecimento     
de 2ºC/sec, e com uma precisão de +/– 0,2ºC.
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 5.1.1. Isolamento do ADN da amostra de cada paciente

 •    Reagentes e materiais para isolamento de ADN

Para a fase de isolamento do ADN da amostra do paciente foram utilizados especificamente 
os seguintes materiais e reagentes:
 - Tubos tipo Eppendorf de 1,5 ml
 - Centrifuga Eppendorf 5415 D
 - Cell Lysis Solution (Francês - França)
 - Proteinase K
 - Protein Precipitation Solution (Francês - França)
 - Glycogen Solution
 - Isopropanol 100% (2- propanol)
 - Etanol 70%
 - Água Ultraspec
 - DNA Hydratation Solution.
A extracção de ADN efectuou-se de acordo com o protocolo:

1. Num tubo tipo Eppendorf de 1,5 ml - eluir a zargatoa numa mistura de Cell Lysis
Solution (300 µl) + Proteinase K (1,5 µl) e incubar durante 30 minutos a 56º C (Figura
2.12).

2. Juntar Protein Precipitation Solution (100 µl), colocar no frio, durante 5 minutos e
    centrifugar durante 4 minutos a 12500 rpm (rotações por minuto).
3. Transferir o sobrenadante para um tubo com 300 µl de Isopropanol e 0,5 µl de Glycogen
    Solution e centrifugar durante 3 minutos a 12500 rpm.

Figura 2.12 – Extracção do ADN da zaragatoa.
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4. Remover o sobrenadante e adicionar 300 µl de Etanol a 70%. Centrifugar 1 minuto a
    12500 rpm.
5. Remover novamente o sobrenadante e ressuspender em 20 µl de Hydeatation Solution.
6. Guardar a 4ºC até utilizar. Para um armazenamento mais prolongado colocar a 20ºc
    (Figuras 2.13 e 2.14).

 5.1.2. Amplificação multiplex

 •    Reagentes e materiais para a amplificação multiplex

Os reagentes e materiais utilizados para a amplificação multiplex foram material básico 
laboratorial de biologia molecular e outro material mais específico para este teste que 
se apresenta em listagem:
 - Solução HCD - solução composta por 5 a 20 ng/µl de ADN humano do tipo
   selvagem para os dois loci examinados fornecida pelo kit
 - Solução PMN - mistura de iniciadores e Nucleótidos específicos, com corante,
   fornecida pelo kit (TGP)
 - Solução tampão de PCR 10x 
 - Solução de MgCl2 - solução de Cloreto de Magnésio na concentração 1,5 mM
   (milimolar)
 - ADN polimerase - ADN polimerase termoestável (Taq DNA polimerase -
   Invitrogen)
 - Água ultrapura [UltraspectTM Water (BioTecX)]
 - Termociclador - Biometra, modelo T1
 - Aparelho de vortex - Sidjers, modelo press-to mix 34524 (Inglês - Reino Unido).

Figura 2.13 – Aparelho de vortex.     Figura 2.14 – Centrifugação.
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As misturas de amplificação foram efectuadas numa sala livre de ADN, sendo a amostra 
de ADN adicionada numa área separada. Cada mistura de amplificação deveria ser de 45 
µl, tendo sido composta por: 35 µl de PNM, 5 µl de tampão de PCR 10x, 1 µl de solução 
de MgCl2 na concentração de 1,5 mM, 1- 2 unidades de ADN polimerase termoestável, 
um volume de água ultrapura para perfazer um volume final de 45 µl.
Adicionaram-se 5 µl de solução de ADN (20-100 ng de ADN) à mistura de amplificação, 
levando a um volume final de 50 µl.
Foram determinadas previamente o número de amostras a ser amplificadas - número de 
amostras a ser analisadas e os controlos de reacção, devendo ser usados dois controlos 
- um positivo e um negativo. Uma amostra de controlo negativo continha 5 µl de água 
em vez da solução de ADN, e uma amostra de controlo positivo continha 5 µl da solução 
de ADN de controlo (HCD). O ADN do controlo era do tipo selvagem para os dois loci 
examinados. 
Preparou-se uma “master mix”, contendo todos os reagentes excepto a solução de ADN, 
misturando-se bem, sem usar o vórtex. O programa de amplificação seguiu as instruções 
do fabricante (Figuras 2.15 e 2.16).

Figura 2.15 – Programa de amplificação.

Figura 2.16 – Amplificação.
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Programa de Amplificação - fabricante:

5 min 95ºC 1 ciclo

30 sec 95ºC 10 ciclos
2 min 58ºC

25 sec 95ºC
40 sec 53ºC 20 ciclos
40 sec 70ºC

8 min 70ºC 1 ciclo.

Os produtos de amplificação foram posteriormente armazenados de +4 a –20ºC.
Para se verificar se a reacção de amplificação havia decorrido correctamente, foram 
usados 5 µl de cada amostra para ser directamente aplicada num gel de agarose a 2%, 
sem adição de corante. Os produtos de amplificação deveriam possuir um tamanho de 
187 pb e 192 pb para os genes da IL1A e IL1B, respectivamente.

 5.1.3. Hibridização

 •    Reagentes e materiais usados na hibridização

Os reagentes e materiais usados para a última etapa deste kit foram os seguintes:
 - Aparelho de hibridização Auto-Lipa (Innogenetics)
 - Solução HYB - solução tampão de hibridização composta por 8 a 10% de
    tensioactivos aniónicos e corante fornecida pelo kit (TGP)
 - Solução STR - solução de lavagem composta por um amónio quaternário em
   concentração superior a 25%, tensioactivos aniónicos em concentração inferior
    a 1% e corante fornecida pelo kit (TGP)
 - Solução CON-C - solução de concentrado conjugado composta por conjugado de
    strptadivina - fosfatase alcalina e um corante fornecida pelo kit (TGP)
 - Solução SUB-C - solução de concentrado de substrato com dimetilsulfóxido
    fornecida pelo kit (TGP)
 - Solução CON-D - solução tampão do concentrado conjugado composta por 1%
    de um reagente bloqueador e Cloreto de Sódio em concentração inferior a 1%
    fornecida pelo kit (TGP)
 - Solução SUB-C - solução tampão do concentrado de substrato com Cloreto de
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    Magnésio em concentração inferior a 1% e Cloreto de Sódio em concentração
    inferior a 1 % fornecida pelo kit (TGP)
 - Solução DEN - solução de desnaturação composta por Hidróxido de Sódio com
    concentração inferior a 2% e corante fornecida pelo kit (TGP)
 - Solução RIN - solução tampão composta por Cloreto de Sódio em                      
   concentração inferior a 1%  e tensioactivos aniónicos em concentração inferior  
                a 1% fornecida pelo kit (TGP)
 - Strips - tiras de membrana cobertas com sondas de DNA especificas fornecidas
    pelo kit (TGP).

Previamente, efectuou-se a uma diluição de 1:100 das soluções CON-C e do SUB-C, tendo 
sido adicionadas as quantidades necessárias das soluções tampão respectivas - CON-D 
e SUB-D. 
De seguida foram colocadas todas as soluções nos locais próprios do equipamento Auto-
Lipa.

 •    Protocolo laboratorial – tecnologia de DNA striping:

1. Nos poços do tabuleiro do equipamento (Auto-Lipa) colocaram-se as tiras que foram 
retiradas do tubo original, usando uma pinça, sendo todas marcadas com um lápis, abaixo 
da linha marcadora. Este manuseamento deveria ser efectuado sempre com luvas. 
2. Foram dispensados 20 µl da Solução de desnaturação - DEN num canto de cada um 
dos poços usados. Entretanto, adicionaram-se à solução de desnaturação 20 µl da 
amostra amplificada, com recurso a uma pipeta (CAPP). Misturou-se bem e incubou-se à 
temperatura ambiente durante 5 min.
3. Colocou-se o tabuleiro com as tiras e a mistura de amostra amplificada/solução 
desnaturante no equipamento.
 4. Verificou-se a programação do teste e deu-se início ao processo. Colocou-se uma tira 
em cada poço, tendo em atenção que as mesmas não ficassem completamente submersas 
na solução e que o lado revestido pelas sondas (identificável pela linha marcadora perto 
da extremidade inferior) ficasse voltado para cima. Se por algum motivo foi necessário 
mexer nas tiras, o mesmo realizou-se sempre recorrendo a pinças.  
5. Depois de finalizado, as tiras foram removidas da tina e secas entre duas camadas de 
papel absorvente (Figuras 2.17 e 2.18).
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6. Interpretação de resultados – tira/strip

Cada tira possuía oito zonas de reacção: controlo do conjugado (CC), controlo de 
especificidade (Spec-C), controlo de sensibilidade IL-1A-889 (Sens-IL-1A), IL-1A-C889, IL-
1A-889T, controlo de sensibilidade IL-1B+3953 (Sens-IL-1B), IL-1B+C3953, IL-1B+3953T 
(Figuras 2.19 e 2.20).

Figura 2.17 – Hibridização.     Figura 2.18 – Tecnologia de ADN strip/tira.

Figura 2.19 – Leitura e registo dos resultados das tiras.  
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Figura 2.20 – Interpretação de resultados na tira. 
Fonte: TGP, CGC (adaptado).

A linha do controlo do conjugado (CC) deveria estar sempre presente, referindo-se à 
eficácia da ligação do conjugado ao substrato.
A linha do controlo de especificidade (Spec-C) não deveria estar presente. Se a mesma 
surgia significava que poderiam ter ocorrido alterações das condições de realização 
laboratorial do teste, como por exemplo baixa temperatura da solução adstringente, 
durante as lavagens. Nestes casos o teste deveria ser repetido.
A linha de controlo de sensibilidade IL-1A-889 (Sens-IL-A) deveria surgir sempre e 
correspondia a uma confirmação de reacção de sensibilidade óptima.
A linha IL-1A-C889 poderia aparecer ou não. Se presente, significava que na posição -889 
do gene IL1A existia o alelo 1 (C).
A linha IL-1A-889T poderia surgir ou não. Quando a mesma aparecia na tira significava 
que o alelo 2 (T) estava presente na posição -889 do gene IL1A. 
A linha do controlo de sensibilidade IL-1B+3953 (Sens-IL-1B) deveria ser evidente sempre, 
já que se referia a uma confirmação de uma correcta reacção. 
A linha IL-1B+C3953 corresponde à presença do alelo 1 (C) na posição +3953 do gene 
IL1B, portanto tanto poderia surgir como não. 
A linha IL-1B+3953T era referente à presença do alelo 2 (T) na posição +3953 do gene 
IL1B, podendo estar ou não presente.
A intensidade da linha correspondente ao alelo 2 deveria ser semelhante à presente no 
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controle de sensibilidade respectivo, para ser considerada positiva. 
A Figura 2.21 sumariza os possíveis padrões de linhas e correspondentes genótipos 
passíveis de se encontrarem recorrendo a este kit.

 

IL1A-889 IL1B+3953 Genótipo TGP

1 Alelo1 (IL-1A-C889) Alelo1 (IL-1B+C3953) negativo

2 Alelo2 (IL-1A-889T) Alelo1 (IL-1B+C3953) negativo

3 Alelo2 (IL-1A-889T) Alelo2 (IL-1B+3953T) positivo

4 Alelo1 (IL-1A-C889) Alelo2 (IL-1B+3953T) negativo

Figura 2.21 – Possíveis combinações de alelos para IL-1A e IL-1B e genótipo TGP.
Fonte: TGP, CGC (adaptado).

7. Análise estatística

7.1. Técnicas de análise 

Os dados recolhidos foram analisados no SPSS Statistics 17.0®, utilizando as técnicas 
mais adequadas para as variáveis envolvidas.
Foram utilizadas técnicas de estatística descritiva (gráficos e tabelas) para organização 
dos dados.
Atendendo à natureza das variáveis envolvidas a análise consistiu em:
 • estudo descritivo dos dados - variáveis qualitativas e quantitativas (gráficos de
    barras, circulares, tabelas de frequências);
 • estudo analítico dos dados: relação entre duas variáveis nominais, usando o 
teste de independência do qui-quadrado, ou no caso de tabelas 2x2, o teste exacto de 
Fisher.
Para além do estudo descritivo e analítico mencionado, utilizaram-se técnicas de análise 
recorrendo à modelação através de regressão logística binária, para avaliação da razão de 
possibilidades (odds ratio) face à presença ou ausência de determinado factor de risco.
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A regra de decisão utilizada, consiste em detectar evidência estatística significativa para 
valores de probabilidade (valor prova do teste) inferiores a 0.05.
Num sentido clínico, factor de risco, é entendido como sendo uma característica que 
predispõe um indivíduo para qualquer tipo de doença. Em linguagem epidemiológica, 
pode ser interpretado como uma variável independente (causa) susceptível de modificar 
uma variável dependente (efeito).
Atendendo aos factores (genéticos, hábitos, características dentárias, próteses) que 
poderão levar ao sucesso ou insucesso da reabilitação oral, procurar-se-á construir um 
modelo de regressão logística binária que determine de entre estes quais os que são 
estatisticamente significativos no processo, e consequentemente avalie qual a razão das 
possibilidades (odds ratio) para cada um destes.
O objectivo de uma análise usando como método a regressão logística continua a ser 
o de qualquer análise usando outra técnica de construção de modelos, ou seja, dever-
se-á desenvolver um modelo que melhor se ajuste aos dados, de forma a ser o mais 
parcimonioso e ao mesmo tempo biologicamente razoável para descrever a relação 
entre a variável resultado e o conjunto de variáveis explanatórias.
Por definição, a razão das possibilidades da variável resposta Y = 1 (sucesso no implante) 
versus a variável resposta cujo valor é Y = 0 (insucesso), para valores da covariável  x = a 
versus X = b, é dada por:

Em termos de formulação, sabendo que , o modelo de regressão 
logística vem:

 

Efectuando a transformação de               - transformação logit, vem que: 
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Num modelo com uma única covariável,  onde a variável resposta é 
binária, o coeficiente do declive do logit é idêntico ao logaritmo da razão das possibilidades 
(odds ratio):

Para procurar avaliar o desempenho dos diferentes modelos de regressão logística construídos, 
será feita a análise de diagnóstico do modelo ajustado através de curvas ROC.
A análise ROC (Receiver Operating Characteristic) pode ser efectuada através de um 
método gráfico simples a designada curva ROC, e o desempenho de um dado modelo 
poderá ser avaliado através de índices de precisão simples associados a esta curva, como 
por exemplo a área abaixo desta (Braga, 2001).
O índice área abaixo da curva ROC é um dos índices mais utilizados para sumariar a 
qualidade do modelo e consequentemente avaliar o poder discriminante deste. Assim, 
por exemplo, um valor de área abaixo da curva ROC, AUC=0.80 significa que em 80% dos 
casos o modelo acerta na predição, pelo que pode ser considerado como um bom ajuste 
(Braga, 2001).
Em geral para se avaliar a significância do modelo em termos de AUC, compara-se a sua 
estimativa com a que obtemos considerando o processo do acaso, que corresponde a 
uma AUC = 0.5.

7.2. Estratégia para a construção do modelo – selecção de variáveis

Nas situações mais simples quando existem poucas variáveis independentes (ou 
factores), a construção do modelo é relativamente simples. No entanto, quando este 
número aumenta é necessário recorrer a métodos de selecção de variáveis, no sentido 
de determinar quais as variáveis que devem fazer parte da solução final do modelo 
desenvolvido.
O objectivo de qualquer método de selecção de variáveis é o de seleccionar as variáveis 
que possibilitem obter “o melhor modelo”, no âmbito do contexto científico do problema 
em estudo. Nesse sentido é importante o seguinte: 
 a. definir um plano básico com vista à selecção das variáveis a incluir no modelo; 
 b. utilizar um conjunto de testes que permitam avaliar a adequabilidade do
      modelo, quer em termos univariados quer em termos globais.
O critério para a inclusão de uma variável num modelo pode variar de um problema 
para outro ou de uma área científica para outra. A abordagem tradicional para a 
construção de um modelo estatístico implica a procura do modelo mais parcimonioso e 
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que simultaneamente melhor explica os dados em análise como referido anteriormente. 
O objectivo de minimizar o número de variáveis no modelo prende-se com o facto de 
que desta forma o mesmo se torna numericamente mais estável e mais facilmente 
generalizado. Pelo contrário, quantas mais variáveis forem incorporadas no modelo, 
maiores serão os erros padrão (SE) estimados e maior será a dependência do modelo 
face aos dados observados (Hosmer, 2000).
No âmbito do desenvolvimento de um modelo de regressão logística existem alguns 
passos que poderão ser tidos em conta:
 a. O processo de selecção deve começar sempre por uma análise univariada de

cada uma das variáveis em estudo;
 b. Após realização da análise univariada, seleccionam-se as variáveis a usar na

análise multivariada. Alguns autores (Braga, 2001) defendem que uma variável 
para a qual, na análise univariada, se tenha obtido um valor p < 0,20, esta deve 
ser considerada como candidata para o modelo multivariado, juntamente com 
todas as variáveis consideradas biologicamente importantes para o modelo.
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III. RESULTADOS EXPERIMENTAIS E ANÁLISE ESTATÍSTICA

1. Caracterização da amostra

1.1. Sexo 

A amostra final de 155 indivíduos foi constituída por 57,42% indivíduos do sexo feminino, 
sendo os restantes 42,58% do sexo masculino, como se pode observar na Figura 3.1.

Figura 3.1 – Distribuição dos indivíduos segundo o sexo.

Conforme verificado na Figura 3.2 a distribuição dos indivíduos segundo o sexo para cada 
resultado foi a mesma, isto é, para os dois resultados possíveis, o sucesso e o insucesso, 
a amostra apresentava praticamente o mesmo números de casos do sexo feminino e 
masculino. Efectuado um teste de associação do qui-quadrado (χ2=0.020, gl=1, p>0.05), 
não foi detectada associação estatisticamente significativa entre o sexo e o resultado do 
implante.
A Tabela 3.1 ilustra o cruzamento do sexo versus resultado, permitindo verificar que 
dentro da casuística do insucesso da amostra, percentualmente 58,2% correspondiam 
a pacientes do sexo feminino e 41,8% eram do sexo masculino. Nos casos de sucesso, 
o sexo feminino esteve presente numa percentagem de 57,0% e o sexo masculino 
percentualmente em 43,0%.



126
Estudo da susceptibilidade individual para a resposta inflamatória do hospedeiro em 
pacientes portadores de prótese dentária implanto-suportada

Cap III
Resultados e Análise Estatística 

Figura 3.2 – Distribuição dos indivíduos segundo o sexo para cada resultado.

Tabela 3.1 – Tabela cruzada de sexo versus resultado.

Masculino Feminino Total

Insucesso

N
% segundo o resultado* 
% segundo o sexo
% do total

23 32 55

41,8% 58,2% 100,0%

34,8% 36,0% 35,5%

14,8% 20,6% 35,5%

Sucesso

N
% segundo o resultado*
% segundo o sexo
% do total

43 57 100

43,0% 57,0% 100,0%

65,2% 64,0% 64,5%

27,7% 36,8% 64,5%

Total

N
% segundo o resultado*
% segundo o sexo
% do total

66 89 155

42,6% 57,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

42,6% 57,4% 100,0%

resultado* - insucesso ou sucesso; % segundo o resultado - percentagem segundo o resultado sucesso ou insucesso; 

% segundo o sexo - percentagem  de casos de acordo com o sexo; % do total - percentagem de casos do total de 

insucessos, do total de sucessos, do total da amostra.
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1.2. Insucesso versus sucesso

Da amostra de 155 indivíduos, com idades compreendidas entre os 21 e os 78 anos, 
64.5% foram classificados como sucesso e os restantes 35.5% como insucesso. Este 
resultado encontra-se ilustrado na Figura 3.3.

Figura 3.3 – Distribuição dos indivíduos segundo o resultado. 

1.3. Nível de escolaridade

Relativamente ao nível de escolaridade, a Figura 3.4 ilustra que dos 5 graus de 
escolaridade passíveis de classificação neste estudo, maioritariamente a amostra 
apresentava indivíduos com grau de mestrado, correspondendo a 49,7% do total. De 
salientar também que o nível de escolaridade que surgiu com valores imediatamente 
abaixo do grau de Mestrado foi a Licenciatura ou Bacherlato, contribuindo com 21,3% da 
amostra. O grau de Doutoramento constituía apenas 1,3% da amostra.
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Figura 3.4 – Distribuição dos indivíduos segundo o nível de escolaridade.

1.4. Higiene oral e da prótese dentária removível

No que diz respeito à higiene dentária e da prótese removível (quando a mesma se 
encontrava presente) as Figuras 3.5 e 3.6 permitem verificar que na globalidade da amostra 
a higiene oral boa possuía um valor superior a 50%. Ainda em relação à higiene dentária 
através do presente na Figura 3.5 podemos verificar que se encontraram 95 pacientes com 
boa higiene dentária, 52 pacientes com higiene razoável e apenas 8 indivíduos possuíam 
má higiene oral.
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Figura 3.5 – Distribuição segundo a higiene dentária.
N - número de indivíduos da amostra, % - percentagem de indivíduos na amostra, Total - total de indivíduos da amostra.

Na higiene da prótese removível, salienta-se o facto de se terem encontrado num total 
de 155 indivíduos da amostra, 42 indivíduos portadores de prótese removível, onde 22 
indivíduos possuíam uma boa higiene, 15 tinham uma higiene razoável e 5 apresentavam 
uma má higiene (Figura 3.6).

Figura 3.6 – Distribuição segundo a higiene da prótese. 
N - número de indivíduos da amostra, % - percentagem de indivíduos na amostra, Total - total de indivíduos da amostra 

com prótese removivel.

1.5. Patologia da mucosa oral

A patologia da mucosa oral esteve presente em apenas 2 indivíduos da totalidade da 
amostra, o que correspondia percentualmente a apenas 1,3% da amostragem, conforme 
ilustra a Figura 3.7.

Higiene Dentária

N %

Má 8 5,2

Regular 52 33,5

Boa 95 61,3

Total 155 100,0

Higiene prótese removível

N %

Má 5 11,9

Regular 15 35,7

Boa 22 52,4

Total 42 100,0
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Figura 3.7 – Distribuição segundo a patologia da mucosa oral.
N – número de indivíduos da amostra, % - percentagem de indivíduos na amostra, Total - total de indivíduos da amostra.

2. Caracterização da cirurgia

De acordo com o ilustrado na Tabela 3.2, 67,1% dos indivíduos realizaram cirurgia simples, 
18.7% cirurgia com enxerto ósseo e/ou biomateriais e os restantes 14,2% foram sujeitos 
aos dois tipos de cirurgia. 

Tabela 3.2 – Distribuição do resultado de acordo com a cirurgia.

Cirurgia N %  N %

Simples
Insucesso 33 31,7%
Sucesso 71 68,3%
Total 104 67,1%

Cir. com enxerto ósseo e/ou biomateriais
Insucesso 11 37,9%
Sucesso 18 62,1%
Total 29 18,7%

Cir*. com enxerto ósseo e/ou biomateriais + 
Cir*.simples

Insucesso 11 50,0%
Sucesso 11 50,0%
Total 22 14,2%

Total
Insucesso 55 35,5%
Sucesso 100 64,5%
Total 155

* Cirurgia, N - número de indivíduos da amostra, % - percentagem de indivíduos da categoria atribuída (Cirurgia simples, Cir. 

com enxerto e/ou biomateriais, Cir. com enxerto e/ou biomateriais + Cir.simples), N% - percentagem de indivíduos da amostra, 

Total - total de indivíduos da amostra.

Patologia da Mucosa Oral

N %

Não 153 98,7

Sim 2 1,3

Total 155 100,0
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Assim observamos que as cirurgias simples foram efectuadas em 104 indivíduos, tendo 
culminado em 71 dos casos em sucesso da reabilitação com implantes e em 33 dos casos 
em insucesso da reabilitação com implantes. O recurso a cirurgias com enxertos ósseos 
e/ou biomateriais corresponderam a 29 casos da amostra, sendo que 18 eram sucessos 
e 11 insucessos. Em 22 casos, o Médico Dentista recorreu aos dois tipos de cirurgia 
(simples e com recurso a enxertos ósseos e/ou a biomateriais), tendo como resultado 11 
casos de sucesso e 11 casos de insucesso.
Procurou-se detectar associação estatisticamente significativa entre o tipo de cirurgia, o 
haplótipo do TGP versus o sucesso ou insucesso da reabilitação com implantes. Para tal, 
agrupou-se em classes os casos cirurgia efectuada, cirurgia simples e outra, conforme se 
visualiza na Figura 3.8. 

Figura 3.8 – Distribuição do Haplótipo do TGP de acordo com recurso a cirurgia simples ou outra e o 
insucesso/sucesso.
Simples - cirurgia simples; outra - Cir. com enxerto e/ou biomateriais, Cir. com enxerto e/ou biomateriais + Cir.simples; 

Sim - tem haplótipo do TGP; Não - não tem haplotipo do TGP.
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De acordo com o presente na Figura 3.8, podemos verificar que quando se agruparam 
os casos de cirurgia com enxerto ósseo ou de biomateriais com os casos em que 
ocorreu cirurgia simples combinada com enxerto (outra), a percentagem de indivíduos 
com haplótipo positivo e insucesso correspondia a 40,90% dos casos. A dimensão de 
indivíduos com tipo de cirurgia - outra, com haplótipo positivo e sucesso, era de 24,10%. 
Salienta-se ainda que 50% dos indivíduos, que efectuaram tipo de cirurgia - outra, 
possuíam haplótipo negativo e insucesso; e que 75,90% dos pacientes, que realizaram 
tipo de cirurgia - outra, apresentavam haplótipo negativo e sucesso. 
Mantendo a mesma distribuição em classes do tipo de cirurgia, na tentativa de encontrar 
associação estatisticamente significativa entre o sucesso ou insucesso da reabilitação com 
implantes, o tipo de alelo e o tipo de cirurgia, verificamos que os valores encontrados, 
como se exemplifica na Figura 3.9, não são muito diferentes dos presentes na associação 
anterior. Apenas se destaca o seguinte: quando está presente o alelo 2 na posição -889 do 
gene IL1A, 50% dos indivíduos que efectuaram tipo de cirurgia - outra possuem insucesso 
e 63,60% dos indivíduos que efectuaram uma cirurgia simples apresentam insucesso; 
para os dois alelos do gene IL1B na posição +3953, encontram-se valores exactamente 
iguais para os dois tipos de cirurgia e, quando os mesmos diferem, a diferença percentual 
é cerca de 2%.

Figura 3.9 – Distribuição dos alelos 1 e 2 dos genes IL1A e IL1B de acordo com recurso a cirurgia simples 
ou outra e o insucesso/sucesso.
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Efectuado um teste de associação do qui-quadrado, para o insucesso, não foi detectada 
associação estatisticamente significativa entre o tipo de cirurgia utilizada e a presença 
do TGP positivo (χ2=0.306, gl=1, p>0.05) verificando-se o mesmo para o tipo de alelo 
(χ2=0.012, gl=1, p>0.05), conforme exemplifica a Tabela 3.3.

Tabela 3.3 – Resultados do teste de associação do qui-quadrado da cirurgia versus tipo de alelo.

IL1A-889 

Alelo 1

IL1A-889 

Alelo 2

IL1B+3953 

Alelo 1

IL1B+3953 

Alelo 2

Insucesso

χ2

gl

Valor p

0,455 1,009 0,012 0,012
1 1 1 1

0,500 0,315 0,912 0,912
Não Sig. Não Sig. Não Sig. Não Sig.

Sucesso

χ2

gl

Valor p

0,624 0,624 0,000 0,000
1 1 1 1

0,430 0,430 0,996 0,996
Não Sig. Não Sig. Não Sig. Não Sig.

χ2 - qui-quadrado, gl - graus de liberdade , Valor p - valor prova, Não Sig. - estatisticamente não significativo, Sig. - 

estatisticamente significativo.

3. Comportamento pós-cirúrgico

A Tabela 3.4 explicita claramente o comportamento dos indivíduos da amostra após 
a cirurgia de colocação dos implantes dentários e a sua associação com sucesso ou 
insucesso da reabilitação oral com implantes. 
Salienta-se que a maioria dos indivíduos, 53,5% da amostra, esteve sem prótese após a 
cirurgia de implantes e até à data de colocação da prótese; seguidamente, correspondendo 
a 27,1% da amostra, os pacientes estiveram com prótese parcial removível ou prótese 
total sobre a mucosa. O valor mais baixo da amostra, para o comportamento dos 
indivíduos após a cirurgia, é de 1,3% e corresponde a duas situações pós-operatórias. 
Isto é, para a situação de ausência de prótese num dos maxilares e presença de prótese 
fixa sobre implantes na data da cirurgia ou nas primeiras 48 horas após a mesma no 
outro maxilar, referente a apenas 2 casos; e para a situação de presença de prótese 
parcial removível ou prótese total sobre parafusos de cicatrização num dos maxilares e 
presença de prótese fixa sobre implantes na data da cirurgia ou nas primeiras 48 horas 
após a mesma no outro maxilar, também contabilizando apenas 2 casos.
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Tabela 3.4 – Comportamento pós-cirúrgico versus sucesso/insucesso implantes.

Após cirurgia de implantes e até 
colocação da prótese o paciente esteve

 N % Total %

Sem prótese (0)
Insucesso 27 32,5%  
Sucesso 56 67,5%  
Total 83 100,0% 53,5%

0 e 1
Insucesso 3 42,9%  
Sucesso 4 57,1%  
Total 7 100,0% 4,5%

0 e 3
Insucesso 0 0,0%  
Sucesso 2 100,0%  
Total 2 100,0% 1,3%

Com PPR ou P total s/ mucosa (1)
Insucesso 18 42,9%  
Sucesso 24 57,1%  
Total 42 100,0% 27,1%

1 e 3
Insucesso 2 66,7%  
Sucesso 1 33,3%  
Total 3 100,0% 1,9%

Com PPR ou P total s/ parafusos de cic. (2)
Insucesso 1 20,0%  
Sucesso 4 80,0%  
Total 5 100,0% 3,2%

2 e 3
Insucesso 0 0,0%  
Sucesso 2 100,0%  
Total 2 100,0% 1,3%

Com P fixa sobre implantes (na data ou nas 
primeiras 48h) (3)

Insucesso 4 40,0%  
Sucesso 6 60,0%  
Total 10 100,0% 6,5%

3 e 1
Insucesso 0 0,0%  
Sucesso 1 100,0%  
Total 1 100,0% 0,6%

1 - Com PPR (prótese parcial removível) ou P (prótese) total s/ mucosa (sobre a mucosa), 2 - Com PPR (prótese parcial 

removível) ou P (prótese) total sem parafusos de cicatrização, 3 - Com P (prótese) fixa sobre implantes (na data da 

cirurgia ou nas primeiras 48h), 0 e 1 - Sem prótese e com PPR (prótese parcial removível) ou P (prótese) total s/ mucosa 

(sobre a mucosa), 0 e 3 - Sem prótese e com P (prótese) fixa sobre implantes (na data da cirurgia ou nas primeiras 48h), 

1 e 3 - Com PPR (prótese parcial removível) ou P (prótese) total s/ mucosa (sobre a mucosa) e com P (prótese) fixa sobre 

implantes (na data da cirurgia ou nas primeiras 48h), 2 e 3 - Com PPR (prótese parcial removível) ou P (prótese) total 

sem parafusos de cicatrização, e com P (prótese) fixa sobre implantes (na data da cirurgia ou nas primeiras 48h), 3 e 1 

- Com P (prótese) fixa sobre implantes (na data da cirurgia ou nas primeiras 48h) e com PPR (prótese parcial removível) 

ou P (prótese) total s/ mucosa (sobre a mucosa).
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4. Caracterização dos critérios de insucesso

As Tabelas 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8 permitem observar de forma clara  os principais critérios de 
insucesso que foram utilizados e a sua associação a implantes perdidos. A Tabela 3.5 associa 
a presença de supuração a implantes perdidos, a Tabela 3.6 estabelece a associação entre 
implantes perdidos e a presença de fístula e as Tabelas 3.7 e 3.8 relacionam implantes 
perdidos e perimplantite e perimucosite respectivamente.

4.1. Supuração

Assim, na presença de quadros clínicos de supuração, na totalidade da amostra, verificou-
se que ocorria concomitantemente a perda de um implante em 47,6% da amostra e de 
dois ou mais implantes também em 47,6% da amostra. Só não se verificava a perda de 
implantes com a presença de supuração em 4,8% da casuística do nosso estudo, como 
exemplifica a Tabela 3.5.

Tabela 3.5 – Presença de supuração e implantes perdidos.

Nº implantes perdidos
Total

Nenhum Um Dois ou 
mais

Presença de 
supuração 

Não

N 113 14 7 134
% segundo a linha 84,3% 10,4% 5,2% 100,0%
% segundo a coluna 99,1% 58,3% 41,2% 86,5%
% do Total 72,9% 9,0% 4,5% 86,5%

Sim

N 1 10 10 21
% segundo a linha 4,8% 47,6% 47,6% 100,0%
% segundo a coluna 0,9% 41,7% 58,8% 13,5%
% do Total 0,6% 6,5% 6,5% 13,5%

Total

N 114 24 17 155
% segundo a linha 73,5% 15,5% 11,0% 100,0%
% segundo a coluna 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% do Total 73,5% 15,5% 11,0% 100,0%

N - número de casos da amostra, Nº implantes perdidos - número de implantes perdidos da amostra.

4.2. Fístula

Quando se encontravam casos clínicos com fístula torna-se evidente, visualizando a 
Tabela 3.6, o facto de todos estes apresentarem associação a perda de pelo menos um 
implante.  Ou seja, não se verificou nenhuma situação clínica na qual estivesse presente   
fístula e não houvesse perda de implantes dentários. 
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Tabela 3.6 – Presença de fístula e implantes perdidos.

Nº implantes perdidos
Total

Nenhum Um Dois ou 
mais

Presença 
de fístula

Não

N 114 19 16 149
% segundo a linha 76,5% 12,8% 10,7% 100,0%
% segundo a coluna 100,0% 79,2% 94,1% 96,1%
% do Total 73,5% 12,3% 10,3% 96,1%

Sim

N 0 5 1 6
% segundo a linha 0,0% 83,3% 16,7% 100,0%
% segundo a coluna 0,0% 20,8% 5,9% 3,9%
% do Total 0,0% 3,2% 0,6% 3,9%

Total

N 114 24 17 155
% segundo a linha 73,5% 15,5% 11,0% 100,0%
% segundo a coluna 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% do Total 73,5% 15,5% 11,0% 100,0%

N - número de casos da amostra, Nº implantes perdidos - número de implantes perdidos da amostra.

4.3. Perimplantite

Na nossa amostragem é relevante salientar, o que na Tabela 3.7 está claro, que 73,5% dos 
indivíduos com perimplantite não perderam nenhum implante, 15,5% com perimplantite 
perderam um implante e 11% perderam dois ou mais implantes.

Tabela 3.7 – Presença de perimplantite e implantes perdidos.

Nº implantes perdidos
Total

Nenhum Um
Dois ou 

mais

Presença de 
perimplantite

Não

N 112 5 2 119
% segundo a linha 94,1% 4,2% 1,7% 100,0%
% segundo a coluna 98,2% 20,8% 11,8% 76,8%
% do Total 72,3% 3,2% 1,3% 76,8%

Sim

N 2 19 15 36
% segundo a linha 5,6% 52,8% 41,7% 100,0%
% segundo a coluna 1,8% 79,2% 88,2% 23,2%
% do Total 1,3% 12,3% 9,7% 23,2%

Total

N 114 24 17 155
% segundo a linha 73,5% 15,5% 11,0% 100,0%
% segundo a coluna 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% do Total 73,5% 15,5% 11,0% 100,0%

N - número de casos da amostra, Nº implantes perdidos - número de implantes perdidos da amostra.
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4.4. Perimucosite

Quando se analisa o número de implantes perdidos no número total de indivíduos da 
amostra e a presença de perimucosite, tal como se observa na Tabela 3.8, é de realçar 
que no universo de 155 pacientes, 24 perderam um implante e 17 perderam dois ou 
mais implantes. Na presença de perimucosite, de um total de 24 indivíduos, equivalente 
a 15,5% da amostra, 8 indivíduos não perderam nenhum implante, 10 perderam um 
implante e 6 pacientes perderam dois ou mais implantes.

Tabela 3.8 – Presença de perimucosite e implantes perdidos.

Nº implantes perdidos
Total

Nenhum Um Dois ou 
mais

Presença de 
perimucosite

Não

N 106 14 11 131
% segundo a linha 80,9% 10,7% 8,4% 100,0%
% segundo a coluna 93,0% 58,3% 64,7% 84,5%
% do Total 68,4% 9,0% 7,1% 84,5%

Sim

N 8 10 6 24
% segundo a linha 33,3% 41,7% 25,0% 100,0%
% segundo a coluna 7,0% 41,7% 35,3% 15,5%
% do Total 5,2% 6,5% 3,9% 15,5%

Total

N 114 24 17 155
% segundo a linha 73,5% 15,5% 11,0% 100,0%
% segundo a coluna 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% do Total 73,5% 15,5% 11,0% 100,0%

N - número de casos da amostra, Nº implantes perdidos - número de implantes perdidos da amostra.

Efectuado o teste do qui-quadrado verificou-se existir associação estatisticamente 
significativa entre o número de implantes perdidos e a presença de supuração
(χ2=61.579,gl=2, p<0.051), fístula (χ2=23.333,gl=2, p<0.051,2), perimplantite 
(χ2=111.885,gl=2, p<0.05) e perimucosite (χ2=23.915,gl=2, p<0.05a). 
Na distribuição da perda de implantes, para cada critério de insucesso, destaca-se na 
Figura 3.10, o facto de quando estava presente a fístula se perderem sempre implantes, 
sendo que 83,3% correspondia ao valor de perda de um implante e os restantes 16,7% 
ao valor de perda de dois ou mais implantes. 

1 Mais de 20% das células têm valor esperado inferior a 5.
2 O valor mínimo do valor esperado é inferior a 1.
a  33,3% das células têm um valor esperado inferíor a 5.
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Figura 3.10 – Distribuição da perda de implantes para cada critério de insucesso.

A distribuição de implantes com insucesso antes ou após a colocação da prótese encontra-
se ordenada na Tabela 3.9. Nesta mesma tabela é notório que o número de casos em 
que o insucesso surgiu antes da colocação da prótese correspondeu a 47,3% da amostra 
e o número de casos de insucesso que ocorreu após a colocação da prótese representou 
32,7% da amostra.

Tabela 3.9 – Distribuição de implantes de insucesso antes e depois da colocação da prótese.

N - número de indivíduos da amostra, % - percentagem de indivíduos na amostra, IC - intervalo de confiança, Total - 

total de indivíduos da amostra com insucesso.

5. Avaliação implantar

A avaliação implantar gengival está contemplada na Tabela 3.10, na qual se destaca o 

Depois da colocação da prótese
N % IC a 95%

Não 37 67,3
Sim 18 32,7 21,0;46,8 
Total 55 100,0

Antes da colocação da prótese
N % IC a 95%

Não 29 52,7
Sim 26 47,3 33,9;61,1
Total 55 100,0
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facto de 49,7% da amostra ter apresentado uma quantidade de gengiva aderida inferior a 
2 mm, cerca de metade da casuística, bem como apenas 14,2% da amostra ter evidenciado 
um valor de gengiva aderida superior a 2 mm. É ainda notório que apenas 5,2% da amostra 
apresentava exposição de metal na face vestibular, correspondente apenas a 8 pacientes e 
que o tipo gengival normal predominou na amostra, contabilizando 56,8% da amostragem.

Tabela 3.10 – Parâmetros de Avaliação Implantar.

Avaliação Implantar N %

Quantidade de gengiva aderida no local dos 
implantes

Sem 56 36,1%
< 2 mm 77 49,7%
> 2 mm 22 14,2%
Total 155

Tipo Gengival

Fino 51 32,9%
Normal 88 56,8%
Espesso 16 10,3%
Total 155

Exposição de metal na face vestibular
Não 147 94,8%
Sim 8 5,2%
Total 155

N - número de indivíduos da amostra, % - percentagem de indivíduos na amostra, Total - total de indivíduos 

da amostra

6. Avaliação oclusal

A Tabela 3.11 refere-se à avaliação oclusal efectuada e permite verificar que 91,6% dos 
casos estudados apresentava uma normo-oclusão ou classe I de Angle. É de salientar 
que apenas 2,6% dos casos possuíam mordida cruzada posterior, que a classe III de Angle 
estava presente em apenas 1,9% dos casos e que a mordida aberta surgiu somente em 
3,2% dos referidos casos. Não menos importantes serão os valores encontrados para 
bruxismo, mobilidade dentária, facetas de desgaste dentário e interferências oclusais 
evidentes: respectivamente 22,6%, 14,2%, 21,9% e 7,7% dos casos. 
No que concerne à oclusão sobre os implantes, podemos inferir, observando a Tabela  
3.11 que apenas um caso possuía uma oclusão incorrecta, que de forma semelhante 
também só um caso não tinha oclusão sobre os implantes porque tinha perdido implantes 
ou e/ou a prótese sobre implantes e que 53,5% e 45,2% possuíam respectivamente uma 
oclusão correcta  e regular. A mastigação em 94,2% dos casos da amostra (a maior parte 
da amostra) era bilateral. 
Apenas 1,9% da amostra apresentava edentação maxilar superior unitária e a edentação 
completa da maxila correspondia a 5,2% dos casos. Na mandíbula não se encontrou 
nenhum caso de edentação completa. 
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Tabela 3.11 – Parâmetros da Avaliação da Oclusão. 

Avaliação Oclusal N %

Relação Intermaxilar Plano 
Sagital

Classe I 142 91,6%
Classe II 10 6,5%
Classe III 3 1,9%
Total 155

Mordida Cruzada Posterior
Não 151 97,4%
Sim 4 2,6%
Total 155

Bruxismo
Não 120 77,4%
Sim 35 22,6%
Total 155

Mobilidade Dentária
Não 133 85,8%
Sim 22 14,2%
Total 155

Facetas de Desgaste Dentário
Não 121 78,1%
Sim 34 21,9%
Total 155

Mordida Aberta
Não 150 96,8%
Sim 5 3,2%
Total 155

Interferências Oclusais 
Evidentes

Não 143 92,3%
Sim 12 7,7%
Total 155

Mastigação
Unilateral 9 5,8%
Bilateral 146 94,2%
Total 155

Oclusão sobre Implantes

Não tem oclusão sobre implantes porque perdeu implantes 
e/ou prótese sobre implantes 1 0,6%

Correcta 83 53,5%
Regular 70 45,2%
Incorrecta 1 0,6%
Total 155

Edentação Maxilar
Superior

Não 111 71,6%
Unitária 3 1,9%
Parcial 33 21,3%
Completa 8 5,2%
Total 155

Edentação Mandibular

Não 115 74,2%
Unitária 7 4,5%
Parcial 33 21,3%
Completa 0 0,0%
Total 155

N - número de indivíduos da amostra, % - percentagem de indivíduos na amostra, Total - total de indivíduos 

da amostra.
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7. Avaliação protética

A Tabela 3.12 torna claros os resultados obtidos face aos parâmetros estudados e 
a associação de alguns aspectos protéticos em alguns dos casos clínicos, tais como: 
implantes ferulizados e pilares de pontes convencionais; implantes ferulizados e 
pilares de pônticos em extensão; implantes ferulizados e união de implantes a dentes 
naturais; restaurações unitárias e implantes ferulizados; restaurações unitárias e pilares 
de pontes convencionais; restaurações unitárias, implantes ferulizados e pilares de 
pontes convencionais; restaurações unitárias, implantes ferulizados, pilares de pontes 
convencionais e união de implantes a dentes naturais; implantes ferulizados, pilares de 
pontes convencionais e pilares de pônticos em extensão. 
Podemos verificar através da obervação da Tabela 3.12 que a maior parte da amostra não 
foi reabilitada com sobredentaduras sobre implantes quer no maxilar superior quer na 
mandíbula. Assim, verifica-se que para sobredentaduras do maxilar superior com sistema 
de bola, não se encontrou nenhum caso, que o sistema de barra fresada ou de barra 
convencional  estiveram presentes em apenas 3,9% dos casos. De forma semelhante, 
foram encontrados os valores para as sobredentaduras do maxilar inferior - com sistema 
de bola encontraram-se 2,6% dos casos, o sistema de barra convencional fez parte de 
4,5% dos casos e com barra fresada apenas se encontrou 1,3% da casuística. 
Quanto à prótese fixa sobre implantes no maxilar superior e inferior, é de salientar que 
perante todos os tipos alternativos estudados de reabiltação protética fixa as restaurações 
unitárias constituíram o tipo de reabilitação fixa sobre implantes que se encontrou em 
maior percentagem para os dois maxilares. Assim, as restaurações unitárias superiores 
fixas estiveram presentes em 18,1% da amostra e as restaurações unitárias inferiores 
fixas encontraram-se em 16,1% dos casos. 
Igualmente importante é o facto de se ter encontrado apenas um caso clínico com 
recurso a união de dentes  naturais a implantes  dentários no maxilar superior e de dois 
casos com o mesmo tipo de reabilitação protética na mandíbula. 
A prótese fixa sobre dentes naturais na maxilar superior, cerâmica pura e metalo-
cerâmica, encontrou-se em 57 casos, não houve nenhum caso de prótese fixa sobre 
dentes naturais com outro tipo de material protético fixo. Na mandíbula estiveram 
presentes 36 casos reabilitados com prótese fixa sobre dentes naturais metalo-cerâmica 
ou outro tipo de material usado em prótese fixa e não se encontrou nenhum caso que 
tivesse recorrido ao material protético cerâmica pura.
 As zonas desdentadas do maxilar superior e inferior reabilitadas com próteses removíveis 
contribuiram na globalidade com 21 casos para a amostragem. Se se contabilizar apenas 
o maxilar superior verifica-se que se encontraram 14 reabilitações com prótese acrílica 
ou esquelética e que no maxilar inferior estiveram presentes somente 7 casos com 
reabilitações protéticas removíveis, acrílicas ou esqueléticas.
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Tabela 3.12 – Avaliação de parâmetros protéticos.

Avaliação Protética                          Parâmetros N  %

Sobredentaduras sobre implantes 
Maxilar Superior

Barra 6 3,9%
Bola 0 0,0%
Barra fresada 6 3,9%
Nenhum destes 143 92,3%

Sobredentaduras sobre implantes 
Mandibular

Barra 7 4,5%
Bola 4 2,6%
Barra fresada 2 1,3%
Nenhum destes 142 91,6%

Prótese fixa sobre implantes 
Maxilar Superior

Não tem 65 41,9%
1-Restauração unitária 28 18,1%
2-Implantes ferulizados 14 9,0%
3-Pilar ponte convencional 3 1,9%
4-Pilar pônticos extensão 2 1,3%
5-União implantes a dentes naturais 1 0,6%
6-Total 0 0,0%
Quando o paciente tem parâmetros 2 e 3 19 12,3%
Quando o paciente tem parâmetros 2 e 4 8 5,2%
Quando o paciente tem parâmetros 2 e 5 4 2,6%
Quando o paciente tem parâmetros 1 e 2 4 2,6%
Quando o paciente tem parâmetros 1 e 3 2 1,3%
Quando o paciente tem parâmetros 1,2 e 3 1 0,6%
Quando o paciente tem parâmetros 2 ,3 e 5 1 0,6%
Quando o paciente tem parâmetros 2 ,3 e 4 2 1,3%
Quando o paciente tem parâmetros 1 e 5 1 0,6%

Prótese fixa sobre implantes 
Mandibular

Não tem 83 53,5%
1-Restauração unitária 25 16,1%
2-Implantes ferulizados 12 7,7%
3-Pilar ponte convencional 6 3,9%
4-Pilar pônticos extensão 1 0,6%
5-União implantes a dentes naturais 2 1,3%
6-Total 0 0,0%
Quando o paciente tem parâmetros 2 e 3 9 5,8%
Quando o paciente tem parâmetros 2 e 4 4 2,6%
Quando o paciente tem parâmetros 2 e 5 2 1,3%
Quando o paciente tem parâmetros 1 e 2 4 2,6%
Quando o paciente tem parâmetros 1 e 3 0 0,0%
Quando o paciente tem parâmetros 1,2 e 3 2 1,3%
Quando o paciente tem parâmetros 2 ,3 e 5 0 0,0%
Quando o paciente tem parâmetros 2 ,3 e 4 5 3,2%

Prótese fixa sobre dentes naturais 
Maxilar Superior

Não tem 98 63,2%
Cerâmica 5 3,2%
Metalo-cerâmica 52 33,5%
Outra 0 0,0%
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Prótese fixa sobre dentes naturais 
Mandibular

Não tem 119 76,8%
Cerâmica 0 0,0%
Metalo-cerâmica 35 22,6%
Outra 1 0,6%

Zonas desdentadas Maxila - PPR
Não tem 149 96,1%
Acrílica 4 2,6%
Esquelética 2 1,3%

Zonas desdentadas Maxila - Total
Não tem 147 94,8%
Acrílica 8 5,2%
Esquelética 0 0,0%

Zonas desdentadas Mandíbula - PPR
Não tem 149 96,1%
Acrílica 5 3,2%
Esquelética 1 0,6%

Zonas desdentadas Mandíbula - Total
Não tem 154 99,4%
Acrílica 0 0,0%
Esquelética 1 0,6%

N - número de indivíduos da amostra; % - percentagem de indivíduos na amostra; Barra - quando o indivíduo é portador 

de sistema de barra para sobredentadura sobre implantes; Bola - quando o indivíduo é portador de sistema de bola 

para sobredentadura sobre implantes; Barra fresada - quando o indivíduo é portador de sistema de barra fresada para 

sobredentadura sobre implantes; Nenhum destes - quando o indivíduo é portador de sistema para sobredentaduras 

diferente dos de barra, bola e barra fresada; parâmetros 2 e 3 - implantes ferulizados e implantes como pilares de ponte 

convencional; parâmetros 2 e 4 - implantes ferulizados e implantes como pilares de pônticos em extensão; parâmetros 

2 e 5 - implantes ferulizados e implantes com união a dentes naturais; parâmetros 1 e 2 - restaurações unitárias com 

implantes e implantes ferulizados; parâmetros 1 e 3 - restaurações unitárias com implantes e implantes como pilares 

de ponte convencional; parâmetros 1, 2 e 3 - restaurações unitárias com implantes,  implantes ferulizados e implantes 

como pilares de ponte convencional; parâmetros 2, 3 e 5 - implantes ferulizados,  implantes como pilares de ponte 

convencional e implantes com união a dentes naturais; parâmetros 2, 3 e 4 - implantes ferulizados,  implantes como 

pilares de ponte convencional e implantes como pilares de pônticos em extensão; parâmetros 1 e 5 - restaurações 

unitárias com implantes e implantes com união a dentes naturais; Zonas desdentadas Maxila - PPR - prótese parcial 

removível nas zonas desdentadas da maxila; Zonas desdentadas Maxila - Total - prótese total removível nas zonas 

desdentadas da maxila; Zonas desdentadas Mandíbula - PPR - prótese parcial removível nas zonas desdentadas da 

mandíbula; Zonas desdentadas Mandíbula - Total - prótese total removível nas zonas desdentadas da mandíbula.

8. História clínica

A Tabela 3.13 ilustra o tratamento da hidtótia clínica dos pacientes. Salientam-se os 
factos de 45,8% da amostra ter efectuado algum tipo de medicação e de apenas 2,6% da 
amostra ter correspondido a pacientes diabéticos.
Para o sexo feminino, verificou-se que 16,7% das pacientes tomavam anticoncepcionais 
orais, 41,1% ainda não se encontrava na menopausa e 18,9%, fazia hormonoterapia de 
substituição.
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No que diz respeito à osteoporose, encontrou-se em apenas 8% dos indivíduos da 
amostra.
A presença de algum tipo de tumor, de historial quimioterapia ou de radioterapia estiveram 
presentes em poucos casos, como a Tabela 3.13 o exemplifica. Com história de tumor 
surgiram 4 casos, com quimioterapia 1 caso e com radioterapia também apenas 1 caso.
A maior parte da amostragem colhida correspondeu a pacientes não fumadores no 
momento da colheita (65,2%). Quando avaliamos a história do hábito tabágico no passado 
superior a 5 anos, verificamos que os pacientes não fumadores estiveram presentes em 
percentagem inferior à do momento actual, ou seja, em 53,5% da amostra. Na semana 
da cirurgia, verificamos que os pacientes não fumadores correspondiam a 67,1% da 
amostra, o que significa que alguns provavelmente alteraram o seu hábito tabágico 
durante esse período.
O consumo de álcool apresentou valores mais elevados para o vinho, contribuindo com 
40% para a amostra. A cerveja evidenciou valores de consumo de 16,8% na globalidade 
da amostra e as bebidas brancas apresentaram taxas de consumo de 13,5%.

Tabela 3.13 – Historial clínico da amostra.

História clínica N %

Medicação-Está a fazer algum tratamento médico Não 84 54,2%
Sim 71 45,8%

Tem diabetes Não 151 97,4%
Sim 4 2,6%

Usa anticoncepcionais orais (só sexo feminino) Não 75 83,3%
Sim 15 16,7%

Menopausa (só sexo feminino)
Não 37 41,1%
Cirúrgica 6 6,7%
Fisiológica 47 52,2%

Terapia hormonal de substituição (só sexo feminino) Não 73 81,1%
Sim 17 18,9%

Osteoporose Não 80 92,0%
Sim 7 8,0%

Tem ou teve algum tumor Não 151 97,4%
Sim 4 2,6%

Fez ou faz quimioterapia Não 154 99,4%
Sim 1 0,6%

Fez ou faz radioterapia Não 154 99,4%
Sim 1 0,6%

Tabaco - Actualmente (hoje)
Não fumador 101 65,2%
Fumador leve 35 22,6%
Fumador pesado 19 12,3%
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Tabaco - No passado (+5 anos)
Não fumador 83 53,5%
Fumador leve 40 25,8%
Fumador pesado 32 20,6%

Tabaco - Na semana após cirurgia implantes

Não fumador 104 67,1%
Fumador com redução 16 10,3%
Fumador com abstinência 3 1,9%
Manteve o mesmo hábito 32 20,6%

Álcool - Vinho Não 93 60,0%
Sim 63 40,0%

Vinho - Quantidade (copo)

0 93 60,0%
1 16 10,3%
2 37 23,9%
3 4 2,6%
4 5 3,2%

Vinho - Frequência (dias/semana)

0 93 60,0%
1 10 6,5%
2 6 3,9%
3 4 2,6%
7 42 27,1%

Álcool - Cerveja Não 129 83,2%
Sim 26 16,8%

Cerveja - Quantidade (nº cervejas)

0 129 83,2%
1 5 3,2%
2 6 3,9%
3 9 5,8%
4 1 0,6%
5 1 0,6%
6 3 1,9%
10 1 0,6%

Cerveja - Frequência (dias/semana)

0 129 83,2%
1 13 8,4%
2 6 3,9%
3 1 0,6%
7 6 3,9%

Álcool - Bebidas Brancas Não 134 86,5%
Sim 21 13,5%

Bebidas Brancas - Quantidade (copo)

0 134 86,5%
1 6 3,9%
2 9 5,8%
3 4 2,6%
4 2 1,3%

Bebidas Brancas - Frequência (dias/semana)

0 134 86,5%
1 10 6,5%
2 8 5,2%
3 1 0,6%
7 2 1,3%

N - número de indivíduos da amostra, % - percentagem de indivíduos na amostra.
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9. Análise genotípica

Foi possível determinar a prevalência dos polimorfismos nas posições -889 do gene IL1A 
e +3953 do gene IL1B numa população caucasiana implantada portuguesa. A Tabela 
3.14 e a Figura 3.11 sumarizam a presença ou ausência dos alelos 1 do gene IL1A (C 
na posição -889) e 2 do gene IL1A (T na posição -889) e dos alelos 1 do gene IL1B (C na 
posição +3953) e 2 (T na posição +3953) na amostra estudada. 

Tabela 3.14 – Composição alélica da amostra.
N % IC a 95%

IL1A-889 Alelo 1 Não tem 70 45,2%
Tem 85 54,8% 46,7; 62,8

IL1A-889 Alelo 2 Não tem 86 55,5%
Tem 69 44,5% 36,54; 52,70

IL1B+3953 Alelo 1 Não tem 58 37,4%
Tem 97 62,6% 54,46; 70,21

IL1B+3953 Alelo 2 Não tem 97 62,6%
Tem 58 37,4% 29,79; 45,54

N - número de indivíduos da amostra, % - percentagem de indivíduos na amostra, IC - intervalo de confiança.

Figura 3.11 - Composição genotípica da amostra.

A prevalência encontrada do polimorfismo do gene IL1A na posição -889 numa população 
implantada portuguesa foi de 44,5% e a prevalência encontrada do polimorfismo do gene 
IL1B na posição +3953 na mesma população foi de 37,4%, de acordo com o presente na 
Tabela 3.14.
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A Tabela 3.15 e a Figura 3.12 permitem realçar que dentro dos genótipos negativos 
a composição genotípica menos prevalente na amostra estudada correspondeu à  
combinação 7.1.1 (Alelo 1 do gene IL1A) + 7.2.2 (Alelo 2 do gene IL1B).
Assim, salienta-se que a prevalência estimada de indivíduos com hapótipo positivo 
é de 33,5%, com um erro da estimativa de 7,7%. Significa que temos 95% de certeza 
que o verdadeiro valor da prevalência na população estudada para o TGP positivo está 
compreendido entre 26,17% e 41,57%. 

Tabela 3.15 – Prevalência dos haplótipos do TGP na amostra.

N % IC a 95%

Haplótipo positivo (TGP) Não 103 66,5%
Sim 52 33,5% 26,17; 41,57

Haplótipo negativo (TGP) Não 54 34,8%
Sim 101 65,2% 57,10; 72,63

7.1.1(alelo1-889-IL1A=C) + 7.2.1(alelo1+3953-IL1B=C) Não 76 49,0%
Sim 79 51,0% 42,82; 59,07

7.1.1(alelo1-889-IL1A=C) + 7.2.2(alelo2+3953-IL1B=T) Não 150 96,8%
Sim 5 3,2% 1,06;7,37

7.1.2( alelo2-889-IL1A=T) + 7.2.1(alelo1+3953-IL1B=C) Não 138 89,0%
Sim 17 11,0% 6,52;16,98

N - número de indivíduos da amostra, % - percentagem de indivíduos na amostra, IC - intervalo de confiança.

Figura 3.12 – Distribuição da composição genotípica do TGP na amostra.
Haplótipo positivo - combinação genotípica positiva para o TGP, Haplótipo negativo - combinação genotípica negativa 

para o TGP, 7.1.1 (alelo1-889-IL1A=C) + 7.2.1 (alelo1+3953-IL1B=C) - tipo de combinação genotípica do haplótipo negativo 

do TGP, 7.1.1 (alelo1-889-IL1A=C) + 7.2.2 (alelo2+3953-IL1B=T) - tipo de combinação genotípica do haplótipo negativo 

do TGP, 7.1.2 (alelo2-889-IL1A=T) + 7.2.1 (alelo1+3953-IL1B=C) - tipo de combinação genotípica do haplótipo negativo 

do TGP.



148
Estudo da susceptibilidade individual para a resposta inflamatória do hospedeiro em 
pacientes portadores de prótese dentária implanto-suportada

Cap III
Resultados e Análise Estatística 

10. Insucesso e TGP

A Tabelas  3.16 e 3.17 permitem inferir que quando se consideram só os casos de insucesso 
da amostra, o tipo de haplótipo do TGP e os principais critérios de insucesso definidos neste 
estudo, não se encontraram valores estatisticamente significativos para esta associação. 

Tabelas 3.16 – Distribuição do insucesso e haplótipo do TGP.

Haplótipo positivo (TGP) Haplótipo negativo (TGP)

Não Sim Não Sim
N % N % N % N %

Pre. supuração Não 18 52,9% 16 47,1% 17 50,0% 17 50,0%
Sim 12 57,1% 9 42,9% 10 47,6% 11 52,4%

Pre. fístula Não 25 51,0% 24 49,0% 26 53,1% 23 46,9%
Sim 5 83,3% 1 16,7% 1 16,7% 5 83,3%

Pre. perimplantite Não 12 63,2% 7 36,8% 8 42,1% 11 57,9%
Sim 18 50,0% 18 50,0% 19 52,8% 17 47,2%

Pre. perimucosite Não 16 51,6% 15 48,4% 16 51,6% 15 48,4%
Sim 14 58,3% 10 41,7% 11 45,8% 13 54,2%

Nº implantes perdidos

Nenhum 7 50,0% 7 50,0% 8 57,1% 6 42,9%
Um 14 58,3% 10 41,7% 10 41,7% 14 58,3%
Dois ou 
mais 9 52,9% 8 47,1% 9 52,9% 8 47,1%

Pre. - presença; Sim – tem supuração, fístula, perimplantite, perimucosite, TGP positivo, TGP negativo; Não - não 

tem supuração, fístula, perimplantite, perimucosite, TGP positivo, TGP negativo; Nº implantes perdidos - número de 

implantes perdidos.

Podemos, no entanto, verificar através da observação da Tabela 3.16  que na presença 
de casos com supuração os valores encontrados para o TGP positivo ou negativos são 
semelhantes - próximos dos 50%. Quando avaliamos os casos clínicos com presença 
de  fístula observamos que o número de casos de insucesso e com presença de fístula 
se resumiu a seis - cinco casos possuíam haplótipo negativo do TGP e um caso tinha 
haplótipo positivo do TGP. Verificamos também que 50% dos casos de insucesso com 
perimplantite possuíam TGP positivo e 36,8% dos casos de insucesso sem perimplantite 
possuíam TGP positivo. Quanto aos casos de perimucosite e insucesso, observamos que  
41,7% dos casos com perimucosite possuíam TGP positivo e que em valor percentual 
superior se encontraram os casos de insucesso sem perimplantite e com TGP positivo 
- 48,4%. Relativamente ao número de implantes perdidos e ao haplótipo do TGP, é de 
realçar que quando não se perdia nenhum implante o haplótipo do TGP positivo ou 
negativo possuía valores percentuais semelhantes.
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Tabela 3.17 – Resultados do teste de associação do qui-quadrado.

Haplótipo positivo (TGP) Haplótipo negativo (TGP)

Presença de supuração 

χ2 0,092 0,029
gl 1 1
Valor p 0,761 0,864

Não Sig. Não Sig.

Presença de fístula

χ2 2,251 2,833
gl 1 1
Valor p 0,134a 0,092a

- -

Presença de perimplantite

χ2 0,868 0,567
gl 1 1
Sig. 0,351 0,452

Não Sig. Não Sig.

Presença de perimucosite

χ2 0,246 0,181
gl 1 1
Valor p 0,620 0,671

Não Sig. Não Sig.

Nº implantes perdidos

χ2 0,273 0,993
gl 2 2
Valor p 0,872 0,609

Não Sig. Não Sig.
a. Mais do que 20% das células desta subtabela têm valor esperado inferior a 5. Os valores do teste 
poderão ser inválidos.

χ2  - qui-quadrado, gl - graus de liberdade, Valor p - valor prova , Não Sig. - estatisticamente não significativo, Nº 

implantes perdidos - número de implantes perdidos.

11. Insucesso e composição alélica

Relativamente à associação entre os casos de insucesso da amostra agrupados em 
classes (presença de supuração, de fístula, de perimplantite, de perimucosite e número 
de implantes perdidos) e o tipo de alelo presente dos genes IL1A na posição -889 e IL1B 
na posição +3953, a Tabela 3.18 permite verificar que não foram encontrados resultados 
muito diferentes para cada um dos alelos versus critério de insucesso. No entanto, é de 
salientar que dos casos de insucesso: 66,7% com fístula possuíam o alelo 1 do gene IL1A, 
63,9% com perimplantite tinham o alelo 2 do gene IL1A e 83,3% com fístula possuíam o 
alelo 1 do gene IL1B.
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12. Insucesso e implantes perdidos

Procurando contabilizar o número de implantes perdidos da amostra e a sua eventual 
associação estatisticamente significativa com a presença de supuração, de fístula, de 
perimplantite e de perimucosite; é possivel verificar, através da Tabela 3.19, que quando 
se perdia um implante estava presente a perimplantite em 52,8% dos casos e em 26,3% 
dos casos de perda de um implante não surgia a perimplantite.

Tabela 3.19 – Associação do número de implantes perdidos e presença de categorias de insucesso.

Nº implantes perdidos
Nenhum Um Dois ou mais

N % N % N %

Supuração Não 13 38,2% 14 41,2% 7 20,6%
Sim 1 4,8% 10 47,6% 10 47,6%

Fístula Não 14 28,6% 19 38,8% 16 32,7%
Sim 0 0,0% 5 83,3% 1 16,7%

Perimplantite Não 12 63,2% 5 26,3% 2 10,5%
Sim 2 5,6% 19 52,8% 15 41,7%

Perimucosite Não 6 19,4% 14 45,2% 11 35,5%
Sim 8 33,3% 10 41,7% 6 25,0%

N - número de indivíduos da amostra com insucesso; % - percentagem de indivíduos; Não - não tem supuração, fístula, 

perimplantite, perimucosite; Sim - tem supuração, fístula, perimplantite, perimucosite.

13. Implantes perdidos, composição alélica e momento de colocação da prótese

Na tentativa de se encontrar uma associação estatisticamente significativa entre os 
implantes perdidos da amostra (utilizando apenas implantes de indivíduos do grupo de 
insucesso da amostra), antes ou após a colocação da prótese, e o tipo de alelo 1 ou 2 dos 
genes IL1A e IL1B cruzaram-se os valores e como é possível verificar, perante a observação 
da Tabela 3.20, os alelos 1 e 2 do gene IL1B possuíam valores estatisticamente significativos 
(confirmados pelo teste do qui-quadrado) nos casos de implantes perdidos antes da 
colocação da prótese e não ocorreu a mesma situação com os implantes perdidos após a 
colocação da prótese. O alelo 1 do gene IL1B na posição +3953 encontrou-se presente em 
60,7% dos casos em que se perderam implantes antes da colocação da prótese e estava 
ausente em 33,3% dos mesmos casos. Os mesmos valores se encontraram para o alelo 
2 do mesmo gene mas de forma inversa, isto é, o alelo 2 do gene IL1B na posição +3953 
estava presente em 33,3% dos casos nos quais se perderam implantes antes da colocação 
da prótese e estava ausente em 60,7% dos referidos casos.
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Tabela 3.20 – Associação de implantes perdidos, momento de colocação da prótese e o tipo de alelo dos 
genes IL1A e IL1B.

Antes da colocação da 
prótese

Depois da colocação da 
prótese

Não Sim Não Sim
N % N % N % N %

IL1A-889 Alelo 1 Não tem 19 57,6% 14 42,4% 20 60,6% 13 39,4%
Tem 10 45,5% 12 54,5% 17 77,3% 5 22,7%

IL1A-889 Alelo 2 Não tem 11 47,8% 12 52,2% 17 73,9% 6 26,1%
Tem 18 56,3% 14 43,8% 20 62,5% 12 37,5%

IL1B+3953 Alelo1 Não tem 18 66,7% 9 33,3% 15 55,6% 12 44,4%
Tem 11 39,3% 17 60,7% 22 78,6% 6 21,4%

IL1B+3953 Alelo2 Não tem 11 39,3% 17 60,7% 21 75,0% 7 25,0%
Tem 18 66,7% 9 33,3% 16 59,3% 11 40,7%

N - número de indivíduos de insucesso da amostra, % - percentagem, Tem - tem o alelo, Não tem - não tem o alelo, 

Não - não perdeu implantes, Sim - perdeu implantes.

14 . Quantidade de gengiva aderida, composição alélica e TGP

A quantidade de gengiva aderida presente à volta dos implantes, o haplótipo do TGP e o 
tipo de alelo dos genes IL1A e IL1B foram associados e o resultado dessa associação está 
exemplificado na Tabela 3.21. 

Tabela 3.21 – Distribuição alélica, haplótipo do TGP e quantidade de gengiva aderida no local dos implantes.

Quantidade de gengiva aderida no local dos implantes
Sem < 2 mm > 2 mm

N % N % N %

IL1A-889 Alelo 1 Não tem 33 47,1% 28 40,0% 9 12,9%
Tem 23 27,1% 49 57,6% 13 15,3%

IL1A-889 Alelo 2 Não tem 24 27,9% 49 57,0% 13 15,1%
Tem 32 46,4% 28 40,6% 9 13,0%

IL1B+3953 Alelo 1 Não tem 27 46,6% 25 43,1% 6 10,3%
Tem 29 29,9% 52 53,6% 16 16,5%

IL1B+3953 Alelo 2 Não tem 30 30,9% 52 53,6% 15 15,5%
Tem 26 44,8% 25 43,1% 7 12,1%

Haplótipo positivo (TGP) Não 31 30,1% 55 53,4% 17 16,5%
Sim 25 48,1% 22 42,3% 5 9,6%

Haplótipo negativo (TGP) Não 26 48,1% 22 40,7% 6 11,1%
Sim 30 29,7% 55 54,5% 16 15,8%

N - número de indivíduos da amostra, % - percentagem, Tem - tem o alelo, Não tem - não tem o alelo, sem - sem gengiva 

aderida, < 2 mm - valor inferior a 2mm de gengiva aderida, > 2 mm - valor superior a 2mm de gengiva aderida.
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Assim, salienta-se que 27,1% dos indivíduos da amostra possuíam o alelo 1 do gene 
IL1A na posição -889 e não tinham gengiva aderida no local dos implantes e 47,1% dos 
pacientes da mesma amostra não apresentavam o alelo 1 do gene IL1A na posição -889 e 
não tinham gengiva aderida à volta dos implantes. É ainda de salientar que apenas 9,6% 
dos casos da amostra com haplótipo do TGP positivo possuíam mais de 2 mm de gengiva 
aderida no local dos implantes e que 54,5% dos casos com TGP negativo (a maior parte 
dos casos com TGP negativo ) tinham uma quantidade de gengiva aderida à volta dos 
implantes inferior a 2 mm.

15. Tipo gengival, composição alélica e TGP

Da associação do tipo gengival dos indivíduos da amostra com o TGP e o tipo de alelo 
presentes para os genes IL1A e IL1B nas posições acima citadas, é possivel inferir e 
salientar, da visualização da Tabela 3.22 que, quando o TGP era positivo, apenas 7,7% 
dos indivíduos apresentavam um tipo gengival espesso, e 46,2% dos indivíduos possuíam 
tipo gengival fino, e os restantes 46,2% apresentavam um tipo gengival normal.

Tabela 3.22 – Distribuição alélica, TGP versus tipo gengival.
Tipo Gengival

Fino Normal Espesso
N % N % N %

IL1A-889 Alelo 1 Não tem 30 42,9% 33 47,1% 7 10,0%
Tem 21 24,7% 55 64,7% 9 10,6%

IL1A-889 Alelo 2 Não tem 21 24,4% 55 64,0% 10 11,6%
Tem 30 43,5% 33 47,8% 6 8,7%

IL1B+3953 Alelo 1 Não tem 25 43,1% 25 43,1% 8 13,8%
Tem 26 26,8% 63 64,9% 8 8,2%

IL1B+3953 Alelo 2 Não tem 26 26,8% 62 63,9% 9 9,3%
Tem 25 43,1% 26 44,8% 7 12,1%

Haplótipo positivo (TGP) Não 27 26,2% 64 62,1% 12 11,7%
Sim 24 46,2% 24 46,2% 4 7,7%

Haplótipo negativo (TGP) Não 24 44,4% 25 46,3% 5 9,3%
Sim 27 26,7% 63 62,4% 11 10,9%

N - número de indivíduos da amostra, % - percentagem, Tem - tem o alelo, Não tem - não tem o alelo.

Em consonância com os resultados ilustrados na Tabela 3.23, podemos verificar que o 
teste de qui-quadrado, permite-nos confirmar que existia associação estatisticamente 
significativa entre o alelo 1 do gene IL1A, o TGP positivo e o tipo gengival presente; entre 
o alelo 2 do gene IL1A, o TGP positivo e o tipo gengival ; e entre o alelo 1 do gene IL1B, o 
TGP positivo e o tipo gengival em questão. 
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Tabela 3.23 – Resultados do teste do qui quadrado para tipo de alelo, TGP e tipo gengival.

IL1A-889 
Alelo 1

IL1A-889 
Alelo 2

IL1B+3953 
Alelo 1

IL1B+3953 
Alelo 2

Haplótipo 
positivo 
(TGP)

Haplótipo 
negativo 
(TGP)

χ2 5,942 6,299 7,063 5,534 6,255 5,048
gl 2 2 2 2 2 2
Valor p 0,051 0,043* 0,029* 0,063 0,044* 0,080

 Sig. Sig. Sig. Não Sig. Sig. Não Sig.
χ2 - qui-quadrado, gl - graus de liberdade, Valor p - valor prova , Não Sig. - estatisticamente não significativo, Sig - 

estatisticamente significativo.

16. Distribuição do TGP e alélica segundo o insucesso

A observação da Figura 3.13 permite confirmar que o haplótipo positivo do TGP estava 
mais associado ao insucesso e o haplótipo negativo do TGP, por sua vez, se encontrou 
mais relacionado com o sucesso da reabilitação oral com implantes dentários.

Figura 3.13 – Distribuição do TGP segundo o insucesso.
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A Figura 3.14 permite visualizar a distribuição alélica e o sucesso ou insucesso. Assim, 
verifica-se que o insucesso se encontrou mais associado à presença do alelo 2 do gene 
IL1B e ao alelo 2 do gene IL1A.

Figura 3.14 – Distribuição alélica segundo o insucesso.

17. Sucesso e prótese fixa

As Tabelas 3.24 e 3.25, bem como as Figuras 3.15 e 3.16, procuram explicitar a  correlação 
entre o sucesso e insucesso da reabilitação oral e a existência ou ausência de próteses 
fixas sobre implantes presentes em boca. Salientam-se os seguintes factos para o maxilar 
superior: nos casos de implantes como pilares de pontes fixas convencionais 33,3% 
foram sucessos e 66,7% constituíram insucessos, nos casos de implantes ferulizados ou 
de restaurações unitárias 64,3% fizeram parte dos sucessos e 35,7% tinham insucesso. 
Para a mandíbula realçam-se também alguns aspectos: para os casos com implantes 
como pilares de ponte convencional 83,3% eram sucessos e 16,7% foram insucessos, nos 
casos de restaurações unitárias 72,0% tinham sucesso e 28,0% eram insucessos.
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Tabela 3.24 – Tabela cruzada de Prótese fixa sobre implantes - Maxilar superior versus resultado.

Prótese fixa sobre implantes - Maxilar superior Resultado TotalInsucesso Sucesso

Não tem

N 30 35 65
% segundo PFIMax 46,2% 53,8% 100,0%
% segundo Resultado 54,5% 35,0% 41,9%
% do Total 19,4% 22,6% 41,9%

1 - Restauração unitária

N 10 18 28
% segundo PFIMax 35,7% 64,3% 100,0%
% segundo Resultado 18,2% 18,0% 18,1%
% do Total 6,5% 11,6% 18,1%

2 -Implantes ferulizados

N 5 9 14
% segundo PFIMax 35,7% 64,3% 100,0%
% segundo Resultado 9,1% 9,0% 9,0%
% do Total 3,2% 5,8% 9,0%

3 - Pilar ponte convencional

N 2 1 3
% segundo PFIMax 66,7% 33,3% 100,0%
% segundo Resultado 3,6% 1,0% 1,9%
% do Total 1,3% 0,6% 1,9%

4 - Pilar pônticos extensão

N 1 1 2
% segundo PFIMax 50,0% 50,0% 100,0%
% segundo Resultado 1,8% 1,0% 1,3%
% do Total 0,6% 0,6% 1,3%

5 - União implantes a dentes 
naturais

N 0 1 1
% segundo PFIMax 0,0% 100,0% 100,0%
% segundo Resultado 0,0% 1,0% 0,6%
% do Total 0,0% 0,6% 0,6%

Quando o paciente tem 
parâmetros 2 e 3

N 3 16 19
% segundo PFIMax 15,8% 84,2% 100,0%
% segundo Resultado 5,5% 16,0% 12,3%
% do Total 1,9% 10,3% 12,3%

Quando o paciente tem 
parâmetros 2 e 4

N 0 8 8
% segundo PFIMax 0,0% 100,0% 100,0%
% segundo Resultado 0,0% 8,0% 5,2%
% do Total 0,0% 5,2% 5,2%

Quando o paciente tem 
parâmetros 2 e 5

N 0 4 4
% segundo PFIMax 0,0% 100,0% 100,0%
% segundo Resultado 0,0% 4,0% 2,6%
% do Total 0,0% 2,6% 2,6%

Quando o paciente tem 
parâmetros 1 e 2

N 0 4 4
% segundo PFIMax 0,0% 100,0% 100,0%
% segundo Resultado 0,0% 4,0% 2,6%
% do Total 0,0% 2,6% 2,6%
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Quando o paciente tem 
parâmetros 1 e 3

N 1 1 2
% segundo PFIMax 50,0% 50,0% 100,0%
% segundo Resultado 1,8% 1,0% 1,3%
% do Total 0,6% 0,6% 1,3%

Quando o paciente tem 
parâmetros 1,2 e 3

N 1 0 1
% segundo PFIMax 100,0% 0,0% 100,0%
% segundo Resultado 1,8% 0,0% 0,6%
% do Total 0,6% 0,0% 0,6%

Quando o paciente tem 
parâmetros 2 ,3 e 5

N 0 1 1
% segundo PFIMax 0,0% 100,0% 100,0%
% segundo Resultado 0,0% 1,0% 0,6%
% do Total 0,0% 0,6% 0,6%

Quando o paciente tem 
parâmetros 2 ,3 e 4

N 2 0 2
% segundo PFIMax 100,0% 0,0% 100,0%
% segundo Resultado 3,6% 0,0% 1,3%
% do Total 1,3% 0,0% 1,3%

Quando o paciente tem 
parâmetros 1 e 5

N 0 1 1
% segundo PFIMax 0,0% 100,0% 100,0%
% segundo Resultado 0,0% 1,0% 0,6%
% do Total 0,0% 0,6% 0,6%

Total

N 55 100 155
% segundo PFIMax 35,5% 64,5% 100,0%
% segundo Resultado 100,0% 100,0% 100,0%
% do Total 35,5% 64,5% 100,0%

N - número de indivíduos da amostra; % segundo PFIMax - percentagem de indivíduos da amostra com prótese fixa 

sobre implantes no maxilar superior; % segundo Resultado - % de indivíduos da amostra segundo o resultado sucesso 

ou insucesso da reabilitação com implantes; parâmetros 2 e 3 - implantes ferulizados e implantes como pilares de ponte 

convencional; parâmetros 2 e 4 - implantes ferulizados e implantes como pilares de pônticos em extensão; parâmetros 

2 e 5 - implantes ferulizados e implantes com união a dentes naturais; parâmetros 1 e 2 - restaurações unitárias com 

implantes e implantes ferulizados; parâmetros 1 e 3 - restaurações unitárias com implantes e implantes como pilares 

de ponte convencional; parâmetros 1, 2 e 3 - restaurações unitárias com implantes, implantes ferulizados e implantes 

como pilares de ponte convencional; parâmetros 2, 3 e 5 - implantes ferulizados, implantes como pilares de ponte 

convencional e implantes com união a dentes naturais; parâmetros 2, 3 e 4 - implantes ferulizados, implantes como 

pilares de ponte convencional e implantes como pilares de pônticos em extensão; parâmetros 1 e 5 - restaurações 

unitárias com implantes e implantes com união a dentes naturais; Total - total dos indivíduos da amostra.
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Figura 3.15 – Distribuição da prótese fixa sobre implantes no maxilar superior segundo o resultado.
Total - total dos indivíduos da amostra; quando o paciente tem parâmetros 1 e 5 - restaurações unitárias com 

implantes e implantes com união a dentes naturais; quando o paciente tem parâmetros 2, 3 e 4 - implantes ferulizados, 

implantes como pilares de ponte convencional e implantes como pilares de pônticos em extensão; quando o paciente 

tem parâmetros 2, 3 e 5 - implantes ferulizados, implantes como pilares de ponte convencional e implantes com união 

a dentes naturais; quando o paciente tem parâmetros 1, 2 e 3 - restaurações unitárias com implantes,  implantes 

ferulizados e implantes como pilares de ponte convencional; quando o paciente tem parâmetros 1 e 3 - restaurações 

unitárias com implantes e implantes como pilares de ponte convencional; quando o paciente tem parâmetros 1 e 2 - 

restaurações unitárias com implantes e implantes ferulizados; quando o paciente tem parâmetros 2 e 5 - implantes 

ferulizados e implantes com união a dentes naturais; quando o paciente tem parâmetros 2 e 4 - implantes ferulizados 

e implantes como pilares de pônticos em extensão; quando o paciente tem parâmetros 2 e 3 - implantes ferulizados e 

implantes como pilares de ponte convencional; união implantes a dentes naturais - quando o paciente tem implantes 

com união a dentes naturais; pilar pônticos extensão - quando o paciente tem implantes como pilares de pônticos 

em extensão; implantes ferulizados - quando o paciente tem reabilitações protéticas com implantes ferulizados; 

restauração unitária - quando o paciente tem restaurações unitárias com implantes; Não tem - percentagem de 

indivíduos da amostra que não tem prótese fixa sobre implantes no maxilar superior.
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Tabela 3.25 – Tabela cruzada de Prótese fixa sobre implantes - Mandibular versus resultado.

Prótese fixa sobre implantes - Mandibular Resultado TotalInsucesso Sucesso

Não tem

N 36 47 83
% segundo PFIMand 43,4% 56,6% 100,0%
% segundo Resultado 65,5% 47,0% 53,5%
% do Total 23,2% 30,3% 53,5%

1 - Restauração unitária

N 7 18 25
% segundo PFIMand 28,0% 72,0% 100,0%
% segundo Resultado 12,7% 18,0% 16,1%
% do Total 4,5% 11,6% 16,1%

2 - Implantes ferulizados

N 4 8 12
% segundo PFIMand 33,3% 66,7% 100,0%
% segundo Resultado 7,3% 8,0% 7,7%
% do Total 2,6% 5,2% 7,7%

3 - Pilar ponte convencional

N 1 5 6
% segundo PFIMand 16,7% 83,3% 100,0%
% segundo Resultado 1,8% 5,0% 3,9%
% do Total 0,6% 3,2% 3,9%

4 - Pilar pônticos extensão

N 0 1 1
% segundo PFIMand 0,0% 100,0% 100,0%
% segundo Resultado 0,0% 1,0% 0,6%
% do Total 0,0% 0,6% 0,6%

5- União implantes a dentes 
naturais

N 2 0 2
% segundo PFIMand 100,0% 0,0% 100,0%
% segundo Resultado 3,6% 0,0% 1,3%
% do Total 1,3% 0,0% 1,3%

Quando o paciente tem 
parâmetros 2 e 3

N 3 6 9
% segundo PFIMand 33,3% 66,7% 100,0%
% segundo Resultado 5,5% 6,0% 5,8%
% do Total 1,9% 3,9% 5,8%

Quando o paciente tem 
parâmetros 2 e 4

N 0 4 4
% segundo PFIMand 0,0% 100,0% 100,0%
% segundo Resultado 0,0% 4,0% 2,6%
% do Total 0,0% 2,6% 2,6%

Quando o paciente tem 
parâmetros 2 e 5

N 1 1 2
% segundo PFIMand 50,0% 50,0% 100,0%
% segundo Resultado 1,8% 1,0% 1,3%
% do Total 0,6% 0,6% 1,3%

Quando o paciente tem 
parâmetros 1 e 2

N 1 3 4
% segundo PFIMand 25,0% 75,0% 100,0%
% segundo Resultado 1,8% 3,0% 2,6%
% do Total 0,6% 1,9% 2,6%

Quando o paciente tem 
parâmetros 1,2 e 3

N 0 2 2
% segundo PFIMand 0,0% 100,0% 100,0%
% segundo Resultado 0,0% 2,0% 1,3%
% do Total 0,0% 1,3% 1,3%
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Quando o paciente tem 
parâmetros 2 ,3 e 4

N 0 5 5
% segundo PFIMand 0,0% 100,0% 100,0%
% segundo Resultado 0,0% 5,0% 3,2%
% do Total 0,0% 3,2% 3,2%

Total

N 55 100 155
% segundo PFIMand 35,5% 64,5% 100,0%
% segundo Resultado 100,0% 100,0% 100,0%
% do Total 35,5% 64,5% 100,0%

N - número de indivíduos da amostra; % segundo PFIMand - percentagem de indivíduos da amostra com prótese 

fixa sobre implantes na mandíbula; parâmetros 2 e 3 - implantes ferulizados e implantes como pilares de ponte 

convencional; parâmetros 2 e 4 - implantes ferulizados e implantes como pilares de pônticos em extensão; parâmetros 

2 e 5 - implantes ferulizados e implantes com união a dentes naturais; parâmetros 1 e 2 - restaurações unitárias com 

implantes e implantes ferulizados; parâmetros 1, 2 e 3 - restaurações unitárias com implantes,  implantes ferulizados e 

implantes como pilares de ponte convencional; parâmetros 2, 3 e 4 - implantes ferulizados, implantes como pilares de 

ponte convencional e implantes como pilares de pônticos em extensão; Total - total dos indivíduos da amostra.
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Figura 3.16 – Distribuição da prótese fixa sobre implantes na mandíbula segundo o resultado.
Total - total dos indivíduos da amostra; quando o paciente tem parâmetros 2, 3 e 4 - implantes ferulizados, quando 

o paciente tem implantes como pilares de ponte convencional e implantes como pilares de pônticos em extensão; 

quando o paciente tem parâmetros 1, 2 e 3 - restaurações unitárias com implantes, implantes ferulizados e implantes 

como pilares de ponte convencional; quando o paciente tem parâmetros 1 e 2 - restaurações unitárias com implantes 

e implantes ferulizados; quando o paciente tem  parâmetros 2 e 5 - implantes ferulizados e implantes com união a 

dentes naturais; quando o paciente tem  parâmetros 2 e 4 - implantes ferulizados e implantes como pilares de pônticos 

em extensão; quando o paciente tem parâmetros 2 e 3 - implantes ferulizados e implantes como pilares de ponte 

convencional; união implantes a dentes naturais - quando o paciente tem implantes com união a dentes naturais; pilar 

pônticos extensão - quando o paciente tem implantes como pilares de pônticos em extensão; implantes ferulizados - 

quando o paciente tem reabilitações protéticas com implantes ferulizados; restauração unitária - quando o paciente 

tem restaurações unitárias com implantes; Não tem - percentagem de indivíduos da amostra que não tem prótese fixa 

sobre implantes na mandíbula.
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A Tabela 3.26 e a Figura 3.17 correlacionam a prótese fixa sobre dentes naturais no 
maxilar superior e o sucesso ou insucesso dos implantes, destacando-se o facto de 
próteses fixas metalo-cerâmicas terem estado associadas a 78,8% de casos de sucesso 
da amostra e a 21,2% casos de insucesso.

Tabela 3.26 – Tabela cruzada de Prótese fixa sobre dentes naturais - Maxilar superior versus resultado.

Prótese fixa sobre dentes naturais - Maxilar 
superior

Resultado TotalInsucesso Sucesso

Não tem

N 42 56 98
% segundo PFMax 42,9% 57,1% 100,0%
% segundo Resultado 76,4% 56,0% 63,2%
% do Total 27,1% 36,1% 63,2%

Cerâmica

N 2 3 5
% segundo PFMax 40,0% 60,0% 100,0%
% segundo Resultado 3,6% 3,0% 3,2%
% do Total 1,3% 1,9% 3,2%

Metalo-
cerâmica

N 11 41 52
% segundo PFMax 21,2% 78,8% 100,0%
% segundo Resultado 20,0% 41,0% 33,5%
% do Total 7,1% 26,5% 33,5%

Total

N 55 100 155
% segundo PFMax 35,5% 64,5% 100,0%
% segundo Resultado 100,0% 100,0% 100,0%
% do Total 35,5% 64,5% 100,0%

PFMax - prótese fixa sobre dentes naturais na maxila, N - número de indivíduos, % segundo PFMax - percentagem de 

indivíduos da amostra segundo a prótese fixa sobre dentes naturais na maxila, % segundo Resultado - percentagem 

de indivíduos da amostra segundo o resultado sucesso ou insucesso, % do Total - percentagem do total de indivíduos, 

Não tem - indivíduos da amostra que não têm prótese fixa sobre dentes naturais, Cerâmica - prótese fixa sobre dentes 

naturais cerâmica, Metalo-cerâmica - prótese fixa sobre dentes naturais metalo-cerâmica.

Conforme ilustrado na Figura 3.17 podemos ainda verificar que nas reabilitações protéticas 
fixas sobre dentes naturais no maxilar superior tanto nas metalo-cerâmicas como nas 
cerâmicas puras o sucesso tinha um número superior de casos do que o insucesso.
De forma semelhante ao estudado para o maxilar superior, a avaliação dos casos 
mandibulares pode ser observada nas Tabela 3.27 e a Figura 3.18, as quais procuram 
explicitar a  associação entre a prótese fixa sobre dentes naturais mandibulares e o sucesso 
ou insucesso dos implantes. Salientam-se nestes resultados que quando esteve presente 
a prótese fixa sobre dentes naturais mandibular metalo-cerâmica, esta estava associada a 
74,30% de casos de sucesso da amostra e quando a mesma estava ausente, se encontravam 
associados 62,20% de casos de sucesso.
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Figura 3.17 – Distribuição da prótese fixa sobre dentes naturais no maxilar superior segundo o resultado.
Cerâmica - percentagem de indivíduos da amostra que possuem prótese fixa sobre dentes naturais cerâmica, metalo-
cerâmica - percentagem de indivíduos da amostra que possuem prótese fixa sobre dentes naturais metalo-cerâmica, Não 
tem - percentagem de indivíduos da amostra que não têm prótese fixa sobre dentes naturais no maxilar superior.

Tabela 3.27 – Tabela cruzada de Prótese fixa sobre dentes naturais Mandibular versus resultado.

Prótese fixa sobre dentes naturais - 
Mandibular

Resultado TotalInsucesso Sucesso

Não tem

N 45 74 119
% segundo PFMand 37,8% 62,2% 100,0%
% segundo Resultado 81,8% 74,0% 76,8%
% do Total 29,0% 47,7% 76,8%

Metalo-cerâmica

N 9 26 35
% segundo PFMand 25,7% 74,3% 100,0%
% segundo Resultado 16,4% 26,0% 22,6%
% do Total 5,8% 16,8% 22,6%

Outra

N 1 0 1
% segundo PFMand 100,0% 0,0% 100,0%
% segundo Resultado 1,8% 0,0% 0,6%
% do Total 0,6% 0,0% 0,6%

Total

N 55 100 155
% segundo PFMand 35,5% 64,5% 100,0%
% segundo Resultado 100,0% 100,0% 100,0%
% do Total 35,5% 64,5% 100,0%

N - número de indivíduos, % segundo PMMand - percentagem de indivíduos da amostra segundo a prótese fixa sobre 
dentes naturais mandibular, % segundo Resultado - percentagem de indivíduos da amostra segundo o resultado 
sucesso ou insucesso, % do Total - percentagem do total de indivíduos, Não tem - indivíduos da amostra que não têm 
prótese fixa sobre dentes naturais mandibular, Metalo-cerâmica - prótese fixa sobre dentes naturais metalo-cerâmica 
Outra - prótese fixa sobre dentes naturais de outro material que não cerâmica ou metalo-cerâmica.
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Figura 3.18 – Distribuição da prótese fixa sobre dentes naturais mandibular segundo o resultado.
Outra - percentagem de indivíduos da amostra que possuem prótese fixa sobre dentes naturais de outro material que 

não cerâmica ou metalo-cerâmica, metalo-cerâmica - percentagem de indivíduos da amostra que possuem prótese 

fixa sobre dentes naturais metalo-cerâmica, não tem - percentagem de indivíduos da amostra que não têm prótese 

fixa sobre dentes naturais mandibular.

Efectuados testes do qui-quadrado verificou-se existir associação estatisticamente 
significativa entre o resultado (sucesso ou insucesso) e a Prótese fixa sobre dentes 
naturais no maxilar superior (χ2=7.036, gl=2, p<0.05*).

18. Regressão logística

No presente trabalho dados os valores p obtidos na estatística de Wald, e tendo em conta 
simultaneamente os resultados dos testes de associação de qui-quadrado efectuados, 
consideraram-se como candidatas a integrar o modelo as variáveis assinaladas na Tabela 3.28.
Na Tabela 3.28 encontram-se:
as estimativas para os coeficientes de declive do modelo univariado de regressão logística 
contendo apenas esta variável, B;
a estimativa do erro padrão para o coeficiente estimado, SE(B);
a estatística de Wald, W, e  valor prova associado à significância desta;
a estimativa da razão das possibilidades, exp(B);
os limites para  o intervalo de confiança a 95% para a razão das possibilidades.

*Cerca de 33% das células têm valor esperado inferior a 5.
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Tabela 3.28 – Modelos de regressão logística univariados.

variável B S.E. Wald Valor p exp(B) IC a 95% para exp(B)
LI LS

Sexo -0,048 0,340 0,020 0,887 0,953 0,489 1,855
HigieneDentária 0,267 0,875
Higiene
Dentária(1) 0,211 0,788 0,072 0,789 1,235 0,264 5,786
Higiene
Dentária(2) 0,028 0,761 0,001 0,970 1,029 0,232 4,568
Patologiada
MucosaOral -21,838 28420,722* 0,000 0,999 0,000 0,000 .

Cirurgia 2,679 0,262
Cirurgia(1) 0,766 0,476 2,595 0,107 2,152 0,847 5,465
Cirurgia(2) 0,492 0,573 0,739 0,390 1,636 0,532 5,030
PSup -22,282 8770,825* 0,000 0,998 0,000 0,000 .
PFis -21,916 16408,711* 0,000 0,999 0,000 0,000 .
Pperi -22,864 6698,828* 0,000 0,997 0,000 0,000 .
Pperim -22,374 8204,356* 0,000 0,998 0,000 0,000 .
ImpPerd_ag -21,899 4346,863* 0,000 0,996 0,000 0,000 .
AProt -22,441 7882,490* 0,000 0,998 0,000 0,000 .
DProt -22,197 9473,574* 0,000 0,998 0,000 0,000 .
Gengiva 0,718 0,269 7,137 0,008# 2,050 1,211 3,472
TipoGen 8,326 0,016#
TipoGen(1) 0,908 0,365 6,200 0,013# 2,480 1,213 5,069
TipoGen(2) 1,506 0,699 4,638 0,031# 4,507 1,145 17,738
Metal -21,958 14210,361* 0,000 0,999 0,000 0,000 .
Angle 2,180 0,336
Angle(1) -0,672 0,657 1,047 0,306 0,511 0,141 1,850
Angle(2) -1,365 1,238 1,217 0,270 0,255 0,023 2,887
MCPost -1,742 1,167 2,228 0,136 0,175 0,018 1,725
Bruxismo -0,250 0,395 0,402 0,526 0,778 0,359 1,689
MobDent -1,368 0,481 8,075 0,004# 0,255 0,099 0,654
FDesgDent -0,938 0,396 5,601 0,018# 0,392 0,180 0,851
MAberta -1,039 0,929 1,252 0,263 0,354 0,057 2,184
IntOclusais -0,284 0,611 0,216 0,642 0,753 0,227 2,494
Mastigação -0,690 0,820 0,709 0,400 0,501 0,100 2,501
OcImp -0,496 0,323 2,353 0,125 0,609 0,323 1,148
EdMax -0,563 0,171 10,811 0,001# 0,569 0,407 0,797
EdMand -0,367 0,199 3,387 0,066 0,693 0,469 1,024
SdentMax 0,565 0,754
SdentMax(1) -0,693 1,190 0,339 0,560 0,500 0,049 5,154
SdentMax(2) -0,073 0,884 0,007 0,935 0,930 0,165 5,255
SdentMand 4,032 0,258
SdentMand(1) -0,811 1,384 0,343 0,558 0,444 0,029 6,703
SdentMand(2) 0,288 1,607 0,032 0,858 1,333 0,057 31,121
SdentMand(3) 0,991 0,784 1,598 0,206 2,695 0,579 12,536
PFImpMax 6,373 0,956
PFImpMand 3,692 0,978
PFNatMax 6,760 0,034#
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PFNatMax(1) 0,118 0,935 0,016 0,900 1,125 0,180 7,037
PFNatMax(2) 1,028 0,396 6,732 0,009 2,795 1,286 6,077
PFNatMand 1,713 0,425
PFNatMand(1) 0,563 0,430 1,713 0,191 1,757 0,756 4,084
PFNatMand(2) -21,700 40192,970* 0,000 1,000 0,000 0,000 .
DesdMaxPPR -1,238 0,739 2,801 0,094 0,290 0,068 1,236
DesdMaxTotal -0,633 0,728 0,755 0,385 0,531 0,128 2,213
DesdMandPPR 0,259 0,758 0,116 0,733 1,295 0,293 5,719
DesdMandTotal -10,910 20096,485* 0,000 1,000 0,000 0,000 .
Medicação -0,661 0,340 3,784 0,052# 0,516 0,265 1,005
Diabetes -0,615 1,014 0,367 0,545 0,541 0,074 3,949
Tumor 0,513 1,167 0,193 0,660 1,670 0,170 16,451
Quimioterapia -21,819 40192,970* 0,000 1,000 0,000 0,000 .
Radioterapia 20,615 40192,970* 0,000 1,000 8,975E8 0,000 .
Tabaco_hoje -0,006 0,239 0,001 0,982 0,995 0,623 1,588
Tabaco_5anos -0,049 0,210 0,053 0,817 0,953 0,631 1,438
Tabaco_após -0,097 0,137 0,507 0,477 0,907 0,694 1,186
Vinho -0,117 0,342 0,117 0,732 0,890 0,455 1,738
Vinho
Quantidade -0,087 0,152 0,326 0,568 0,917 0,680 1,236
Cerveja -0,154 0,443 0,121 0,728 0,857 0,359 2,044
Cerveja
Quantidade 0,139 0,138 1,011 0,315 1,149 0,876 1,506
BebidasBrancas -0,130 0,484 0,072 0,788 0,878 0,340 2,269
BebidasBrancas
Quantidade -0,061 0,208 0,086 0,769 0,941 0,626 1,414
Alelo1IL1A 0,938 0,344 7,410 0,006# 2,554 1,300 5,017
Alelo2IL1A -0,862 0,343 6,324 0,012# 0,422 0,216 0,827
Alelo1IL1B 0,764 0,346 4,881 0,027# 2,146 1,090 4,226
Alelo2IL1B -0,764 0,346 4,881 0,027# 0,466 0,237 0,917
TGP positivo -0,812 0,352 5,318 0,021# 0,444 0,223 0,885
TGP negativo 0,958 0,351 7,436 0,006# 2,607 1,309 5,191
TGP negativo1 0,924 0,346 7,114 0,008# 2,518 1,277 4,964
TGP negativo2 0,811 1,131 0,514 0,473 2,250 0,245 20,645
TGP negativo3 -0,272 0,524 0,269 0,604 0,762 0,273 2,129

B - regressão logística contendo apenas a variável B, S.E. - estimativa do erro padrão para o coeficiente estimado, 

Wald - estatística de Wald, Valor (p) - valor prova associado à significância da estatística de Wald, exp (B) - estimativa 

da razão das possibilidades, IC - intervalo de confiança a 95% para a razão das possibilidades, LI - limite inferior, LS - 

limite superior.

Os valores assinalados com * na Tabela 3.28 indicam uma instabilidade devida à variável 
em causa na estatística de Wald e os valores indicados com # são estatisticamente 
significativos para um nível de significância 0,05.
Após a selecção das variáveis candidatas a incorporar o modelo procedeu-se à 
construção de oito modelos, seleccionando por fim, aquele que apresentava melhor 
poder discriminante em termos da análise através da área abaixo da curva ROC.
As variáveis categóricas, foram codificadas de acordo com a técnica referida em Hosmer 
e Lemenshow, e encontram-se na Tabela 3.29 (Hosmer, 2000). 
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Tabela 3.29 – Códigos da variáveis categóricas a incluir nos modelos.

N
Códigos atribuídos
(1) (2) (3)

Edentação Maxilar - superior

Não 111 0,000 0,000 0,000
Unitária 3 1,000 0,000 0,000
Parcial 33 0,000 1,000 0,000
Total 8 0,000 0,000 1,000

Prótese fixa sobre dentes naturais 
Maxilar - superior

Não tem 98 0,000 0,000
cerâmica 5 1,000 0,000
metalo-cerâmica 52 0,000 1,000

Tipo Gengival
Fino 51 0,000 0,000
Normal 88 1,000 0,000
Espesso 16 0,000 1,000

Quantidade de gengiva aderida no 
local dos implantes

Sem 56 0,000 0,000
< 2 mm 77 1,000 0,000
> 2 mm 22 0,000 1,000

N - número de indivíduos da amostra, Códigos atribuídos - Códigos atribuídos às variáveis categóricas de acordo com 

a técnica referida por Hosmer e Lemenshow.

19. Modelos

19.1. Apresentação dos modelos

Modelo 1
Variável dependente: Resultado.
Variáveis de entrada: Alelo1IL1A, Alelo2IL1A, Alelo1IL1B, Alelo2IL1B, TipoGen, PFNatMax, 
Medicação.

Tabela 3.30 – Modelo 1 com as variáveis de entrada Alelo1IL1A, Alelo2IL1A, Alelo1IL1B, Alelo2IL1B, 
TipoGen, PFNatMax e Medicação.

B S.E. Wald gl Valor p Exp(B)
IC a 95% para 

Exp(B)
LI LS

Alelo1IL1A 1,121 0,376 8,888 1 0,003 3,068 1,468 6,410
PFNatMax 9,177 2 0,010
PFNatMax(1) -0,059 0,976 0,004 1 0,951 0,942 0,139 6,382
PFNatMax(2) 1,298 0,432 9,014 1 0,003 3,663 1,569 8,547
Medicação -0,890 0,376 5,616 1 0,018 0,411 0,197 0,857
Constante 0,073 0,318 0,053 1 0,818 1,076

B - regressão logística contendo apenas a variável B, S.E. - estimativa do erro padrão para o coeficiente estimado, Wald - 
estatística de Wald, Valor (p) - valor prova associado à significância da estatística de Wald, exp (B) - estimativa da razão das 
possibilidades, IC - intervalo de confiança a 95% para a razão das possibilidades, LI - limite inferior, LS - limite superior.
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Modelo 2
Variável dependente: Resultado.
Variáveis de entrada: TGP positivo, TGP negativo1, TGP negativo2, TGP negativo3, 
TipoGen, PFNatMax, Medicação.

Tabela 3.31 – Modelo 2 com as variáveis de entrada TGP positivo, TGP negativo1, TGP negativo2, 
TGP negativo3, TipoGen, PFNatMax e Medicação.

B S.E. Wald gl Valor p Exp(B)
IC a 95%

para Exp(B)
LI LS

TGP negativo1 1,068 0,376 8,041 1 0,005 2,908 1,391 6,082
PFNatMax 8,749 2 0,013
PFNatMax(1) -0,095 0,980 0,010 1 0,922 0,909 0,133 6,200
PFNatMax(2) 1,255 0,429 8,556 1 0,003 3,508 1,513 8,134
Medicação -0,875 0,374 5,475 1 0,019 0,417 0,200 0,867
Constante 0,150 0,307 0,239 1 0,625 1,162

B - regressão logística contendo apenas a variável B, S.E. - estimativa do erro padrão para o coeficiente estimado, 
Wald - estatística de Wald, Valor (p) - valor prova associado à significância da estatística de Wald, exp (B) - estimativa 
da razão das possibilidades, IC - intervalo de confiança a 95% para a razão das possibilidades, LI - limite inferior, LS - 
limite superior.

Modelo 3 
Variável dependente: Resultado.
Variáveis de entrada: TGP positivo, TGP negativo, TipoGen, PFNatMax, Medicação.

Tabela 3.32 – Modelo 3 com as variáveis de entrada TGP positivo, TGP negativo, TipoGen, PFNatMax e 
Medicação.

B S.E. Wald gl Valor p Exp(B)
IC a 95%

para Exp(B)
LI LS

TGP negativo 1,015 0,373 7,412 1 0,006 2,760 1,329 5,730
PFNatMax 7,904 2 0,019
PFNatMax(1) 0,060 0,970 0,004 1 0,951 1,062 0,159 7,106
PFNatMax(2) 1,182 0,423 7,809 1 0,005 3,261 1,423 7,473
Medicação -0,848 0,371 5,236 1 0,022 0,428 0,207 0,885
Constante 0,024 0,340 0,005 1 0,944 1,024

B - regressão logística contendo apenas a variável B, S.E. - estimativa do erro padrão para o coeficiente estimado, Wald - 
estatística de Wald, Valor (p) - valor prova associado à significância da estatística de Wald, exp (B) - estimativa da razão das 
possibilidades, IC - intervalo de confiança a 95% para a razão das possibilidades, LI - limite inferior, LS - limite superior.
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Modelo 4
Variável dependente: Resultado.
Variáveis de entrada: Gengiva, TipoGen, MobDent, FDesgDent, EdMax, PFNatMax, 
Medicação, Alelo1IL1A, Alelo2IL1A, Alelo1IL1B, Alelo2IL1B, TGP positivo, TGP negativo.

Tabela 3.33 – Modelo 4 com as variáveis de entrada Gengiva, TipoGen, MobDent, FDesgDent, EdMax, 
PFNatMax, Medicação, Alelo1IL1A, Alelo2IL1A, Alelo1IL1B, Alelo2IL1B, TGP positivo e TGP negativo.

B S.E. Wald gl Valor p Exp(B)
IC a 95%

para Exp(B)
LI LS

Gengiva 6,459 2 0,040
Gengiva(1) 1,101 0,436 6,378 1 0,012 3,007 1,280 7,068
Gengiva(2) 0,442 0,580 0,581 1 0,446 1,556 0,499 4,853
MobDent -1,290 0,574 5,045 1 0,025 0,275 0,089 0,848
FDesgDent -1,265 0,472 7,186 1 0,007 0,282 0,112 0,712
PFNatMax 8,831 2 0,012
PFNatMax(1) -0,648 1,000 0,419 1 0,517 0,523 0,074 3,716
PFNatMax(2) 1,354 0,477 8,069 1 0,005 3,872 1,522 9,854
Alelo1IL1A 0,867 0,401 4,691 1 0,030 2,381 1,086 5,220
Constante -0,276 0,383 0,520 1 0,471 0,759

B - regressão logística contendo apenas a variável B, S.E. - estimativa do erro padrão para o coeficiente estimado, 
Wald - estatística de Wald, Valor (p) - valor prova associado à significância da estatística de Wald, exp (B) - estimativa 
da razão das possibilidades, IC - intervalo de confiança a 95% para a razão das possibilidades, LI - limite inferior, LS - 

limite superior. 

Modelo 5
Variável dependente: Resultado.
Variáveis de entrada: Alelo1IL1A, Alelo2IL1A, Alelo1IL1B, Alelo2IL1B.

Tabela 3.34 – Modelo 5 com as variáveis de entrada Alelo1IL1A, Alelo2IL1A, Alelo1IL1B e Alelo2IL1B.

B S.E. Wald gl Valor p Exp(B)
IC a 95%

Para Exp(B)
LI LS

Alelo1IL1A 0,938 0,344 7,410 1 0,006 2,554 1,300 5,017
Constante 0,114 0,239 0,228 1 0,633 1,121

B - regressão logística contendo apenas a variável B, S.E. - estimativa do erro padrão para o coeficiente estimado, 
Wald - estatística de Wald, Valor (p) - valor prova associado à significância da estatística de Wald, exp (B) - estimativa 
da razão das possibilidades, IC - intervalo de confiança a 95% para a razão das possibilidades, LI - limite inferior, LS - 

limite superior.
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Modelo 6
Variável dependente: Resultado.
Variáveis de entrada: TGP positivo, TGP negativo.

Tabela 3.35 – Modelo 6 com as variáveis de entrada TGP positivo e TGP negativo.

B S.E. Wald gl Valor p Exp(B)
IC a 95%

para Exp(B)
LI LS

TGP negativo 0,958 0,351 7,436 1 0,006 2,607 1,309 5,191
Constante 0,000 0,272 0,000 1 1,000 1,000

B - regressão logística contendo apenas a variável B, S.E. - estimativa do erro padrão para o coeficiente estimado, 
Wald - estatística de Wald, Valor (p) - valor prova associado à significância da estatística de Wald, exp (B) - estimativa 
da razão das possibilidades, IC - intervalo de confiança a 95% para a razão das possibilidades, LI - limite inferior, LS - 

limite superior.

Modelo 7
Variável dependente: Resultado.
Variáveis de entrada: TGP positivo, TGP negativo1, TGP negativo2, TGP negativo3.

Tabela 3.36 – Modelo 7 com as variáveis de entrada TGP positivo, TGP negativo1, TGP negativo2 e 
TGP negativo3.

B S.E. Wald gl Valor p Exp(B)
IC a 95% para 

EXP(B)
LI LS

TGP negativo1 0,924 0,346 7,114 1 0,008 2,518 1,277 4,964
Constante 0,158 0,230 0,473 1 0,492 1,171

B - regressão logística contendo apenas a variável B, S.E. - estimativa do erro padrão para o coeficiente estimado, 
Wald - estatística de Wald, Valor (p) - valor prova associado à significância da estatística de Wald, exp (B) - estimativa 
da razão das possibilidades, IC - intervalo de confiança a 95% para a razão das possibilidades, LI - limite inferior, LS - 

limite superior.

Modelo 8
Variável dependente: Resultado.
Variáveis de entrada: Alelo1IL1A, Alelo2IL1A, Alelo1IL1B, Alelo2IL1B, TGP positivo, 
TGP negativo.
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Tabela 3.37 – Modelo 8 com as variáveis de entrada Alelo1IL1A, Alelo2IL1A, Alelo1IL1B, Alelo2IL1B, 
TGP positivo, TGP negativo.

B S.E. Wald gl Valor p Exp(B)
IC a 95%

para EXP(B)
LI LS

TGP negativo 0,958 0,351 7,436 1 0,006 2,607 1,309 5,191
Constante 0,000 0,272 0,000 1 1,000 1,000

B - regressão logística contendo apenas a variável B, S.E. - estimativa do erro padrão para o coeficiente estimado, 
Wald - estatística de Wald, Valor (p) - valor prova associado à significância da estatística de Wald, exp (B) - estimativa 
da razão das possibilidades, IC - intervalo de confiança a 95% para a razão das possibilidades, LI - limite inferior, LS - 
limite superior.

19.2. Comparação dos modelos

Para comparação dos diferentes modelos gerados, utilizou-se a metodologia baseada na 
análise através de curvas ROC, considerando as probabilidades estimadas por cada um 
dos modelos como variável teste.
Os resultados obtidos encontram-se na Tabela 3.38 e ilustrados na Figura 3.19.

Tabela 3.38 – Valores da análise ROC.

Variáveis teste Area SE (AUC) Valor pa IC a 95% para a AUC
LI LS

Modelo 1 0,712 0,042 0,000 0,629 0,795
Modelo 2 0,703 0,042 0,000 0,621 0,786
Modelo 3 0,702 0,044 0,000 0,616 0,787
Modelo 4 0,789 0,038 0,000 0,715 0,863
Modelo 5 0,615 0,047 0,018 0,522 0,708
Modelo 6 0,610 0,048 0,023 0,516 0,705
Modelo 7 0,613 0,047 0,020 0,521 0,706
Modelo 8 0,610 0,048 0,023 0,516 0,705
Hipótese nula:considera que o verdadeiro valor de AUC= 0.5

Variáveis teste - variáveis dos modelos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; Area - área da curva ROC; S.E. - estimativa do erro padrão 
para o coeficiente estimado; Valor pa - valor prova; IC - intervalo de confiança a 95% para a razão das possibilidades; 

LI - limite inferior; LS - limite superior.
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Figura 3.19 – Curvas ROC com base nas probabilidades estimadas pelos modelos.

Com base nesta análise e tendo em conta os valores estimados da AUC, escolhe-se 
o modelo 4, como sendo o “melhor modelo”, pois este apresenta também um maior 
número de variáveis explicativas o que obedece ao princípio da parcimoniosidade.
Com um valor de AUC=0.789, significa que para 78,9% dos casos o modelo 4 acerta na
predição do resultado.
Assim, o modelo logit estimado traduz-se em:
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Em termos de probabilidade estimada temos:

Significa que um indivíduo sem gengiva aderida (Gengiva(1)=0 e Gengiva(2)=0), com mobilidade 
dentária (MobDent=1), não apresentando facetas de desgaste dentário (FDesgDent=0), sem 
prótese fixa sobre dentes naturais maxilar(PFNatMax(1)=0, PFNatMax(2)=0), com ausência 
de AleloIL1A (AleloIL1A=0) tem a probabilidade estimada pelo modelo de 0.173, o que 
representa insucesso considerando um valor de corte de 0.5.
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IV. DISCUSSÃO

1. Contextualização

Os resultados obtidos neste trabalho, expostos no capítulo anterior, pretendem 
demonstrar que o sucesso versus insucesso de uma reabilitação oral com implantes 
dentários está dependente de um conjunto de factores,  nalguns dos quais o Médico 
Dentista implantologista, prostodontista ou periodontologista pode eventualmente 
exercer alguma influência mas em algumas situações específicas, pelo contrário, o seu 
poder de actuação, de momento, ainda se revela parco.
Hodiernamente, os factores biológicos inerentes a cada indivíduo constituem 
características próprias, em vários casos herdadas, e por enquanto incontroláveis. No 
entanto, o conhecimento das consequências clínicas de se ser portador de determinadas 
características herdadas, poderá eventualmente auxiliar o Médico Dentista no controlo 
de outros factores que, em conjunto, podem ou não co-adjuvar ao sucesso ou insucesso 
da reabilitação oral com implantes dentários.
A resposta inflamatória do hospedeiro possui um papel fundamental na etiopatogenia e 
evolução da doença gengival crónica (Haffajee & Socransky, 1994; Darveau et al., 1997; 
Kornman et al., 1997-a; Kornman et al., 1997-b; Page & Kornman, 1997; Kornman & di 
Giovine, 1998; Kornamn, 2008; Rogus et al., 2008).
A literatura internacional é, na generalidade, concordante com o facto da flora microbiana 
do sulco gengival, juntamente com a resposta do hospedeiro concorrerem, em conjunto, 
em alguns casos, para a reabsorção óssea e a destruição do tecido conjuntivo (Kornman 
et al., 1997-b; Kornman & di Giovine, 1998; Kornman, 1999; Oringer, 2002; Kornman, 
2008). A resposta do hospedeiro engloba o recrutamento celular e a mediação pró-
inflamatória, sobretudo de IL-1 e TNF-α, que por sua vez, estimulam a produção de 
prostaglandinas (sobretudo de PGE-2) e MMP’s, e pode, por isso, culminar na destruição 
tecidular conjuntiva e óssea (Kornman et al., 1997-b; Page et al., 1997; Kornman & di 
Giovine, 1998; Socransky et al., 1998; Kornman et al., 1999; Oringer, 2002; Graves & 
Cochran, 2003; kornman, 2008). 
De acordo com os artigos publicados, a produção de IL-1, por parte do hospedeiro, 
será controlada pelos genes IL1A, IL1B e ILRN (Nicklin et al., 1994). A presença de 
polimorfismos, nas posições -889 do gene IL1A e +3953 do gene IL1B, condiciona uma 
resposta hiper-inflamatória do hospedeiro, com elevada produção de IL-1 (Kornman et 
al., 1997-b; McGuire & Nunn, 1999; Cullinan et al., 2001; Laine et al., 2001; Persson 
et al., 2003; Li et al., 2004; López et al., 2005; Guzeldemir et al., 2008). Desta forma, 
pacientes que produzam elevadas quantidades IL-1 locais, na zona do sulco gengival, 
podem apresentar níveis mais elevados de reabsorção óssea e de destruição tecidular e, 
como consequência, teoricamente, possuírem maior susceptibilidade para o insucesso 
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da reabilitação oral com implantes dentários (Murata et al., 2002; Feloutzis et al., 2003; 
Gruica et al., 2004; Jansson et al., 2005; Konttinen et al., 2006; Andreiotelli et al., 2008).
Os estudos efectuados em pacientes reabilitados com implantes dentários, quando 
correctamente delineados, poderão fornecer uma quantidade de informação, cujo valor 
se considera importante no momento da realização do trabalho mas, sobretudo, para 
eventuais investigações futuras. Apresentam, no entanto, alguns problemas que devem 
ser contabilizados e referidos.
A recolha da casuística deste estudo não constituiu tarefa fácil. Pelo contrário, foi um 
dos principais obstáculos com que nos debatemos ao longo do trabalho de investigação. 
A selecção do Médico Dentista implantologista, prostodontista ou periodontologista 
colocou, logo à partida, uma limitação - a prática intensiva em uma destas áreas da 
Medicina Dentária, juntamente com uma experiência clínica de pelo menos 10 anos, 
restringiu o grupo de Médicos a incluir no estudo. Se por um lado, a investigação 
exigia Médicos experientes, por outro lado, os Médicos Dentistas implantologistas, 
prostodontistas ou periodontologistas que concordaram em participar no nosso projecto 
de investigação, dispunham de menor tempo e tornava-se mais moroso o processo de 
selecção e aceitação de participação dos próprios pacientes no estudo. 
A dificuldade na obtenção de amostragem tornou-se particularmente complicada na 
recolha dos casos de insucesso. De facto, as referências de taxas de sucesso de implantes 
dentários, superiores a 90%, são compatíveis com a dificuldade presente na reunião de 
casos para o grupo de insucessos do nosso estudo (Adell et al., 1990; Buser et al., 1997; 
Lekholm et al., 1999; Ormianer & Palti, 2008; Gokcen-Rohlig et al., 2009; Mangano et 
al., 2009). 
Outra dificuldade acrescida à recolha dos casos de insucessos prendeu-se com o facto de, 
num contexto inicial de abordagem de alguns Médicos Dentistas, os mesmos profissionais 
reduzirem o insucesso apenas à perda do implante dentário e, consequentemente, 
possuírem números muito reduzidos deste grupo para o nosso estudo. Nessa fase da 
investigação esclarecemos o conceito de insucesso contemplado pela nossa investigação, 
relembrando a literatura mais recente, no que respeita a critérios de insucesso de 
implantes dentários. Cada vez mais outros aspectos, que não somente a perda da 
peça implantar, mas ainda aspectos biológicos, estéticos, funcionais e protéticos, são 
propostos para fazerem parte de um conjunto de factores que definem o sucesso ou 
insucesso das reabilitações orais com implantes dentários (Salvi & Lang, 2004; Schwartz-
Arad et al., 2005-a; Schwartz-Arad et al., 2005-b; Elkhoury et al., 2005; Sunitha et al., 
2008; Misch et al., 2008). 
Apesar das adversidades acima expostas, foi possível recolher 200 casos, tendo sido 
eliminados 45, pelos motivos citados no capítulo III, ficando uma amostragem final 
composta por 155 casos, que constituía uma amostra boa, comparativamente com 
alguns estudos publicados de genotipagem de polimorfismos da interleucina-1 em 
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pacientes reabilitados com implantes dentários (Wilson & Nunn, 1999; Rogers et al., 
2002; Feloutzis et al., 2003; Shimpuku et al., 2003; Campos et al., 2005; Jansson et al., 
2005; Laine et al., 2006; Lachmann et al., 2007; Lin et al., 2007).

2. Dimensão e sexo

2.1. Dimensão

A dimensão final da amostra populacional deste estudo foi de 155 indíviduos caucasianos 
- 100 casos correspondentes a sucesso das reabilitações com implantes dentários e 55 
casos de insucesso, que percentualmente corresponderam a 64.5 casos de sucesso e os 
restantes 35.5 a insucesso (Figura 3.3).  
Os 155 indivíduos da nossa amostra apresentavam idades compreendidas entre os 21 
e os 78 anos de idade. Estes resultados obtidos relativamente à dimensão e à variação 
de idades da amostra são concordantes com o publicado na generalidade da literatura 
internacional (Wilson & Nunn, 1999; Rogers et al., 2002; Shimpuku et al., 2003; Feloutzis 
et al., 2003; Laine et al., 2006). 
Wilson & Nunn apresentaram um estudo com pacientes implantados e pesquisa de 
polimorfismos para a interleucina-1, com uma amostra composta por 62 indivíduos e 
com idades compreendidas entre os 22 e os 81 anos, possuindo uma média de idade de 
57 anos (Wilson & Nunn, 1999).
Rogers e colaboradores efectuaram uma investigação que relacionou o genótipo composto 
da interleucina-1 e pacientes reabilitados com implantes dentários, recorrendo a uma 
amostragem de 50 pacientes, cuja variação de idades se encontrava entre os 38 e os 80 
anos. Da globalidade dos indivíduos, 19 apresentavam implantes falhados (insucesso) 
e 31 tinham sucesso dos implantes (Rogers et al., 2002). Esta investigação apresenta 
um limite superior de idade semelhante ao do nosso estudo e um limite inferior um 
pouco mais elevado do que o encontrado pela nossa investigação. Este facto poderá 
porventura estar relacionado com a diferença na globalidade da casuística entre os dois 
estudos - o nosso foi realizado numa amostragem de 155 indivíduos e o de Rogers e seus 
colaboradores, apresenta uma amostra com 50 pacientes.
Shimpuku e a sua equipa publicaram resultados de associação entre o genótipo composto 
da interleucina-1 e a perda óssea marginal à volta de implantes dentários endósseos 
de uma população japonesa composta por 39 indivíduos, com idades compreendidas 
entre 29 e os 74 anos, com uma média de idade de 55 anos (Shimpuku et al., 2003). 
O valor encontrado por este grupo de investigação, em termos de variação de idades 
é aproximado ao dos nossos resultados, embora a casuística deste estudo seja muito 
inferior, contando apenas com 39 indivíduos.
Um trabalho de investigação de polimorfismos para a interleucina-1 em pacientes 
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caucasianos suíços reabilitados com implantes dentários foi efectuado numa população 
de 120 indivíduos divididos em dois grupos: um grupo controle, com 49 pacientes, sem 
sinais de perimplantite; e um outro grupo de 71 pacientes, com perimplantite. As idades 
variaram no grupo controle entre os 32 e os 88 anos, com uma média de idade de 66 
anos; e no grupo com perimplantite entre os 51 e os 84 anos, com uma média de idade 
de 68 anos (Laine et al., 2006). Esta investigação apresenta uma amostragem global 
semelhante, em termos de dimensão, à do nosso trabalho de investigação, embora 
os limites globais da idade sejam um pouco diferentes dos encontrados pelo nosso 
estudo. O limite inferior do trabalho de Laine e colaboradores é de 32 anos e o limite 
superior é de 88 anos. Estes limites, um pouco superiores, encontrados por esta equipa 
de investigação, provavelmente estarão relacionados com as diferenças existentes do 
nível sócio-económico entre a população portuguesa implantada e a população suíça. 
O recurso a implantes dentários numa população bem controlada em relação à saúde 
oral, deverá ser esperado encontrar-se mais tardiamente do que numa população cujo 
controlo e tratamentos de saúde oral sejam mais deficitários. O mesmo se passará, 
no domínio da hipótese, quanto à diferença de resultados encontrados para o limite 
superior de idades da amostra.
Feloutzis e colaboradores realizaram uma investigação sobre os polimorfismos da 
interleucina-1, o tabaco e a perda óssea marginal peri-implantar numa amostra de 90 
pacientes caucasianos suíços, tratados com implantes dentários, cuja variação de idades 
compreendeu os 33 e 88 anos (Feloutzis et al., 2003). Trata-se de um trabalho que 
possui um valor de pacientes implantados um pouco inferior ao encontrado na nossa 
investigação e a variabilidade presente na faixa etária, relativamente aos dados por nós 
apresentados deverá justificar-se pelos motivos referidos em relação à investigação 
citada anteriormente.
Uma outra investigação na população suíça, levada a cabo pelo Departamento de 
Cirurgia da Universidade de Berna, recrutou 180 indivíduos caucasianos reabilitados com 
implantes dentários, para efectuarem o teste genético de pesquisa de polimorfismos 
para a interleucina-1 e averiguarem a eventual relação do mesmo com o tabaco e o 
insucesso dos implantes dentários (Gruica et al., 2004). A referida amostra possuía 
idades compreendidas entre os 25 e os 90 anos e os grupos de indivíduos foram 
divididos de acordo com a presença ou ausência de complicações biológicas nos 
implantes, respectivamente num grupo com 34 e outro com 146 indivíduos. Trata-
se de uma amostragem ligeiramente superior à encontrada na nossa investigação, 
contudo o grupo que poderá considerar-se de insucesso - com complicações biológicas, 
apresentava somente 34 indivíduos no trabalho de Gruica e o nosso grupo de insucesso 
possui um número de 55 indivíduos. No que diz respeito à distribuição da faixa etária, a 
apresentada por este estudo da Universidade de Berna, possuía um limite superior um 
pouco mais elevado do que o presente na nossa investigação, facto que poderá estar 
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associado eventualmente, como referido anteriormente, com o nível sócio-económico 
da população suíça e porventura, quiçá como consequência desse nível, com uma 
esperança média de vida superior à da população em geral Portuguesa.
No Brasil foi efectuado um estudo que procurou relacionar o genótipo de risco da IL-1, a 
ausência de tabaco e a perda precoce de implantes dentários. A amostra era composta 
por 62 indivíduos, divididos em 28 pacientes com perda de implantes dentários e em 34 
pacientes com sucesso dos implantes dentários (Campos et al., 2005). Esta amostragem, 
quando comparada com a do nosso estudo em termos numéricos, revela um valor 
inferior a metade do utilizado na nossa investigação.
Jansson e a sua equipa realizaram uma investigação que visou relacionar o genótipo 
composto para IL-1 e a perda precoce de implantes dentários em pacientes operados e 
sob manutenção periodontal na Bélgica. A amostra deste estudo recrutou inicialmente 
766 pacientes, dos quais apenas 22 foram seleccionados para realizarem o teste 
genético, pois seriam os únicos que apresentavam implantes removidos antes de 
terem completado um ano em carga. No universo dos 22 pacientes, com insucesso dos 
implantes, as idades variavam entre 34 e 72 anos (Jansson et al., 2005). Este estudo 
revela uma amostragem global excelente mas quando se passa para um contexto de 
associação com a genotipagem para a IL-1 a amostra sofre uma redução drástica para 
22 indivíduos com insucesso. O intervalo de idades apenas difere um pouco no limite 
inferior da idade em comparação com a presente na nossa investigação. Este resultado 
pode prender-se com condições sócio-económicas diferentes da população alvo, bem 
como com a diferença da dimensão de casos de insucesso das amostras, e ainda com 
os critérios de insucesso utilizados nos dois estudos. No estudo de Jansson, o critério 
de insucesso é mais específico - apenas pacientes com perda de implantes antes que 
os implantes tenham sido submetidos a um ano de carga e na nossa investigação os 
critérios de insucesso englobam não só implantes perdidos como também implantes 
com perimplantite, perimucosite, presença de fístula, supuração e exposição de metal 
na face vestibular do sector anterior dentário.
Os estudos de Laine e colaboradores apresentaram uma amostra de 120 pacientes 
caucasianos do norte da Europa reabilitados com implantes dentários e genotipagem 
de polimorfismos da IL-1. Destes indivíduos, 71 tinham perimplantite e 49 não 
apresentavam sinais clínicos e radiográficos de perimplantite. A faixa etária variou entre 
os 32 e 88 anos. A dimensão da amostra da investigação liderada por Laine é próxima da 
presente no nosso trabalho de investigação e a variação de idades, em termos de limites 
superior e inferior, mais uma vez, poderá estar relacionada com as características sócio-
económicas da população dos países nórdicos e, eventualmente, com uma Medicina 
Dentária preventiva e interceptiva diferentes de tempos passados na realidade da 
população portuguesa.
O departamento de Prostodontia de uma Universidade alemã realizou uma investigação 
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na qual procurou encontrar associação estatisticamente significativa entre marcadores 
pró-inflamatórios presentes no fluído crevicular peri-implantar e o genótipo composto 
da IL-1 (Lachmann et al., 2007). Para tal, recorreu a uma amostra de 29 pacientes 
reabilitados com implantes, separados em dois grupos: 11 pacientes com perimplantite 
e 18 pacientes com ausência de perimplantite. Este trabalho incluiu pacientes entre os 
34 e os 80 anos de idade. Comparativamente com as características da população do 
nosso estudo, este grupo de investigação possui uma amostra bastante inferior à nossa, 
em termos de valor numérico, mas avalia um aspecto que poderá ser bastante relevante, 
nomeadamente a quantificação no fluído crevicular peri-implantar das citocinas pró-
inflamatórias, sobretudo da IL-1 e PGE-2.

2.2. Sexo 

No concerne à distribuição da amostra presente na nossa investigação de acordo com o 
sexo, a mesma verificou-se da seguinte forma: 66 pacientes do sexo masculino - 42,58% da 
amostra e 89 pacientes do sexo feminino - 57,42% da amostra (Figura 3.1). A distribuição 
dos indivíduos segundo o sexo, para sucesso ou insucesso da reabilitação com implantes 
dentários, ocorreu de forma semelhante. Ou seja, no grupo de pacientes com insucesso, 
23 eram do sexo masculino e 32 do sexo feminino, no grupo de pacientes com sucesso 
43 possuíam sexo masculino e 57 possuíam sexo feminino (Tabela 3.1). Trata-se de uma 
amostra distribuída de forma equitativa para ambos os sexos e mesmo quando se procura 
encontrar associação estatisticamente significativa entre o sexo e o sucesso e insucesso 
da reabilitação oral com implantes dentários. Verificou-se que embora nos dois grupos 
da amostra se encontrassem nais pacientes do sexo feminino, efectuado o teste de 
associação do qui-quadrado (χ2=0.020, gl=1, p>0.05), verificou-se que não havia associação 
estatisticamente significativa entre o sexo e o resultado do implante. Estes resultados vão 
de encontro ao publicado por alguns estudos de genotipagem de polimorfismos da IL-1 
associados a implantes dentários (Shimpuku et al., 2003; Jansson et al., 2005; Laine et 
al., 2006), embora a maioria dos estudos publicados não apresente este tipo de teste de 
associação presente na nossa investigação, nem nenhum outro tipo. O que se verifica é 
que quando os estudos referem a distribuição da amostra de acordo com o sexo, na sua 
maioria, estão presentes mais pacientes do sexo feminino do que do sexo masculino, o que 
é concordante com o presente na nossa amostragem (Figura 3.1).
Acreditamos que o sexo feminino, numa população implantada possui maior número 
de indivíduos por duas razões: os pacientes do sexo feminino são geralmente mais 
colaborantes na participação em estudos de investigação, as mulheres possuem na nossa 
sociedade e na generalidade das populações estudadas maior cuidado com estética 
oro-facial do que os indivíduos do sexo masculino. Constituem exemplo de número 
superior de pacientes do sexo feminino na amostragem das investigações os trabalhos 
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de Shimpuku, Gruica e Lachmann (Shimpuku et al., 2003; Gruica et al., 2004; Lachmann 
et al., 2007).
Dentro de um grupo de 62 indivíduos brasileiros, reabilitados com implantes dentários 
e com genotipagem de polimorfismos para a interleucina-1, o número de pacientes 
presentes do sexo feminino era exactamente o mesmo ao do sexo masculino (Campos 
et al., 2005). Este resultado está de acordo com os dados presentes no nosso estudo, 
ou seja, verifica-se que haverá uma distribuição próxima para os dois sexos, embora na 
nossa investigação o número de indivíduos do sexo feminino fosse sempre superior ao 
do sexo masculino.
A equipa de investigação chinesa liderada por Lin apresentou mais indivíduos do sexo 
masculino do que do sexo feminino. Do número total de 59 indivíduos, que colocaram 
implantes e efectuaram o estudo genotípico para polimorfismos da interleucina-1, 
32 eram do sexo masculino e 27 do sexo feminino (Lin et al., 2007). Esta investigação 
apresenta resultados distintos dos nossos, quanto ao sexo predominante da amostra. 
No entanto, a diferença entre os dois sexos numa amostragem de 59 indivíduos pode 
justificar-se pela diferença na dimensão da amostra - a nossa investigação possuía 155 
indivíduos e a de Lin apresentava 59 pacientes.
Outro tipo de estudos, que associam a presença de citocinas pró-inflamatórias, tal como 
a interleucina-1, no fluído crevicular à volta do implante e a patologia peri-implantar, 
também apresentam uma amostra com um número superior de indivíduos do sexo 
feminino do que do sexo masculino, à semelhança do que ocorre na nossa investigação 
(Murata et al., 2002; Schierano et al., 2008).
Ataoglu e seus colaboradores (Ataoglu et al., 2002) apresentaram um estudo de 
quantificação de algumas citocinas pró-inflamatórias, entre as quais a interleucina-1 
beta, no fluido crevicular peri-implantar em 14 pacientes reabilitados com implantes 
dentários. Estes investigadores efectuaram o seu estudo com uma amostra composta por 
8 indivíduos do sexo masculino e 6 do sexo feminino. Como se verifica, é uma amostra com 
um número bastante inferior ao presente no nosso trabalho de investigação e também 
com resultados diferentes relativamente ao sexo dos indivíduos. Provavelmente, esta 
diferença está relacionada com valores distintos de dimensão das amostras dos dois 
estudos em questão.  

3. Distribuição de acordo com o nível de escolaridade 

O nível de escolaridade que se encontrou na nossa investigação em maior percentagem foi 
o grau de Mestrado, contribuindo com 49,7% para a amostra (Figura 3.4). É um resultado 
que corresponde praticamente a metade da amostra, o que poderá eventualmente estar 
relacionado com o nível económico dos pacientes que efectuam em Portugal reabilitações 
com implantes dentários. 
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Os estudos publicados que procuram associar a detecção dos polimorfismos para a 
interleucina-1 e o insucesso de implantes dentários não apresentam dados sobre o nível 
de escolaridade dos indivíduos da amostra (Wilson & Nunn, 1999; Rogers et al., 2002; 
Feloutzis et al., 2003; Gruica et al., 2004; Campos et al., 2005; Jansson et al., 2005; Laine 
et al., 2006; Lachmann et al., 2007).
De forma semelhante, verificamos que nas investigações publicadas referentes a 
polimorfismos para a interleucina-1 e eventual associação com a perda óssea marginal 
à volta de implantes dentários também não referem o nível de escolaridade da amostra 
estudada (Feloutzis et al., 2003; Shimpuku et al., 2003; Lin et al., 2007).
Os estudos que procuraram relacionar os polimorfismos para a interleucina-1 e a 
regeneração óssea também não apresentaram dados referentes ao nível de escolaridade 
(De Sanctis & Zucchelli, 2000; Christgau et al., 2003; Weiss et al., 2004).
De facto, a maioria das publicações com pesquisa de polimorfismos para a interleucina-1 
e eventual associação com reabilitações com implantes dentários não fazem referência 
ao nível educacional dos pacientes. Este facto poderá não ser considerado relevante 
para esses investigadores, ou pura e simplesmente, os mesmos serem detentores 
da informação e não a referirem nas suas publicações, pois perante outros aspectos 
relacionados com o estudo, o nível educacional poderá ser, para os próprios ou para o 
seu grupo de investigação, um aspecto de menor importância. 

4. Higiene oral e da prótese dentária removível

Num universo de 155 indivíduos observados no nosso estudo, apenas 8 apresentavam 
uma higiene dentária má, 52 possuíam uma higiene regular e a maioria dos indivíduos 
evidenciava uma higiene oral boa - 95 indivíduos (Figura 3.5). 
Dos 42 pacientes portadores de prótese removível da amostra, somente 5 evidenciavam 
má higiene da prótese e os restantes 15 e 22 indivíduos possuíam respectivamente, 
higiene protética regular e boa (Figura 3.6). Estes resultados permitem-nos verificar a 
existência de algum cuidado com a higiene oral e da prótese removível (quando presente) 
na população do nosso estudo e na data do exame clínico. No entanto, não se pode 
deixar de referir que este parâmetro está extremamente dependente da subjectividade 
do examinador.
Na generalidade, a literatura existente que procura associação entre o genótipo de risco 
para a interleucina-1 e pacientes implantados não faz referência a resultados acerca da 
higiene oral dos pacientes ou das suas reabilitações protéticas (Wilson & Nunn, 1999; 
Rogers et al., 2002; Feloutzis et al., 2003; Shimpuku et al., 2003; Gruica et al., 2004; 
Campos et al., 2005; Jansson et al., 2005; Laine et al., 2006; Lachmann et al., 2007; Lin 
et al., 2007). 
Gruica e seus colaboradores recolheram informação sobre o índice de placa de cada 
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paciente com implantes mas não apresentaram resultados tratados estatisticamente 
sobre esses dados colhidos (Gruica et al., 2004).
A escassez de investigações com referência ao parâmetro higiene oral ou higiene da 
prótese removível e mesmo os resultados que nós apresentamos deverão ter sempre 
em atenção os seguintes aspectos: subjectividade do examinador, atribuição de 
diferentes graus de higiene oral ou da higiene da prótese removível, diferenças culturais 
e educacionais das populações em estudo.

5. Patologia da mucosa oral

Quando avaliamos a eventual presença de patologia da mucosa oral nos pacientes 
reabilitados com implantes verificamos que, no universo de 155 indivíduos, apenas 1,3% 
(correspondente a 2 pacientes da amostra) dos casos apresentava patologia da mucosa 
oral; e os restantes 98,7%; não possuíam qualquer tipo de patologia da mucosa oral 
(Figura 3.7).
Estes resultados da nossa investigação podem talvez reflectir uma preocupação por 
parte do Médico Dentista na exclusão da presença de patologia da mucosa oral para a 
colocação e a reabilitação com implantes dentários, ou poderão estar relacionados com 
o nível de vigilância e controlo da população implantada que fez parte do nosso estudo. 
Quer isto dizer que os pacientes que observamos provavelmente são pacientes que fazem 
consultas de rotina e estão bem controlados do ponto de vista de saúde oral e geral. E, 
assim sendo, toda e qualquer lesão que eventualmente surja será detectada e tratada 
precocemente, não contribuindo por isso para os valores de presença de patologia da 
mucosa oral do nosso estudo.
A maioria dos estudos existentes de genotipagem de polimorfismos da interleucina-1 e 
reabilitação com implantes dentários não especifica a presença de patologia da mucosa 
oral (Wilson & Nunn, 1999; Rogers et al., 2002; Feloutzis et al., 2003; Shimpuku et al., 
2003; Campos et al., 2005; Jansson et al., 2005; Laine et al., 2006; Lachmann et al., 2007; 
Lin et al., 2007).
No entanto, alguns trabalhos publicados da área de investigação acima referida 
apresentam dados sobre a saúde geral dos participantes nas investigações (Feloutzis et 
al., 2003; Shimpuku et al., 2003; Gruica et al., 2004; Campos et al., 2005; Laine et al., 
2006; Lachmann et al., 2007; Lin et al., 2007).
O grupo de investigação de Feloutzis tinha como critério de inclusão a presença de 
um bom estado da saúde geral e como critérios de exclusão a história de diabetes 
descontrolada, a infecção pelo vírus da imunodeficiência adquirida humana, a existência 
de terapia imunossupressora ou de uma função imunitária comprometida (Feloutzis et 
al., 2003).
Shimpuku e o seu grupo de investigação recrutaram 39 pacientes com ausência de 
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patologia sistémica, o que reflecte uma população selecionada do ponto de vista de 
saúde geral (Shimpuku et al., 2003).
Na população suíça, estudada por Gruica e seus colaboradores, todos os indivíduos 
possuíam um estado de saúde geral bom (Gruica et al., 2004).
O trabalho de Campos e da sua equipa estudou apenas pacientes portadores de uma 
saúde geral boa e recorreu aos seguintes critérios de exclusão: hábitos tabágicos, história 
de doença crónica (doença cardiovascular, diabetes, osteoporose), doenças do sistema 
imunitário, desordens hemorrágicas, radioterapia e quimioterapia (Campos et al., 2005).
A investigação do grupo liderado por Laine incluiu apenas pacientes sistemicamente 
saudáveis (Laine et al., 2006).
O trabalho de Lachmann e seus colaboradores apresentou como critérios de inclusão para 
o seu estudo a boa saúde geral e a ausência de condições médicas que comprometessem 
o status imunitário ou que impedissem a presença dos pacientes participantes em novas 
consultas eventualmente necessárias para a investigação (Lachmann et al., 2007).
No trabalho efectuado por Lin e seus colegas de investigação, em 59 pacientes de 
etnia chinesa, os pacientes com implantes dentários só poderiam participar se fossem 
portadores de um bom estado de saúde geral (Lin et al., 2007).

6. Cirurgia

Da totalidade dos indivíduos da nossa amostragem, 67,15% dos casos efectuaram um 
protocolo cirúrgico simples, 18,7% dos pacientes sofreram uma intervenção cirúrgica 
com recurso a enxerto ósseo e/ou a biomateriais, e os restantes 14,2% efectuaram uma 
cirurgia combinada, com locais na cavidade oral com cirurgia simples e outras zonas intra-
orais com enxerto ósseo e/ou com biomateriais (Tabela 3.2). Como podemos concluir 
a maioria dos indivíduos da nossa amostra efectuou cirurgias simples, sendo que do 
grupo de pacientes com cirurgia simples, 68,3% obtiveram sucesso e os restantes 31,7%, 
insucesso. Os valores que encontramos para o resultado, sucesso ou insucesso, no grupo 
de indivíduos que realizou cirurgia com enxerto ósseo e /ou biomateriais é semelhante 
ao da cirurgia convencional - 62,1% para sucesso e 37,9% para o insucesso. Já para a 
associação de cirurgia simples e recurso a enxerto ósseo e/ou biomateriais os valores 
obtidos são iguais para os dois tipos de resultado - sucesso ou insucesso (50% para cada 
um). Destes resultados realçamos que o sucesso se sobrepõe ao insucesso e em valores 
percentuais similares, se compararmos apenas os dois grupos de cirurgia simples e de 
cirurgia com enxerto. Mas, se entramos em linha de conta com o grupo que efectuou os 
dois tipos de cirurgia, os valores já sofrem alguma alteração e passam a ser iguais para 
os dois tipos de resultado (Tabela 3.2). 
Assim, concluímos que os pacientes devem estar agrupados em apenas duas classes, 
uma só com os pacientes com cirurgia simples e outra que englobe os pacientes com o 
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enxerto e os indivíduos com os dois tipos de cirurgia (simples + enxerto), se tivermos em 
linha de conta também o genótipo.
A globalidade das investigações que procurou a associação de um genótipo para a 
interleucina-1 e implantes dentários não fez a separação em classes dos indivíduos 
pelo tipo de cirurgia efectuada ou pelo recurso a regeneração óssea (Wilson & Nunn, 
1999; Rogers et al., 2002; Feloutzis et al., 2003; Gruica et al., 2004; Campos et al., 2005; 
Jansson et al., 2005; Laine et al., 2006; Lachmann et al., 2007). Alguns destes estudos 
procuraram sobretudo excluir da amostra técnicas cirúrgicas distintas (Shimpuku et al., 
2003; Gruica et al., 2004; Jansson et al., 2005; Laine et al., 2006) ou o recurso a enxertos 
ósseos (Shimpuku et al., 2003; Campos et al., 2005; Lin et al., 2007).
O grupo de investigação liderado por Shimpuku descreveu claramente o protocolo 
cirúrgico utilizado (técnica cirúrgica convencional com carga diferida) e não incluiu 
pacientes com enxertos ósseos ou de biomateriais (Shimpuku et al., 2003).
Uma equipa de investigação suíça, que estudou o impacto do genótipo da interleucina-1 
no prognóstico de implantes dentários, teve a preocupação de colocar num dos seus 
critérios de inclusão a presença de implantes colocados pela mesma técnica cirúrgica - 
não submergida (Gruica et al., 2004). Contudo, este estudo não refere se em algum dos 
casos houve recurso a qualquer tipo de enxerto e, como tal, é nossa convicção, não havia 
qualquer tipo de intenção de procurar associação estatística entre tipo de cirurgia e o 
sucesso ou insucesso dos implantes.
De uma forma semelhante ao que ocorreu com o trabalho de Gruica e seus colaboradores 
(Gruica et al., 2004), em duas investigações efectuadas, a primeira numa população 
implantada belga (Jansson et al., 2005) e uma segunda, numa amostra de pacientes do 
Norte da Europa (Laine et al., 2006), impuseram como critério de inclusão a utilização de 
um só protocolo cirúrgico e não referiram elementos esclarecedores quanto ao recurso 
a enxertos. 
Acreditamos que os trabalhos de investigação referidos que exigiam um só protocolo 
cirúrgico fornecem dados valiosos quanto à associação dos polimorfismos com a perda 
precoce de implantes dentários, quanto à associação dos mesmos polimorfismos e a perda 
óssea marginal e ao prognóstico dos implantes. Ou seja, este critério está correctamente 
inserido nesses estudos para se atingirem os objectivos principais delineados, que são 
diferentes, mas não menos relevantes, dos traçados na nossa investigação.
A investigação coordenada por Campos, em pacientes implantados e testados para os 
polimorfismos da IL-1, possuía como critério de exclusão qualquer tipo de procedimento 
regenerativo ósseo e a utilização de membranas (Campos et al., 2005).
De forma semelhante, também o trabalho liderado por Lin, sobre a relação dos 
polimorfismos da IL-1 e a perda óssea marginal de pacientes reabilitados com implantes, 
excluiu pacientes com enxertos ósseos (Lin et al., 2007).
A decisão tomada por alguns autores de excluírem pacientes com enxertos ósseos prende-
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se provavelmente com o facto dos seus trabalhos de investigação terem como cerne a 
avaliação de parâmetros que podem ser influenciados pelo recurso a regeneração óssea. 
Constituem exemplos desses parâmetros a perda precoce de implantes dentários e a 
perda precoce de osso marginal à volta de implantes dentários.
No entanto, se observarmos os nossos resultados, verificamos que os mesmos são 
concordantes com o que refere Hammerle e seu grupo, quanto à taxa de sobrevida 
dos implantes com e sem recurso a regeneração óssea (Hammerle et al., 2002). Estes 
investigadores não encontraram diferenças estatisticamente significativas entre os 
grupos reabilitados com implantes e com e sem regeneração óssea.

7. Genótipo da interleucina-1 e cirurgia com regeneração óssea

Procurando encontrar associação estatisticamente significativa entre o tipo de resultado 
obtido (sucesso ou insucesso), o tipo de cirurgia e a composição genotípica para a IL-1, 
efectuou-se o agrupamento do tipo cirúrgico em apenas duas classes: cirurgia simples 
e outra (correspondente à junção dos grupos cirurgia com enxerto e cirurgia simples 
concomitante com cirurgia com enxerto). A nossa linha de orientação do pensamento, 
para este tipo de separação em duas classes, teve como base o facto de os polimorfismos 
teoricamente serem imutáveis para cada paciente e o resultado obtido para cada tipo 
de cirurgia ser variável. Portanto, o que nos despertou interesse foi tentar obter alguma 
informação que nos elucidasse sobre até que ponto as cirurgias com enxertos ósseos 
agrupadas poderiam ter resultados diferentes e estatisticamente significativos dos casos 
de cirurgia simples, contabilizando também o tipo de genótipo para o TGP e o tipo de 
alelo da IL-1 para os polimorfismos estudados.
De acordo com o ilustrado na Tabela 4.1, verifica-se para os dois tipos de cirurgia, 
que na ausência do haplótipo positivo os valores percentuais eram mais elevados 
nos casos de sucesso do que nos casos de insucesso, e com o teste do qui-quadrado 
concluiu-se que as diferenças encontradas não eram estatisticamente significativas.
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Tabela 4.1 – Distribuição do tipo de cirurgia, haplótipo do TGP e resultado.

Haplótipo positivo (TGP) Haplótipo negativo (TGP)
Não Sim Não Sim

Resultado Cirurgia N % N % N % N %

Insucesso
Simples 17 51,5% 16 48,5% 16 48,5% 17 51,5%
Outra 13 59,1% 9 40,9% 11 50,0% 11 50,0%
Total 30 54,5% 25 45,5% 27 49,1% 28 50,9%

Sucesso
Simples 51 71,8% 20 28,2% 20 28,2% 51 71,8%
Outra 22 75,9% 7 24,1% 7 24,1% 22 75,9%
Total 73 73,0% 27 27,0% 27 27,0% 73 73,0%

Se analisarmos o tipo de cirurgia e o tipo de alelo para a IL-1, nos dois tipos de cirurgia 
efectuados, encontramos resultados idênticos à associação anteriormente referida 
(Tabela 4.2). 

Tabela 4.2 – Distribuição do tipo de cirurgia, composição alélica e resultado.
IL1A-889 

Alelo 1 

IL1A-889 

Alelo 2 

IL1B+3953 

Alelo 1 

IL1B+3953 

Alelo 2

Não tem Tem Não tem Tem Não tem Tem Não tem Tem

Resultado Cirurgia N % N % N % N % N % N % N % N %

Insucesso

Simples 21 63,6% 12 36,4% 12 36,4% 21 63,6% 16 48,5% 17 51,5% 17 51,5% 16 48,5% 

Outra 12 54,5% 10 45,5% 11 50,0% 11 50,0% 11 50,0% 11 50,0% 11 50,0% 11 50,0%

Total 33 60,0% 22 40,0% 23 41,8% 32 58,2% 27 49,1% 28 50,9% 28 50,9% 27 49,1%

Sucesso    

Simples 28 39,4% 43 60,6% 43 60,6% 28 39,4% 22 31,0% 49 69,0% 49 69,0% 22 31,0% 

Outra 9 31,0% 20 69,0% 20 69,0% 9 31,0% 9 31,0% 20 69,0% 20 69,0% 9 31,0%

Total 37 37,0% 63 63,0% 63 63,0% 37 37,0% 31 31,0% 69 69,0% 69 69,0% 31 31,0%

Simples - cirurgia simples, Outra - cirurgia com recurso a enxerto ósseo e/ou biomateriais, Total - indivíduos com 
cirurgia simples + cirurgia com recurso a enxerto ósseo e/ou biomateriais, N - número de indivíduos da amostra, % - 
percentagem de indivíduos da amostra. 

Ou seja, nos dois tipos cirúrgicos, os alelos apresentavam comportamentos semelhantes 
para o sucesso e para o insucesso. Assim, a ausência do alelo 2 do gene IL1B na posição 
+3953 estava presente na mesma percentagem, 69,00% dos casos de sucesso, para os 

Simples - cirurgia simples, Outra - cirurgia com recurso a enxerto ósseo e/ou biomateriais, Total - indivíduos com 
cirurgia simples + cirurgia com recurso a enxerto ósseo e/ou biomateriais, N - número de indivíduos da amostra, % - 
percentagem de indivíduos da amostra. 



190
Estudo da susceptibilidade individual para a resposta inflamatória do hospedeiro em 
pacientes portadores de prótese dentária implanto-suportada

Cap IV
Discussão

dois tipos de cirurgia. Os resultados obtidos para os alelos do gene IL1A na posição -889 
apresentavam a mesma tendência, mas os valores são mais díspares para os dois tipos de 
cirurgia. O alelo 2 do gene IL1A esteve ausente em 69,00% dos casos de tipo de cirurgia - 
outra com sucesso e esteve ausente em 60,60% dos casos de tipo de cirurgia simples com 
sucesso. O alelo 1 do gene IL1A encontrou-se presente em 69,00% dos casos de tipo de 
cirurgia - outra com sucesso e esteve também presente em menor percentagem, 60,60% 
dos casos, do tipo cirúrgico simples com sucesso. Estes valores permitem-nos confirmar 
que, embora os valores dos alelos da IL-1 sejam diferentes para os dois tipos de cirurgia, 
não são suficientes para darem lugar a resultados estatisticamente significativos (Tabela 
3.3). Podemos ainda concluir que existe uma tendência da ausência do alelo 2 do gene 
IL1A para estar mais associado ao sucesso para os dois tipos de cirurgia, embora com 
resultados superiores para a cirurgia - outra; e que a presença do alelo 1 do gene IL1A 
também revela uma tendência para o sucesso, com valores superiores para o tipo de 
cirurgia - outra. 
Na literatura internacional, ainda que não façam separação do tipo de cirurgia efectuada, 
alguns autores salientam-se pelos estudos que apresentaram sobre o genótipo da 
interleucina-1 e resultados relativos a enxertos ósseos intra-orais (De Sanctis & Zucchelli, 
2000; Christgau et al., 2003; Weiss et al., 2004). 
O estudo realizado em 40 pacientes italianos, sobre o impacto do genótipo da IL-1 na 
regeneração óssea guiada, pelo Departamento de Periodontologia da Universidade de 
Bolonha, demonstrou que o genótipo positivo da interleucina-1 não influenciava os 
resultados clínicos obtidos após o primeiro ano da cirurgia, mas exercia grande influência 
a partir do terceiro ano pós-cirurgia (De Sanctis & Zucchelli, 2000). Estes autores 
apresentaram dados estatisticamente significativos para a perda de aderência gengival, 
profundidade de sondagem e tipo de genótipo após 3 anos da cirurgia - os indivíduos 
com genótipo positivo perdiam 50% da aderência clínica presente no primeiro ano pós-
cirurgia e possuíam 10 vezes mais probabilidade de apresentarem uma profundidade de 
sondagem superior a 2 mm, quando comparados com os de genótipo negativo.
Se tivermos em mente que o genótipo positivo corresponde à presença do alelo2 do 
gene IL1A e do alelo2 do gene IL1B, verificamos que de certa forma, os resultados que 
nós obtivemos no tipo de cirurgia - outra e a composição alélica, concordam com este 
estudo. Tendo sempre consciência que são estudos diferentes, apenas constatamos que 
na nossa investigação quando avaliamos o tipo de cirurgia com enxerto ósseo e/ou com 
biomateriais (um tipo de regeneração óssea) há uma tendência da ausência do alelo 2 
do gene IL1A e da presença do alelo 1 do gene IL1A para estarem mais associados ao 
sucesso, que de certa forma vai ao encontro do publicado por De Sanctis & Zucchelli (De 
Sanctis & Zucchelli, 2000). 
As conclusões de Christgau e seus colaboradores são concordantes com a investigação de 
De Sanctis & Zucchelli, ou seja, referem que o genótipo positivo da IL-1 não influenciava 
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clínica e radiograficamente os resultados da regeneração óssea guiada após 12 meses da 
sua execução (Christgau et al., 2003). Contudo como De Sanctis & Zucchelli foram mais 
exaustivos na sua avaliação pós-cirúrgica, conseguiram encontrar resultados que quiçá 
também se encontrariam no estudo de Christgau e colaboradores. De forma semelhante, 
a equipa de Weiss, quando efectuou a genotipagem para a IL-1 e avaliação clínica em 
pacientes com enxertos ósseos, 9 meses após a sua realização, referiu que o genótipo 
positivo não influenciava os resultados (Weiss et al., 2004). No domínio hipotético, é nossa 
convicção que, se avaliados após um período mais longo pós-cirúrgico, os resultados dos 
pacientes do estudo de Weiss e seus colaboradores poderiam ter outra expressão.

8. Insucesso e comportamento pós-cirúrgico

Quando efectuamos o estudo do comportamento pós-cirúrgico da nossa amostra 
constatamos que a maioria dos pacientes, 53,5% dos indivíduos, ficavam sem prótese, 
e seguidamente o valor mais elevado se encontrava na percentagem de pacientes 
que colocavam uma prótese parcial removível ou uma prótese total sobre a mucosa, 
correspondendo a 27,1% (Tabela 3.4). Os restantes parâmetros avaliados para o 
comportamento cirúrgico apresentavam, comparativamente com os valores acima 
referidos, uma casuística pequena, sendo o valor mais baixo atribuído à associação de 
prótese fixa sobre implantes na data da cirurgia ou nas primeiras 48 horas e prótese 
removível (PPR ou PTotal) sobre a mucosa, correspondendo a apenas 1 caso do total 
da amostragem. Estes resultados permitem-nos verificar que a maioria dos Médicos 
Dentistas que participaram no nosso estudo optou por uma carga diferida. Permitem-nos 
ainda verificar que quando os pacientes ficavam sem prótese, principal comportamento 
pós-cirúrgico da amostra, a taxa de sucesso era muito superior (67,50%) à do insucesso 
(32,50%).
A generalidade dos estudos genotípicos para polimorfismos da IL-1 e pacientes 
implantados não apresentaram dados referentes ao comportamento pós-cirúrgico das 
amostras estudadas (Wilson & Nunn; 1999; Rogers et al., 2002; Feloutzis et al., 2003; 
Campos et al., 2005; Laine et al., 2006; Lachmann et al., 2007). Outras investigações 
semelhantes seleccionaram sempre o mesmo protocolo cirúrgico (Jansson et al., 2005) 
e ao mesmo tempo ou não referiram o comportamento pós-cirúrgico (Lin et al., 2007) 
ou optaram por efectuar um protocolo pós-cirúrgico igual para todos os indivíduos da 
amostra (Gruica et al., 2004; Shimpuku et al., 2003).
Numa mostragem de 22 pacientes, reabilitados com implantes e onde também foi 
efectuado o teste de pesquisa de polimorfismos para a IL-1, o grupo de investigação usou 
sempre o mesmo protocolo cirúrgico e com carga diferida dos implantes após 3 a 6 meses 
(Jansson et al., 2005). Este estudo não nos permite saber se os indivíduos estiveram sem 
prótese ou se usaram uma prótese removível sobre implantes durante o período pós-
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cirúrgico, pelo que só nos fornece informação sobre uma carga dos implantes diferida no 
tempo e, por isso, não nos possibilita o estabelecimento de comparações com a nossa 
investigação.
O estudo de Gruica e colaboradores apresentou pacientes sempre com o mesmo 
comportamento pós-cirúrgico e por isso não permite que se estabeleçam comparações 
com a nossa amostragem para este item (Gruica et al., 2004).
O grupo de investigação liderado por Shimpuku optou por efectuar o mesmo protocolo 
cirúrgico e pós-cirúrgico - todos os pacientes estiveram sem prótese durante o período 
pós-operatório de duas semanas e de seguida colocaram próteses removíveis sobre os 
implantes (Shimpuku et al., 2003). Por este motivo esta investigação também não nos 
permite extrapolar dados comparativos deste parâmetro estudado. 

9. Insucesso e implantes perdidos

9.1. Graus de insucesso e implantes perdidos

No que respeita ao estudo dos critérios de insucesso utilizados na nossa investigação 
e à associação dos mesmos com o número de implantes perdidos, concluímos que 
existe associação estatisticamente significativa entre a supuração, fístula, perimplantite, 
perimucosite e o número de implantes perdidos, confirmada pelo teste de qui-
quadrado (Figura 3.10). Verificamos que destes quatro critérios de insucesso referidos 
(correspondentes a diferentes graus de insucesso) aqueles que possuíam um número de 
implantes perdidos igual ou superior a dois eram a supuração e a perimplantite; que a 
fístula não apresentou nenhum caso em que não se tenham perdido implantes; que só 
em 5,6% dos casos de perimplantite não se perderam implantes; e que a perimucosite 
é o critério que apresentou valor mais elevado para casos em que não houve perda de 
implantes (33,3%).
Estes resultados traduzem claramente que o insucesso das reabilitações com implantes 
dentários não se resume apenas à perda do implante e estão por isso de acordo com a 
generalidade das publicações da última década (Gruica et al., 2004; Salvi & Lang, 2004; 
Elkhoury et al., 2005; Schwartz-Arad et al., 2005-b; Misch et al., 2008; Sunitha et al., 2008).
Podemos concluir que a avaliação dos tecidos moles peri-implantares poderá fornecer 
informação importante quanto à permanência dos implantes na cavidade oral em função 
e, quiçá, quanto ao período de reavaliação dos pacientes. É nossa convicção, perante os 
resultados da nossa investigação e o referido na literatura quanto à patologia perimplantar 
e a sua progressão (Albrektsson, 1997. p. 851-861; Lang et al., 1997; Klokkevold & 
Newman, 2000; Jovanovic, 2002. p. 931-942; Lang et al., 2002; Heitz-Mayfield, 2008; 
Misch et al., 2008) que a detecção precoce de fases iniciais desta patologia e o seu 
controlo e intercepção, quando possível, efectuar-se, poderão travar a sua evolução e 
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consequentemente, também evitar a perda dos implantes dentários.

9.2. Insucesso e momento de perda dos implantes

Quando se procurou encontrar associação entre os implantes com insucesso e o 
aparecimento do critério de insucesso antes ou após a colocação da prótese, verificou-se 
a inexistência de valores estatisticamente significativos (Tabela 3.9). Contudo, salienta-
se o facto de a taxa de perda de implantes antes da colocação da prótese (47,30%) ter 
apresentado um valor superior ao da taxa após a colocação em carga (32,70%). 
Poucos são os estudos que referem a associação entre a perda de implantes e o genótipo da 
interleucina-1 e quando os analisamos concluímos que não separam a perda de implantes 
antes ou após a reabilitação com a prótese (Wilson & Nunn, 1999; Rogers et al., 2002). 
Um dos poucos estudos que refere a perda de implantes, o genótipo para a interleucina-1 
e a procura de associação com o momento da perda foi o realizado pela equipa de 
Campos (Campos et al., 2005). Estes autores concluiram que a elevada incidência de 
perda de implantes precoce (antes da colocação do implante em função), que o seu 
estudo apresentou, 43% da amostra com implantes perdidos, poderia ser indicador 
para uma predisposição para a perda implantar. Este resultado está de certa forma de 
acordo com os resultados obtidos na nossa investigação, simplesmente o nosso valor 
de implantes perdidos corresponde a uma percentagem dentro dos casos de insucesso 
da nossa investigação (inclui outros critérios de insucesso que não somente a perda 
implantar) e o valor de Campos e seus colegas refere-se a um número dentro do grupo 
só com perda de implantes. 
Conscientes que um dos principais fundamentos desta investigação seria sempre 
a procura de associação do insucesso ou sucesso e a resposta do hospedeiro, não 
podemos deixar de referir que provavelmente os nossos resultados, quanto à avaliação 
da perda de implantes, antes ou após a colocação da prótese, constituem um reflexo 
de uma amostra de insucessos baixa para se avaliar este parâmetro. Acreditamos, tal 
como Campos e o seu grupo de investigação, que mais estudos serão necessários e com 
uma casuística de indivíduos com implantes perdidos mais elevada para se encontrar 
significância estatística.

10. Parâmetros de avaliação implantar

Da avaliação implantar do nosso estudo salientam-se os seguintes aspectos: os parâmetros 
quantidade de gengiva aderida e tipo gengival (fino, normal ou espesso) apresentaram 
valores estatisticamente significativos quando associados com o resultado (sucesso ou 
insucesso) enquanto a exposição de metal na face vestibular não apresentou (Tabelas 
3.10 e 3.28). Este facto poderá estar relacionado com a baixa casuística com que o 
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parâmetro exposição de metal esteve representado na amostra (presente em apenas 
8 pacientes). Assim, no que diz respeito à quantidade de gengiva aderida no local dos 
implantes encontramos 77 indivíduos com um valor inferior a 2 mm, 56 indivíduos não 
possuíam gengiva aderida e os 22 restantes mostravam um valor superior a 2 mm. Quando 
observamos o tipo gengival, verificamos que 88 pacientes apresentavam um tipo gengival 
normal, 51 pacientes possuíam um tipo gengival fino e apenas 16 mostravam um tipo 
gengival espesso. 
Na generalidade, os estudos por nós revistos, com pesquisa dos polimorfismos para IL-1 
e pacientes reabilitados com implantes dentários, não apresentavam os parâmetros de 
avaliação implantar semelhantes aos da nossa investigação. Destes estudos, apenas o 
trabalho de Gruica e seus colaboradores tratou estatisticamente o parâmetro perda de 
aderência peri-implantar e concluiu que os implantes de indivíduos fumadores pesados 
apresentavam mais perda de aderência, com significância estatística, do que os dos 
pacientes fumadores leves. Estes investigadores verificaram também que não havia 
diferença estatisticamente significativa da perda de aderência peri-implantar, entre 
indivíduos de genótipo positivo e negativo (Gruica et al., 2004).
Tendo em conta a informação disponibilizada pelo trabalho de grupo de Gruica não 
podemos afirmar que os seus resultados sejam contraditórios dos nossos quanto à perda 
de aderência peri-implantar, pois a forma de abordagem deste parâmetro e mesmo 
o próprio elemento paramétrico é diferente do verificado na nossa investigação. Por 
outras palavras: no trabalho de Gruica e seus colaboradores, o nível de aderência peri-
implantar é avaliado como um termo comparativo, entre 1º e 8º anos, após terem sido 
colocados os implantes, nos dois grupos de estudo (sucesso e insucesso) e o resultado 
refere-se a diferenças, estatisticamente significativas ou não, entre os grupos de sucesso 
e insucesso. Na nossa investigação realizamos uma avaliação global das características 
dos indivíduos através de regressão logística univariada (Tabela 3.28), onde o tipo 
gengival e a quantidade de gengiva aderida, o genótipo do TGP, a combinação alélica e 
todas as outras características estudadas possuíam valores p associados à significância 
da estatística de Wald. Como encontrámos diferenças estatisticamente significativas 
para as variáveis Gengiva, TipoGeng, TipoGeng(1) e TipoGeng(2), estas constituíram 
variáveis candidatas a incluir no modelo construído para uma previsão para o sucesso ou 
insucesso de reabilitações com implantes.
Concluímos que o trabalho de Gruica e seus colaboradores acrescentou à investigação 
internacional nesta área informações importantíssimas na altura da sua publicação, mas 
se consultarmos a revisão bibliográfica efectuada por Salvi e Lang do mesmo ano (2004), 
verificamos que este último trabalho sugeria que se orientasse a investigação com estudos 
que “elucidem o valor potencial do efeito selador da presença de mucosa queratinizada 
na saúde peri-implantar a longo termo” (Salvi & Lang, 2004). Por isso e tendo em mente a 
evolução dos critérios de insucesso, no sentido de uma abordagem mais abrangente dos 
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tecidos moles peri-implantares, é nossa convicção e porventura uma veleidade, que os 
resultados estatisticamente significativos, que a nossa investigação apresenta, poderão 
acrescentar algum tipo de informação que auxilie a previsibilidade do insucesso e da sua 
caracterização (Heitz-Mayfield, 2008; Misch et al., 2008; Sunitha et al., 2008). 

11. Parâmetros de avaliação oclusal

A avaliação oclusal que realizamos contemplou um conjunto de factores que consideramos 
hipoteticamente relevantes para a reabilitação com implantes dentários, na tentativa de 
encontrarmos significância estatística em algum dos factores (Tabela 3.11). Salientamos 
os valores presentes na amostra para o bruxismo, para a oclusão sobre implantes e para 
a mordida cruzada posterior; 22,6% dos pacientes possuíam bruxismo, apenas 2,6% 
apresentavam mordida cruzada posterior e somente 0,6% (1 caso) possuía uma oclusão 
incorrecta sobre os implantes. São principalmente de realçar os valores encontrados 
para a mobilidade dentária e para as facetas de desgaste dentário, uma vez que possuíam 
um valor p estatisticamente significativo associado à estatística de Wald na regressão 
logística univariada e, como tal; constituíram variáveis candidatas a incluir na construção 
do modelo de previsão de sucesso ou insucesso de reabilitações orais com implantes 
dentários (Tabela 3.28). 
Parece-nos importante referir que não encontramos na literatura consultada a nível 
internacional, sobre pacientes reabilitados com implantes dentários e genotipagem de 
polimorfismos para a IL-1 (Wilson & Nunn, 1999; Rogers et al., 2002; Feloutzis et al., 
2003; Shimpuku et al., 2003; Gruica et al., 2004; Campos et al., 2005; Jansson et al., 
2005; Laine et al., 2006; Lachmann et al., 2007; Lin et al., 2007), trabalhos que referissem 
aspectos relacionados com a oclusão dos indivíduos participantes.

12. Reabilitação protética

A informação decorrente do tratamento estatístico dos dados da avaliação protética 
permite-nos verificar que, na nossa amostra, se evidenciavam os seguintes parâmetros: 
sobredentaduras sobre implantes no maxilar superior e mandibular, prótese fixa sobre 
implantes no maxilar superior e mandibular, prótese fixa sobre dentes naturais no maxilar 
superior e mandibular, prótese parcial removível no maxilar superior e mandibular, 
prótese total removível no maxilar superior e mandibular (Tabela 3.12). No maxilar 
superior, não se encontrou nenhuma sobredentadura com sistema de bola, e com com 
barra convencional encontraram-se 6 casos, bem como para o sistema de barra fresada. 
Para a mandíbula os valores presentes para sobredentaduras com sistema de bola são de 
4 casos, 7 casos para sistema de barra convencional e 2 para barra fresada. Para a prótese 
fixa sobre implantes salientaram-se os valores de: 28 casos de restaurações unitárias para 
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o maxilar superior e de 25 casos de restaurações unitárias mandibulares. Encontrou-se 
apenas 1 caso de união de dentes a implantes no maxilar superior e 2 casos na mandíbula. 
A prótese fixa sobre dentes naturais na maxila esteve presente em 57 casos (cerâmica e 
metalo-cerâmica) casos e na mandíbula em 36 casos. A prótese removível (PPR e PTotal) 
observou-se em 14 casos no maxilar superior e em 7 casos na mandíbula. 
Da globalidade dos parâmetros observados na nossa amostra apenas se incluiu no modelo 
final de previsibilidade o valor correspondente à presença de prótese fixa sobre dentes 
naturais no maxilar superior (PFNatMax) pois foi o que se mostrou estatisticamente 
significativo na regressão logística univariada (Tabela 3.28).
Gruica e seus colaboradores não apresentaram resultados de associação estatística para 
o tipo de reabilitação protética presente na amostra e seleccionaram previamente os 
pacientes dos dois grupos (com sucesso e insucesso dos implantes dentários) a incluir 
na amostra pelo tipo de prótese sobre implantes que possuíam. Só incluíram pacientes 
reabilitados com restaurações unitárias ou com pontes fixas sobre implantes de curta 
extensão (short-span fixed partial dentures) (Gruica et al., 2004). 
Rogers e a sua equipa apresentaram dados relativos ao tipo de prótese sobre implantes 
presente no grupo de implantes falhados (19 pacientes) e no grupo de sucessos (31 
pacientes), mas não indicaram o número presente para cada um dos trabalhos de 
reabilitação protética. No grupo de insucessos tinham pacientes com ponte fixa total 
sobre implantes (osseointegrated bridgework), pontes fixas implanto-suportadas 
(partially edentulous bridgework), sobredentaduras e restaurações unitárias e, no 
grupo de sucessos, tinham apenas ponte fixa total sobre implantes e sobredentaduras. 
Efectuaram a distribuição genotípica para a IL-1 para os pacientes com sucesso, com 
insucesso, com insucesso e sem restaurações unitárias e para um grupo controlo (sem 
implantes e saudáveis) e não encontraram nenhuma associação estatisticamente 
significativa para o tipo de alelo do gene IL1A e do gene IL1B presente em cada um dos 
grupos (Rogers et al., 2002). Estes resultados apresentados pela equipa de Rogers podem 
estar relacionados (ausência de significância estatística) com o número relativamente 
reduzido de indivíduos que compôs a sua amostra para o insucesso.  
Lachmann e o seu grupo de investigação contabilizaram o número e tipo de prótese 
sobre implantes dos pacientes mas não fizeram qualquer tipo de associação estatística 
com a perimplantite ou com o tipo de genótipo para IL-1 (Lachmann et al., 2007). 
Pelo exposto até então, pode depreender-se que os resultados da avaliação protética 
por nós apresentados, porventura não evidenciaram mais parâmetros estatisticamente 
significativos pelas diversas classes, que optamos por efectuar quando se delinou o 
estudo, em que o tipo de prótese sobre implantes foi subdividido. 
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13. Anamnese

Entre os parâmetros avaliados na anamnese dos pacientes do nosso estudo salienta-se a 
medicação, que esteve presente em 45,8% dos casos e que possuía um valor p de 0,052. 
Portanto um valor considerado estatisticamente significativo para o resultado (sucesso 
ou insucesso), de acordo com a estatística de Wald (Tabelas 3.13 e 3.28).
A medicação é um parâmetro muito abrangente e é complexa a tentatitva de retirar toda 
e qualquer tipo de conclusão sobre o seu real contributo para o sucesso ou insucesso. 
Talvez por isso não seja avaliado pela maioria dos estudos que possuam algum grau 
de semelhança com o nosso (Wilson & Nunn, 1999; Rogers et al., 2002; Gruica et al., 
2003; Jansson et al., 2005; Laine et al., 2006; Lin et al., 2007). Por outro lado, algumas 
investigações mais selectivas exigem como critério de inclusão a ausência de medicação 
imunossupressora nos pacientes candidatos a participar (Feloutzis et al., 2003; Lachmann 
et al., 2007). 
Da história médica e clínica de cada paciente, acreditamos que alguns valores do nosso 
estudo não possuem associação estatisticamente significativa pelo número reduzido de 
casos que a amostra possuía para alguns aspectos da história clínica, de que constituem 
exemplos os parâmetros diabetes, uso de anticoncepcionais orais, menopausa, terapia 
hormonal de substituição, osteoporose, presença de tumor, historial de quimioterapia, 
historial de radioterapia. No parâmetro diabetes estiveram presentes apenas 4 pacientes, 
o uso de anticoncepcionais orais era efectuado por 15 pacientes do sexo feminino, 53 
mulheres apresentavam menopausa cirúrgica ou fisiológica, a terapia hormonal de 
substituição só era efectuada por 17 pacientes do sexo feminino e a osteoporose só 
esteve presente em 7 pacientes (Tabela 3.13). 
Os valores por nós encontrados no nosso estudo para pacientes pós-menopausa, bem 
como a ausência de associação estatisticamente significativa deste parâmetro para o 
resultado (sucesso ou insucesso de reabilitação com implantes) são concordantes com 
os do estudo de Shimpuku e colaboradores (Shimpuku et al., 2003).
Quanto ao tabaco, constatamos que na nossa investigação estiveram presentes para as 3 
classes estudadas (actualmente; no passado, há mais de 5 anos; na semana após a cirurgia 
dos implantes) sempre em maioria pacientes não fumadores, com valores percentuais 
superiores a 50% (Tabela 3.13). Fumadores actuais (pesado e leve) contribuíram com 
34,90% para esta classe, na classe de fumadores no passado (pesados e leves) estiveram 
presentes 46,40% dos casos, na semana após a cirurgia os fumadores contribuíram com 
38,50% dos casos para esta classe. Após execução de regressão logística univariada, 
apesar da nossa amostra ter apresentado números de casos elevados para o parâmetro 
tabaco, não foram encontradas associações estatisticamente significativas para o 
resultado (sucesso ou insucesso) dos implantes (Tabela 3.28).
Ao contrário do que vários autores referiram, um efeito nefasto do tabaco no sucesso dos 
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implantes, o nosso estudo apresentou dados aparentemente contraditórios (Galindo-
Moreno et al., 2005; Moheng & Feryn, 2005; Deluca et al., 2006; Sánchez-Pérez et al., 
2007).
O trabalho de investigação liderado por Galindo-Moreno procurou relacionar fumo, 
álcool e perda óssea marginal peri-implantar, efectuado em modelo animal, referiu que 
o tabaco poderia ter um efeito negativo na previsibilidade do tratamento com implantes 
dentários a longo prazo (Galindo-Moreno et al., 2005).
Moheng e a sua equipa realizaram um estudo prospectivo, com a duração de dois anos, 
no qual pesquisaram factores clínicos e biológicos relacionados com a falha de implantes 
e concluíram que nessa amostra o tabaco foi o principal factor de risco para a falha de 
implantes dentários (Moheng & Feryn, 2005).
Deluca e seus colegas de investigação concluíram que o tabaco não deve constituir uma 
contra-indicação formal para terapias com implantes dentários mas os pacientes que 
o consomem devem ser informados que possuem um risco ligeiramente superior de 
insucesso dos implantes, se fumarem durante o período de cicatrização pós-operatória 
ou se possuírem uma história significativa de fumo (Deluca et al., 2006).
A investigação liderada por Sánchez-Pérez é ainda mais taxativa quanto ao efeito negativo 
do tabaco na reabilitação com implantes dentários, concluindo que para os indivíduos da 
globalidade da sua amostra o consumo de tabaco envolvia um risco de 15,8% de falha de 
implantes, que os fumadores leves e moderados possuíam um risco de 10,1% de perda 
de implantes e os fumadores pesados (número superior a 20 cigarros por dia) um risco 
de 30,8% (Sánchez-Pérez et al., 2007).
É de realçar que as investigações supracitadas não efectuaram qualquer tipo de pesquisa 
de genótipo de risco para IL-1 e se relembrarmos os estudos com algum grau de semelhança 
com o nosso, concluímos que em relação ao tabaco, os trabalhos que o referem e de 
certa forma o estudam são os de Wilson & Nunn, Feloutzis, Gruica, Shimpuku, Jansson, 
Laine e Lin (Wilson & Nunn, 1999; Feloutzis et al., 2003; Gruica et al., 2003; Shimpuku et 
al., 2003; Jansson et al., 2005; Laine et al., 2006; Lin et al., 2007). 
Wilson & Nunn apresentaram resultados concordantes com os nossos, isto é, quando 
tentaram associar o tabaco, o genótipo para a IL-1 e a falha de implantes dentários não 
encontraram significância estatística (Wilson & Nunn, 1999).
Feloutzis e o seu grupo apresentaram aparentemente resultados contraditórios aos 
do nosso estudo, mas se realizarmos uma comparação minuciosa concluímos que 
tal não ocorre. Senão note-se: Feloutzis e seus colegas concluíram que os fumadores 
pesados (consumo superior 20 cigarros por dia) perdiam mais osso alveolar, de forma 
estatisticamente significativa, do que qualquer uma das outras classes seleccionadas 
para o fumo (Feloutzis et al., 2003). Em primeira análise é sugestiva a contradição mas se 
observarmos a Tabela 3.28, referente a uma regressão logística univariada, concluímos 
que o nosso trabalho não encontrou significância estatística do factor fumo, num conjunto 
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de varáveis, para o resultado (sucesso ou insucesso dos implantes). Portanto, é diferente 
do que referimos em relação ao estudo de Feloutzis, que avalia a perda óssea - factor 
que o nosso estudo não avaliou.
O trabalho liderado por Gruica apresentou resultados contraditórios aos nossos no que 
dizem respeito às complicações biológicas e ao status do tabaco mas o mesmo não ocorreu 
no que concerne à regressão logística da amostra (Gruica et al., 2003). Este investigador 
e a sua equipa encontraram associação estatisticamente significativa entre o tabaco e 
a presença de complicações biológicas. No entanto, na regressão logística, incluindo 
todas as variáveis do seu estudo, o tabaco não apresentou resultados estatisticamente 
significativos e o genótipo composto para a IL-1 e a perda óssea apresentaram. E, por 
isso, estes investigadores concluiram que existia um efeito sinérgico entre o genótipo 
para a IL-1 e o tabaco, para o desenvolvimento de complicações biológicas.
Os resultados da nossa investigação em relação ao tabaco são de certa forma concordantes 
com os apresentados pelo estudo de Shimpuku e colaboradores, se considerarmos que a 
perda óssea marginal é o equivalente ao nosso resultado (insucesso ou sucesso) e tque 
este trabalho não apresentou diferenças estatisticamente significativas para o tabaco, 
entre outros factores avaliados na regressão logística, e a perda óssea marginal (Shimpuku 
et al., 2003). Como verificamos, esta investigação e a nossa apresentam alguns aspectos 
de base comuns, mas possuem também algumas variações que especificam cada um dos 
estudos e por isso os tornam diferentes. Nesse sentido, a nossa afirmação não foi tão 
taxativa com o concordante e passou para o domínio de certa forma concordante.
Jansson e os seus colegas de investigação apresentaram resultados não concordantes 
com os da nossa investigação para o parâmetro tabaco, ou seja possuíam uma falha 
superior de implantes, significativamente mais elevada, em indivíduos com genótipo 
positivo e fumadores do que em não fumadores e com genótipo negativo (Jansson et 
al., 2005). Esta diferença de resultados poderá ter como base a casuística da amostra de 
Jansson, tendo em conta apenas 22 indivíduos com genotipagem, e também o número 
de variáveis presentes no seu estudo, muitíssimo inferiores às presentes na nossa 
investigação.
Laine e seus colaboradores apresentaram resultados distintos e contraditórios aos 
encontrados pelo nosso estudo para o parâmetro tabaco (Laine et al., 2006). Numa 
análise de regressão logística, o tabaco apresentou significância estatística para a peri-
implantite. Estes resultados podem estar relacionados com a diferente distribuição 
em classes do tabaco efectuada pelo estudo de Laine e pela nossa investigação. Laine 
distribuiu o tabaco apenas em 2 classes: não fumador e fumador (indivíduos fumadores 
e  indivíduos que tinham deixado de fumar).
Lin e seus colegas de investigação encontraram resultados semelhantes aos nossos para o 
factor tabaco - após regressão logística, o tabaco não apresentou significância estatística 
para a perda óssea marginal à volta dos implantes (Lin et al., 2007). Se considerarmos 
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que a perda óssea marginal se poderá inserir no nosso resultado insucesso, então os 
resultados poderão ser considerados semelhantes.
Outros autores, tendo em mente provavelmente o esclarecimento sobre o eventual efeito 
sinérgico entre o tabaco e os polimorfismos para IL-1 optaram por seleccionar pacientes 
a incluir na sua amostra não fumadores (Campos et al., 2005) ou pura e simplesmente 
não referirem o parâmetro tabaco (Lachmann et al., 2007).
Relativamente ao álcool, constatamos que nas 3 classes de bebidas (vinho, cerveja e 
bebidas brancas) a generalidade da nossa amostra apresentou um consumo inferior 
a 40% (Tabela 3.13). Na análise de regressão logística não se verificou associação 
estatisticamente significativa com o resultado, sucesso ou insucesso de  reabilitação 
com implantes (Tabela 3.28). A globalidade dos autores que possuem trabalhos com 
características de base semelhantes ao nosso, não refere este parâmetro. Provavelmente 
os nossos resultados, sem valores estatísticamente significativos e a ausência deste 
parâmetro em estudos semelhantes ao nosso, podem estar relacionados com facto do 
álcool ainda apresentar alguma conotação social e por isso a sua quantificação poder 
não corresponder à realidade.
No entanto, os trabalhos realizados em modelo animal por Bombonato-Prado e 
colaboradores e por Koo e colegas referiram que o álcool poderia condicionar a 
cicatrização óssea alveolar (Bombonato-Prado et al., 2004; Koo et al., 2004). Segundo os 
resultados do trabalho de Bombonato-Prado o álcool poderia acelerar a cicatrização de 
alvéolos preenchidos com materiais biocerâmicos (Bombonato-Prado et al., 2004). Koo 
colocou implantes em modelo animal e concluiu que nos animais com ingestão de álcool, 
havia menor densidade óssea e menor contacto osso-implante (Koo et al., 2004). 
O trabalho de investigação supracitado de Galindo-Moreno referente a um estudo 
prospectivo com pacientes reabilitados com implantes dentários, apresentou como 
conclusões o seguinte: o álcool pode ter um efeito negativo na previsibilidade do 
tratamento com implantes dentários a longo prazo, pode produzir perda óssea peri-
implantar e comprometer a reabilitação protética sobre implantes (Galindo-Moreno et 
al., 2005).
Contudo, se tivermos em linha de conta que a doença peri-implantar é multifactorial 
e as revisões bibliográficas recentes sobre o diagnóstico e indicadores de risco para a 
doença peri-implantar, podemos concluir que relativamente aos parâmetros avaliados 
na anamnese do nosso trabalho de investigação e aos polimorfismos para a IL-1 ainda 
são necessários mais estudos prospectivos, para confirmarmos se estes candidatos a 
factores de risco efectivamente o são (Heitz-Mayfield, 2008; Huynh-Ba et al., 2008).

14. Prevalência dos haplótipos do TGP

O nosso estudo encontrou uma prevalência de 33,50 % do haplótipo positivo ou genótipo 
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positivo (de risco) do teste TGP (teste de pesquisa combinada dos polimorfismos da 
interleucina-1 na posição -889 do gene IL1A e +3953 do gene IL1B) e uma prevalência de 
65,20% para o haplótipo negativo (ou genótipo negativo) numa população caucasiana 
implantada portuguesa (Tabela 3.15). Dentro das três classes de haplótipo negativo o 
mais prevalente foi o 7.1.1 + 7.2.1 (combinação do alelo1 do gene IL1A com o alelo 1 
do gene IL1B), estando presente em 51,00% da amostra, seguindo-se o haplótipo 7.1.2 
+ 7.2.1 (combinação de alelo 2 do gene IL1A com o alelo 1 do gene IL1B), presente em 
11,00% de casos da amostra e, por último, o haplótipo 7.1.1 + 7.2.2 (combinação do alelo 
1 do gene IL1A com o alelo 2 do gene IL1B), conforme exemplificado na Figura 3.12. 
Grande parte das investigações só refere as prevalências dos haplótipos positivo e 
negativo e não discrimina os vários tipos de combinações genotípicas passíveis de se 
encontraram, portanto não apresentam dados quanto ao tipo de haplótipo negativo 
mais prevalente.
O resultado referente à prevalência do haplótipo positivo presente na nossa investigação é 
concordante com os valores de prevalência do haplótipo positivo da IL-1, de cerca de 30%, 
descritos por Kornman para a população mundial em geral (Kornman et al., 1997-b).
Os nossos resultados estão também de acordo com a generalidade das restantes 
publicações existentes sobre a prevalência do haplótipo positivo da IL-1 para diversas 
amostras mundiais, as quais referiram um valor entre 30 a 40% (Etienne et al., 2000; Lang 
et al., 2000; Cullinan et al., 2001; Thomson et al., 2001). Etienne e seus colaboradores 
apresentaram um valor de prevalência de 36% do referido haplótipo de numa amostra 
de pacientes franceses, não tratados do ponto de vista periodontal (Etienne et al., 
2000). Lang e seus colaboradores apresentaram um valor de prevalência de 35,3% para 
o haplótipo acima descrito, numa população suíça, em fase de manutenção periodontal 
(Lang et al., 2000). Para a população australiana, está descrita uma prevalência de 38,9% 
do haplótipo positivo para a IL-1 para uma amostra geral de pacientes adultos (Cullinan 
et al., 2001). Thomson e seus colegas de investigação publicaram um valor de 34.8% de 
prevalência do referido haplótipo, num grupo composto por 800 pacientes da Nova-
Zelândia de população em geral (Thomson et al., 2001). 
Os resultados apresentados por alguns autores consideramos seram discordantes dos 
nossos por referirem valores superiores a 40% do haplótipo positivo ou valores inferiores 
a 30% do mesmo (Cafesse et al., 2002-b; Cafesse et al., 2002-c; Arregui et al., 2000; 
Sakellari et al., 2003; Armitage et al., 2000; Anusaksathien et al., 2003; Walker et al., 
2000). 
A população hispânica possui valores de prevalência variáveis e discordantes. Assim, 
encontramos estudos com valores de prevalência para o haplótipo positivo da IL-1 
de 26%, correspondente a uma amostra de pacientes mexicanos em manutenção 
periodontal de uma clínica privada (Cafesse et al., 2002-b; Cafesse et al., 2002-c) e com 
valores de prevalência de 43% numa população de pacientes de controlo da consulta de 
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periodontologia em clínica privada em Espanha (Arregui et al., 2000).
Sakellari e seus colaboradores apresentaram dados de prevalência muito superiores aos 
da população em geral mundial para o haplótipo positivo da IL-1, através da pesquisa 
combinada de polimorfismos nas posições +4845 do gene IL1A e +3954 do gene IL1B, 
numa população grega saudável do ponto de vista periodontal, e consideram por isso que 
esta pesquisa não é adequada para população grega (Sakellari et al., 2003). A propósito 
desta investigação, referimos que o polimorfismo do gene IL1B +3953 em algumas 
publicações surge renumerado para IL1B +3954 devido à adopção da uma nomenclatura 
mais recente, relacionada com o aceite internacionalmente para o início dos locais 
de transcrição - antigamente a estes locais era atribuído o zero -0 e actualmente é +I. 
Também se determinou recentemente que o polimorfismo do gene IL1A na posição 
+4845 está em 99% dos casos em desequilíbrio de linkage com o polimorfismo do mesmo 
gene na posição -889. Portanto teoricamente terá o mesmo significado pesquisar um ou 
outro polimorfismo. Por motivos técnicos laboratoriais, alguns laboratórios pesquisam a 
posição +4845 e outros a posição -889 do mesmo gene.
A população chinesa constitui, em nosso opinião, uma amostra com características 
muito específicas, pois a prevalência descrita para a mesma do haplótipo positivo da 
IL-1 apresentou valores bastante reduzidos (Armitage et al., 2000; Anusaksathien et 
al., 2003). Armitage e seus colaboradores publicaram valores de prevalência de 2,3% 
do haplótipo positivo da IL-1 numa população chino-americana (Armitage et al., 2000). 
Anusaksathien apresentaram valores de genótipo positivo para a interleucina-1 de 1,6% 
numa população vigiada do ponto de vista periodontal (Anusaksathien et al., 2003).
Para pacientes afro-americanos também está descrito um valor baixo do haplótipo 
positivo da IL-1, de 14%. Valor baixo, mas não tão reduzido como o presente na população 
chinesa ou chino-americana (Walker et al., 2000). 
Estes dados publicados de prevalência do haplótipo positivo da IL-1 mais reduzidos 
nestas populações levaram alguns estudos, semelhantes ao nosso (com genotipagem 
da IL-1 e implantes dentários ou com genotipagem da IL-1 e regeneração óssea), a 
seleccionarem previamente os indivíduos a incluir na amostra pela Etnia. Em outras 
investigações, a selecção dos pacientes foi efectuada pela Etnia caucasiana ou então 
tomando como critério de exclusão a presença de indivíduos chineses, chino-americanos 
e afro-americanos (Rogers et al., 2002; Christgau et al., 2003; Gruica et al., 2004; Weiss 
et al., 2004; Laine et al., 2006).
O estudo liderado por Feloutzis encontrou na sua amostra composta só por indivíduos 
caucasianos, reabilitados com implantes dentários, 31,1% de pacientes com haplótipo 
positivo e 59,9% dos indivíduos com haplótipo negativo, resultados de prevalência que 
concordam com os nossos (Feloutzis et al, 2003).
A investigação de Gruica e colaboradores apresentou também um valor de prevalência do 
haplótipo positivo da IL-1 concordante com o da nosso trabalho, de 36%, numa amostra 
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só de pacientes caucasianos suíços reabilitados também com implantes dentários (Gruica 
et al., 2004).  
Resultados concordantes com os nossos relativamente à genotipagem da IL-1 e 
regeneração óssea guiada encontram-se numa investigação que refere uma prevalência 
do haplótipo positivo na amostra de 35% (De Sanctis & Zucchelli, 2000) e noutro estudo 
que referiu uma prevalência do mesmo haplótipo de 29,55% (Weiss et al., 2004). 
Podemos concluir do que está publicado e também dos nossos resultados de prevalência 
de haplótipos do TGP, que para populações caucasianas reabilitadas com implantes 
dentários o valor do haplótipo positivo da IL-1 possui valores semelhantes ao da 
população em geral mundial, entre 31,1% e 36%.

15. Prevalência dos alelos dos genes IL1A e IL1B

Da prevalência específica de cada um dos alelos dos genes IL1A e IL1B encontrada no 
nosso estudo (Figura 3.11), salientam-se os seguintes aspectos: o alelo mais prevalente 
na amostra foi o alelo 1 do gene IL1B (62,20%), seguindo-se o alelo 1 do gene IL1A 
(54,80%) e o menos prevalente foi o alelo 2 do gene IL1B (37,40%).
A generalidade dos estudos de genotipagem da IL-1 e reabilitação com implantes 
dentários ou não apresentam valores de prevalência dos alelos na amostra - só referem 
o haplótipo (Gruica et al., 2004; Feloutzis et al., 2003) - ou apresentam as amostras 
populacionais de dimensão e distribuição dos grupos de sucesso e insucesso de forma 
diferente da nossa (Wilson & Nunn, 1999; Rogers et al., 2002; Shimpuku et al., 2003; 
Campos et al., 2005; Jansson et al., 2005; Laine et al., 2006; Lachmann et al., 2007; Lin et 
al., 2007). Por estes motivos, é nossa convicção não ser correcto efectuar comparações 
entre os mesmos.

16. Insucesso, composição alélica e TGP

Quando estudamos apenas os indivíduos com insucesso da amostra (55 pacientes) e 
procuramos encontrar associação estatisticamente significativa com o haplótipo do 
TGP, efectuando o teste de qui-quadrado, concluímos que a mesma não existe na nossa 
amostra (Tabela 3.17). Da mesma forma, também não encontramos grandes diferenças 
nos valores alélicos presentes para cada uma das classes de insucesso (Tabela 3.18), 
nem associação estatisticamente significativa para a distribuição do insucesso e o tipo 
de alelo dos genes IL1A e IL1B.
Estes resultados referentes ao haplótipo do TGP são concordantes com os dos trabalhos 
de Wilson & Nunn, Rogers e Gruica (Wilson & Nunn, 1999; Rogers et al., 2002; Gruica et 
al., 2004).
No que respeita aos valores dos alelos presentes no insucesso da nossa amostra, não 
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podemos estabelecer comparações com outros estudos, na medida em que o desenho 
do estudo, a dimensão da amostra dos insucessos e próprios critérios de insucesso 
tornam cada investigação diferente da outra.
Podemos sim tentar explicar os valores estatisticamente não significativos encontrados. 
É nossa convicção que estes valores apresentados estão dependentes do número de 
indivíduos presentes no grupo de insucessos. Se eventualmente a amostragem de 
insucessos fosse um pouco superior, talvez estes valores se poderiam converter em 
estatisticamente significativos.
Ainda procurando encontrar, dentro da amostra dos insucessos, alguma associação 
estatisticamente significativa entre os implantes perdidos e a presença de complicações 
biológicas (supuração, fístula, perimplantite e perimucosite), efectuamos o teste de 
associação estatística e concluímos que não existia significância estatística (Tabela 3.19), 
provavelmente por falha no número de casos. Este tipo de associação não é referido 
nos trabalhos de investigação que possuem alguma similaridade com o nosso pois, 
provavelmente, não foi considerado um aspecto a valorizar neste tipo de estudos. 
Contudo, realizamo-lo tendo em mente os critérios redefinidos recentemente para 
sucesso, sobrevida e falha dos implantes no Consensus de Pisa (Misch et al., 2008). 
Foi possível encontrar significância estatística, no estudo do grupo dos insucessos, para 
a associação entre o tipo de alelo presente dos genes IL1A e IL1B e a perda de implantes 
antes e após a colocação da prótese sobre implantes dentários. Tendo-se verificado que 
os alelos 1 e 2 do gene IL1B possuíam associação estatisticamente significativa com a 
perda de implantes antes da colocação da prótese e que o mesmo não sucedeu após a 
colocação da prótese (Tabela 3.20).
Apenas o estudo efectuado por Campos e seus colaboradores, da globalidade das 
investigações com similaridade com o nosso trabalho, repetidamente supracitadas, 
avaliou a frequência dos alelos da IL-1 num grupo com perda precoce de implantes 
e noutro grupo com implantes em carga há mais de um ano (Campos et al., 2005). 
Verificando-se que estes últimos autores não encontraram diferenças estatisticamente 
significativas entre os dois grupos estudados para as frequências genotípicas. Este 
resultado não deve ser considerado como contraditório do nosso, na medida em que 
estes autores estabeleceram comparações de frequências alélicas de mais um gene 
da interleucina-1 (o gene IL1RN) e de mais uma posição no gene IL1B (posição-511) 
entre os dois grupos de sucesso (implantes em carga) e insucesso (implantes perdidos 
precocemente). Para além disto, os mesmos autores possuíam uma amostra inferior à 
testada por nós, mesmo quando nós avaliamos apenas o grupo de insucesso - possuíam 
34 indivíduos com implantes em carga e saudáveis e 28 indivíduos com perda precoce 
de implantes. 
Por tudo até então referido, acreditamos que mais estudos retrospectivos e prospectivos 
devem ser efectuados para reforçar (ou não) o valor da posição +3953 do gene IL1B na 
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perda de implantes dentários antes da colocação em carga. 

17. Fenótipo gengival, composição alélica e TGP 

Da associação da quantidade de gengiva aderida presente à volta dos implantes, o 
haplótipo do TGP e o tipo de alelo presentes na nossa amostra salienta-se o seguinte: 
27,1% dos indivíduos da amostra possuía o alelo 1 do gene IL1A e não tinha gengiva 
aderida no local dos implantes, 47,1% dos pacientes da amostra não apresentavam 
o alelo 1 do gene IL1A e não tinha gengiva aderida à volta dos implantes; 48,1% dos 
indivíduos da amostra não tinham gengiva aderida e possuíam um haplótipo positivo 
do TGP, 42,3% dos indivíduos possuíam um valor de gengiva aderida inferior a 2 mm 
e tinham um haplótipo positivo do TGP, 9,6% dos pacientes apresentou um valor de 
gengiva aderida superior a 2 mm e possuía haplótipo positivo do TGP (Tabela 3.21). Após 
a realização de uma regressão logística univariada, verificou-se que a variável Gengiva, 
apresentou um valor prova de 0.008, estatisticamente significativo quando associado à 
estatística de Wald e por isso constituiu uma das variáveis a incluir no modelo a construir 
(Tabela 3.28).
Quando procuramos associação entre o tipo gengival (fino, normal, espesso) a composição 
alélica para a IL-1 e o TGP, efectuando o teste de qui-quadrado foi possível confirmar a 
existência dessa associação estatisticamente significativa entre alelo 1 do gene IL1A, o 
alelo 2 do gene IL1A, o alelo 1 do gene IL1B, o TGP positivo e o tipo gengival presente 
(Tabela 3.23). 
Este tipo associação entre o haplótipo positivo da IL-1, a composição alélica e de certa 
forma o fenótipo dos indivíduos (variáveis quantidade de gengiva aderida presente à volta 
dos implantes e tipo gengival) não se encontra na literatura similar à da nossa investigação. 
Contudo, na investigação de Gruica e seus colegas, estes autores fizeram a avaliação 
de um parâmetro semelhante, que é o nível de aderência dos tecidos peri-implantares 
e concluíram que não se observaram diferenças estatisticamente significativas entre 
os pacientes com genótipo positivo e negativo entre o 1º e o 8º ano após a colocação 
dos implantes. Quando recorreram a uma regressão logística, encontraram valores 
estatisticamente significativos para a perda de aderência relacionada com a idade e o 
hábito tabágico (Gruica et al., 2004).
O tipo gengival e a quantidade de gengiva aderida à volta dos implantes constituem 
parâmetros que possuem alguma subjectividade por parte do examinador e 
provavelmente justificará, na nossa opinião, os valores contraditórios aos nossos da 
investigação de Gruica e seus colaboradores.
Conscientes de que poderão constituir parâmetros subjectivos, não podemos, no 
entanto, deixar de os considerar importantes na previsibilidade do resultado (sucesso 
ou insucesso) das reabilitações com implantes dentários, sendo necessários mais 
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investigações que os relacionem com o haplótipo da IL-1 e a com a composição alélica.

18. TGP, composição alélica e resultado

Da totalidade de indivíduos observados no nosso estudo verificamos que, avaliando o 
resultado obtido - sucesso ou insucesso - o haplótipo positivo do TGP se encontrou mais 
associado ao insucesso e o haplótipo negativo do TGP, por sua vez, esteve tendencialmente 
mais relacionado com casos de sucesso da reabilitação oral com implantes dentários 
(Figura 3.13). Quando efectuamos a regressão logística (Tabela 3.28) encontramos 
valores prova estatisticamente significativos, associados à estatística de Wald, para o 
haplótipo positivo do TGP, para o haplótipo negativo do TGP e para o haplótipo negativo 
do TGP 1 (combinação do alelo 1 do gene IL1A e o alelo 1 do gene IL1B).
Quando efectuamos a distribuição do resultado, sucesso ou insucesso da reabilitação com 
implantes dentários, com o tipo de alelo da IL-1 presente, verificamos que o insucesso 
se encontrou mais associado à presença do alelo 2 do gene IL1B e ao alelo 2 do gene 
IL1A (Figura 3.14). Se observarmos a regressão logística efectuada, encontramos valores 
prova estatisticamente significativos, para todos os alelos dos genes IL1A e IL1B (Tabela 
3.28).
Os resultados que nós encontramos relativamente ao haplótipo do TGP, valores 
tendencialmente relacionados com determinado resultado (sucesso ou insucesso), 
não suficientes para serem estatisticamente significativos, são concordantes com os 
presentes nas investigações de Wilson & Nunn e Jansson e colaboradores (Wilson & 
Nunn, 1999; Jansson et al., 2005).
Relativamente aos resultados da nossa investigação para o resultado (sucesso ou 
insucesso) e os alelos da IL-1, os mesmos evidenciaram valores igualmente com tendência 
para estarem relacionados com determinado resultado (sucesso ou insucesso) mas não 
suficientes para serem estatisticamente significativos. Estes resultados concordam com 
os estudos de Rogers e colaboradores (Rogers et al., 2002).
Tanto o TGP como a composição alélica para a IL-1 possuíam uma tendência para o 
resultado, e por isso, se incluídos num modelo poderão ter um poder discriminante para 
o sucesso ou insucesso da reabilitação com implantes superior.

19. Prótese fixa sobre implantes e insucesso

Da avaliação da distribuição da prótese fixa sobre implantes no maxilar superior e 
resultado obtido (sucesso ou insucesso da reabilitação com implantes) apenas se 
salienta que para nenhum dos parâmetros de prótese fixa sobre implantes, considerados 
pelo nosso estudo, se encontraram valores estatisticamente significativos (Tabela 3.24). 
Quando efectuamos o mesmo tipo de distribuição da prótese fixa sobre implantes para 
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mandíbula, obtemos igualmente, ausência de significância estatística (Tabela 3.25).
Na análise de regressão logística nenhum dos parâmetros avaliados para a prótese fixa 
sobre implantes no maxilar superior ou da prótese fixa sobre implantes mandibular 
revelou valor prova estatisticamente significativo para a estatística de Wald (Tabela 3.28).
Estes resultados constituem uma consequência provável das várias subclassificações, por 
nós efectuadas, da prótese fixa sobre implantes. Se tivéssemos optado por agrupar os 
vários tipos de prótese fixa sobre implantes, de forma a não possuirmos tantas variáveis, 
talvez conseguíssemos obter resultados estatisticamente significativos.  
Contudo, verificamos que a maior parte dos investigadores que trabalharam em 
polimorfismos da IL-1 e implantes dentários não referem o tipo de prótese presente na 
amostragem, ou se a referem nem a contabilizam, como já foi supracitado. 
Podemos concluir que serão necessários mais estudos, que procurem relacionar o 
resultado, o genótipo e o tipo de prótese sobre implantes. Porventura com amostragens 
superiores ou então com uma selecção prévia do paciente, escolhendo um ou dois tipos 
de prótese sobre implantes.

20. Prótese fixa sobre dentes naturais e insucesso

A nossa investigação efectuou ainda uma distribuição da prótese fixa sobre dentes 
naturais e o resultado (sucesso ou insucesso da reabilitação com implantes) para o 
maxilar superior (Tabela 3.26 e Figura 3.17) e para a mandíbula (Tabela 3.27 e Figura 
3.18). Salientando-se que no maxilar superior a prótese fixa metalo-cerâmica foi o tipo 
de prótese mais associada ao sucesso da reabilitação com implantes e na mandíbula 
ocorreu o mesmo. Na mandíbula ressalvamos que para prótese fixa sobre dentes 
naturais do tipo outra (sem ser cerâmica ou metalo-cerâmica) não houve associação 
estatisticamente significativa com insucesso, como numa primeira observação podemos 
erradamente concluir. O que acontece, se observarmos a Tabela 3.27, é uma falha na 
casuística para a prótese fixa sobre dentes naturais do tipo - outra. Na mandíbula, este 
tipo de prótese - outra só esteve presente em um caso de insucesso e não houve nenhum 
caso de sucesso.
Quando se efectuou a regressão logística (Tabela 3.28), encontrou-se um valor prova 
estatisticamente significativo para a prótese fixa sobre dentes naturais no maxilar superior 
(PFNatMax) e o resultado (sucesso ou insucesso da reabilitação com implantes).
Os autores que efectuaram estudos de carácter similar ao nosso não referem informação 
sobre qualquer tipo de reabilitação protética eventualmente presente na boca, que não a 
prótese sobre implantes dentários, dos pacientes reabilitados com implantes dentários.
Concluímos que são necessários mais estudos que relacionem o sucesso ou insucesso 
das reabilitações com implantes dentários e a presença de próteses fixas sobre dentes 
naturais bem como o tipo de alelos presentes para a IL-1. 
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21. Modelos de regressão logística e variáveis categóricas

Foi realizada a regressão logística univariada (Tabela 3.28) e verificou-se que as variáveis 
que apresentavam um valor prova estatisticamente significativo, associado à significância 
estatística de Wald, foram a Gengiva, o tipo gengival, a mobilidade dentária, a presença 
de facetas de deste dentário, a edentação do maxilar superior, a prótese fixa sobre dentes 
naturais no maxilar superior, a medicação, os alelos 1 e 2 do gene IL1A, os alelos 1 e 2 do 
gene IL1B, o TGP positivo, o TGP negativo e o TGP negativo 1 (tipo de combinação alélica 
com alelo1 do gene IL1A e alelo 1 do gene IL1B). 
Foram seleccionadas as variáveis a incluir no modelo e construíram-se oito modelos 
de análise do resultado (sucesso ou insucesso da reabilitação com implantes dentários).

22. Selecção do modelo mais preditivo

Seleccionou-se o modelo 4 por ser o que apresentava maior poder discriminante para o 
resultado (sucesso ou insucesso da reabilitação com implantes dentários), após análise 
das curvas ROC (Tabela 3.38 e Figura 3.19).
Concluímos que o modelo construído e seleccionado poderá constituir uma ferramenta 
para auxiliar o Médico Dentista a estimar o tipo de resultado mais provável de sucesso 
ou insucesso da reabilitação com implantes dentários. 
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V. CONCLUSÕES

O recurso a implantes dentários pela comunidade de Médicos Dentistas para a reabilitação 
oral tem vindo a assumir uma relevância crescente dada a evolução e diversidade 
existente para os sistemas implantológicos e a melhoria das próprias condições sócio-
económicas da população portuguesa. Contudo, é ainda uma área que suscita algumas 
dúvidas na compreensão de alguns fenómenos de insucesso, que numa primeira análise 
são inexplicáveis e imprevisíveis.  
A Genética Médica é uma das áreas da ciência que mais tem evoluído, com tal celeridade 
que testes genéticos, outrora considerados disponíveis para um futuro longínquo, já 
estão hoje ao nosso alcance. A investigação na Genética dos nossos dias preocupa-se em 
estudar variações na sequência do ADN e estabelecer eventual associação com riscos 
aumentados para desenvolver uma determinada condição ou patologia numa população 
particular. 
Analisar e valorizar a utilidade clínica e limitações do teste genético para os polimorfismos 
da interleucina-1, nas posições -889 do gene IL1A e +3953 do gene IL1B, na reabilitação de 
indivíduos com implantes dentários, constituiu a base deste trabalho de investigação.
A reabilitação com implantes dentários possui um elevado contributo humano e material 
e é extraordinariamente importante que este acto médico culmine em sucesso. Nesse 
sentido, procuramos com o nosso trabalho contribuir com mais uma ferramenta para 
a previsibilidade do sucesso ou insucesso da reabilitação oral com implantes dentários 
realizada pelo Médico Dentista. 
Conscientes de que ainda existe muita insuficiência de conhecimento científico nesta 
área de saúde oral, temos no entanto a veleidade de afirmar que, em Portugal, este é 
o primeiro trabalho com uma amostra de pacientes tão vasta com realização do teste 
genético para detecção combinada dos polimorfismos para a interleucina-1 nas posições 
-889 do gene IL1A e +3953 do gene IL1B em pacientes reabilitados com implantes 
dentários. 
De acordo com os objectivos traçados e a metodologia adoptada neste trabalho de 
investigação verificou-se que:
1. Quanto à caracterização da amostra, avaliaram-se os parâmetros sexo, nível 
educacional, higiene dentária e da prótese removível, patologia da mucosa oral.

1.1. Observou-se uma distribuição equilibrada em relação ao sexo e à associação do 
mesmo com o sucesso ou insucesso.

1.2. Para o nível educacional foi constatado que a maioria dos pacientes tinha o grau de 
Mestre.
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1.3. Na maioria dos casos observou-se um nível bom e regular da higiene dentária (61,3% 
ou 33,5%, respectivamente) e da prótese removível (52,4% ou 35,7%, respectivamente), 
quando esta última esteve presente.

 1.4. Ainda que sem significância estatística para o sucesso ou insucesso da reabilitação 
com implantes, foi possível observar que a patologia da mucosa oral só se encontrava 
em 1,3% da amostra.

1.5. A prevalência estimada dos polimorfismos nas posições -889 do gene IL1A e +3953 
do gene IL1B, determinada pelo haplótipo positivo do TGP, na população caucasiana 
portuguesa reabilitada com implantes dentários na amostra estudada era de 33,5%, com 
um erro de estimativa de 7,7%.

2. Na avaliação do sucesso ou insucesso e dos parâmetros peri e pós-operatórios 
que podiam eventualmente condicionar ou estar associados ao resultado obtido na 
amostra estudada, observou-se que: 

2.1. O tipo de cirurgia que se encontrou em maior percentagem (67,1%) era a cirurgia 
simples, seguido da cirurgia com enxerto ósseo e /ou biomateriais (18,7%); o protocolo 
cirúrgico que possuía menor casuística (associação de cirurgia simples a cirurgia com 
enxerto ósseo e /ou biomateriais) esteve presente em 14,2% dos casos.

2.2. Os tipos de cirurgia simples e cirurgia com enxerto ósseo e/ou biomateriais 
apresentavam valores de sucesso superiores a 60% e a associação de cirurgia simples 
a cirurgia com enxerto ósseo e/ou biomateriais possuía um valor de 50%, igual para o 
sucesso e insucesso. 

2.3. O sucesso superou, em valores aproximados, o insucesso nas duas técnicas cirúrgicas 
usadas mais convencionalmente pelos Médicos Dentistas participantes nestes estudo e 
para esta amostragem.

2.4. Embora sem associação estatisticamente significativa, observou-se que os tipos 
de cirurgia simples e cirurgia com enxerto ósseo e/ou biomateriais, quando realizadas 
individualmente possuíam valores de sucesso superiores aos presentes quando 
efectuadas em simultâneo.

2.5. Ainda que sem associação estatisticamente significativa, para o sucesso ou insucesso 
na amostra estudada, entre os haplótipos (positivo ou negativo) do teste TGP e os tipos 
de cirurgia simples e outra (sempre que se recorre a cirurgia com enxerto ósseo e/ou 
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biomateriais), foi possível verificar que havia uma tendência para o insucesso estar 
associado ao haplótipo positivo do TGP para estas duas técnicas cirúrgicas. 

2.6. Não existia associação estatisticamente significativa, para o sucesso ou insucesso 
na amostra estudada, entre os alelos 1 e 2 dos genes IL1A e IL1B e os tipos de cirurgia 
simples e outra (sempre que se recorreu a cirurgia com enxerto ósseo e/ou biomateriais) 
mas havia uma tendência para a ausência do alelo 2 do gene IL1A estar mais associada 
ao sucesso com os tipos de cirurgia simples e outra (sempre que se recorre a cirurgia com 
enxerto ósseo e/ou biomateriais) e com um valor mais elevado para o tipo de cirurgia 
outra.

2.7. O alelo 1 do gene IL1A revelou uma tendência de associação ao sucesso, para os 
tipos de cirurgia simples e outra (sempre que se recorreu a cirurgia com enxerto ósseo 
e/ou biomateriais), em que os valores eram superiores para o tipo de cirurgia outra. 

2.8. No grupo de insucessos e sucessos da amostra, não foi observada associação 
estatisticamente significativa entre o haplótipo positivo do TGP, para o sucesso ou 
insucesso obtido, e o tipo de cirurgia efectuado (cirurgia simples e protocolo cirúrgico 
simples associado a cirurgia com recurso a enxerto ósseo e/ou de biomateriais).

2.9. Após a análise dos grupos de insucessos e sucessos da amostra, não havia associação 
estatisticamente significativa entre o tipo de alelo presente dos genes IL1A e IL1B, 
para o sucesso ou insucesso obtido, e o tipo de cirurgia efectuado (cirurgia simples, 
protocolo cirúrgico simples associado a cirurgia com recurso a enxerto ósseo e/ou de 
biomateriais).

2.10. Aproximadamente metade dos indivíduos reabilitados com implantes (53,5%), 
imediatamente após a cirurgia de colocação de implantes, ficavam sem prótese sobre 
os implantes colocados, e taxa de sucesso associada a este tipo de comportamento pós-
operatório, na amostragem estudada, era muito superior (67,5%) à de insucesso (32,5%).

2.11. A maioria dos profissionais de saúde oral que incluíram o estudo tinha como 
comportamento cirúrgico pós-operatório de primeira escolha, na amostra estudada, a 
ausência de qualquer tipo de reabilitação protética sobre os implantes.

2.12. O comportamento cirúrgico pós-operatório que constituiu segunda opção, para a 
maioria dos Médicos Dentistas participantes neste estudo, foi a colocação de prótese 
parcial removível ou de prótese total sobre a mucosa. A taxa de sucesso associada a este 
tipo de comportamento pós-operatório foi de 57,1% e a taxa de insucesso de 42,9%.
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2.13. Na globalidade da amostra estudada, existiu associação estatisticamente significativa 
entre o número de implantes perdidos (insucesso) e a presença de supuração, de fístula, 
de perimplantite e de perimucosite.

2.14. No grupo de pacientes da amostra com implantes perdidos, a fístula surgiu sempre 
associada à perda de implantes dentários, e só em 5,6% dos casos de perimplantite não 
se perderam implantes. 

2.15. Foi constatado que a perimucosite era o critério de insucesso do estudo da 
amostragem de implantes perdidos, que está mais estava associado à ausência de perda 
de implantes.

2.16. Dentro dos parâmetros oclusais avaliados na amostra, eventualmente relacionados 
com o sucesso ou insucesso (relação intermaxilar no plano sagital, mordida cruzada 
posterior, bruxismo, mobilidade dentária, facetas de desgaste dentário, mordida aberta, 
interferências oclusais evidentes, tipo de mastigação, tipo de oclusão sobre implantes, 
edentação no maxilar superior e inferior), apenas apresentavam significância estatística 
a mobilidade dentária, a presença de facetas de desgaste dentário e a edentação no 
maxilar superior.

2.17. Os alelos 1 e 2 do gene IL1A e os alelos 1 e 2 do gene IL1B possuíam associação 
estatisticamente significativa com o sucesso ou insucesso da reabilitação com implantes 
dentários para a globalidade da amostra estudada.

2.18. Na distribuição do resultado (sucesso ou insucesso da reabilitação com implantes 
dentários) na globalidade da amostra foi possível observar que o insucesso estava mais 
associado à presença do alelo 2 do gene IL1B e ao alelo 2 do gene IL1A.

2.19. Na distribuição dos alelos dos genes IL1A e IL1B apenas para o grupo de insucessos 
da amostra, verificou-se que não existia associação estatisticamente significativa entre 
os graus de insucesso e os alelos dos genes IL1A e IL1B.

3. No que concerne à possível associação entre as toxicofilias - tabaco e álcool - e o sucesso 
ou insucesso da reabilitação com implantes dentários da amostra constatou-se que:

3.1. A maioria dos pacientes estudados era não fumadora e cerca de 40% era 
fumadora.

3.2. Foram encontradas alterações do hábito tabágico para os parâmetros tabaco - 
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hoje (comportamento do paciente face ao tabaco no momento da observação clínica 
do paciente), tabaco - no passado de 5 anos (comportamento do paciente face ao 
tabaco no passado de há 5 anos atrás pelo paciente) e tabaco na semana após a cirurgia 
(comportamento do paciente face ao tabaco na semana após a cirurgia de colocação de 
implantes) implantes, mas com valores estatisticamente não significativos.

3.4. O consumo de tabaco não revelou associação estatisticamente significativa com 
insucesso e o sucesso.

3.5. Não existiam diferenças estatisticamente significativas entre os alelos 1 e 2 do gene 
IL1A e o factor fumo do tabaco, nem entre os alelos 1 e 2 do gene IL1B e o factor fumo 
do tabaco, para o sucesso ou insucesso da reabilitação com implantes dentários. 

3.6. Não se identificaram diferenças estatisticamente significativas entre o haplótipo 
positivo ou negativo do TGP e o factor fumo do tabaco, para o sucesso ou insucesso da 
reabilitação com implantes dentários. 

3.7. Embora sem significância estatística para o sucesso ou insucesso, a bebida alcoólica 
mais ingerida pela população portuguesa, reabilitada com implantes, para a amostra 
estudada, foi o vinho, consumido por 40 % dos pacientes.

3.8. O consumo de álcool não estava estatisticamente associado ao sucesso ou ao 
insucesso.

3.9. Não existiam diferenças estatisticamente significativas entre os alelos 1 e 2 dos 
genes IL1A e IL1B e o consumo de álcool, para o sucesso ou insucesso da reabilitação 
com implantes dentários. 

3.10. Não se observaram diferenças estatisticamente significativas entre o haplótipo 
positivo ou negativo do TGP e o consumo de álcool, para o sucesso ou insucesso da 
reabilitação com implantes dentários.

4. Foi possível construir um modelo de previsibilidade de sucesso e insucesso da 
reabilitação com implantes dentários, que em 78,9% acertava na predição do resultado.

4.1. O modelo de previsibilidade de sucesso ou insucesso construído e seleccionado 
tinha como variáveis, com valores prova estatisticamente significativos, a quantidade de 
gengiva aderida, o tipo gengival, a mobilidade dentária, as facetas de desgaste dentário, 
a edentação do maxilar superior, a prótese fixa sobre dentes naturais no maxilar superior, 
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a medicação, o alelo 1 do gene IL1A, o alelo 2 do gene IL1A, o alelo 1 do gene IL1B, o alelo 
2 do gene IL1B, o haplótipo positivo do TGP e o haplótipo negativo do TGP.

4.2. Verificou-se que a maior percentagem de indivíduos da amostra, 49,7% dos 
indivíduos, possuía um valor de gengiva aderida inferior a 2 mm; 36,1% dos pacientes 
não possuía gengiva aderida e 14,2% dos indivíduos possuía um valor superior a 2 mm 
de gengiva aderida.

4.3. Verificou-se também que a quantidade de gengiva aderida à volta dos implantes 
possuía associação estatisticamente significativa com alelo1 do gene IL1A e não possuía 
valores estatisticamente significativos para o alelo2 do gene IL1A, para os alelos 1 e 2 
do gene IL1B e para o tipo de haplótipo do TGP, no sucesso da reabilitação oral com 
implantes.

4.4. Constatou-se que a presença do alelo 1 do gene IL1A estava associado à presença de 
uma quantidade de gengiva aderida à volta dos implantes inferior a 2 mm.

4.5. Foi observado que existia associação estaticamente significativa entre o alelo 1 do gene 
IL1A, o alelo 2 do gene IL1A, o alelo 1 do gene IL1B, o TGP positivo e o tipo gengival presente.

4.6. Foi ainda possível verificar que o TGP positivo estava mais associado a um tipo 
gengival fino ou normal.

4.7. Observou-se que a presença do alelo 1 do gene IL1A possuía maior associação com 
um tipo gengival normal e a presença do alelo 2 do mesmo gene estava mais associado 
com os tipos gengivais fino e normal.

4.8. Foi possível verificar que a presença do alelo 1 do gene IL1B possuía maior associação 
com o tipo gengival normal.

5. Dos parâmetros da história clínica avaliados – a presença de diabetes, o uso de 
anticoncepcionais, a menopausa cirúrgica ou fisiológica, o recurso a terapia hormonal 
de substituição, a osteoporose e a administração regular de medicação – observou - se 
que apenas a medicação apresentava associação estatisticamente significativa com o 
sucesso ou insucesso da reabilitação com implantes dentários.

6. Foi possível verificar que a maioria dos pacientes da amostra não possuía edentação 
no maxilar superior (71,6%) e inferior (74,2%) e os valores eram muito similares para os 
dois maxilares.
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6.1. Ainda foi possível constatar que os alelos estudados dos genes IL1A e IL1B e a presença 
de edentação no maxilar superior possuiam associação estatisticamente significativa 
com o sucesso ou insucesso da reabilitação oral com implantes dentários.

6.2. Observou-se também que os alelos estudados dos genes IL1A e IL1B e a presença de 
edentação na mandíbula não revelavam associação estatisticamente significativa com o 
sucesso ou insucesso da reabilitação oral com implantes dentários.

7. Ao contrário da prótese fixa sobre dentes naturais, constatou-se que a prótese fixa 
sobre implantes não possuía associação estatisticamente significativa com o sucesso ou 
insucesso da reabilitação com implantes.

7.1. Pelo contrário, na presença de prótese fixa sobre dentes naturais no maxilar superior, foi 
possível verificar que os alelos 1 e 2 dos genes IL1A e IL1B possuíam associação estatisticamente 
significativa com o sucesso ou insucesso da reabilitação oral com implantes dentários.

7.2. Na presença de prótese fixa sobre dentes naturais na mandíbula, também se verificou 
que os alelos 1 e 2 dos genes IL1A e IL1B não possuíam associação estatisticamente 
significativa com o sucesso ou insucesso da reabilitação oral com implantes dentários.

8. A associação estatisticamente significativa entre a composição alélica ou o tipo de 
haplótipo de TGP e o momento de perda dos implantes (antes ou após a colocação 
da prótese) não se verificou na globalidade da amostra estudada, para o sucesso ou 
insucesso da reabilitação com implantes dentários.

8.1. No estudo do grupo dos insucessos da amostragem verificamos que existia associação 
estatisticamente significativa entre alelos 1 e 2 do gene IL1B e a perda de implantes antes 
da colocação da prótese sobre implantes dentários.

8.2. O alelo 1 do gene IL1B possuía associação estatisticamente significativa com a perda 
de implantes antes da colocação da prótese.

8.3. O alelo 2 do gene IL1B possuía associação estatisticamente significativa com a perda 
de implantes antes da colocação da prótese.

8.4. Para a amostragem só do grupo de insucesso, verificou-se que não existe associação 
estatisticamente significativa entre qualquer um dos tipos de alelo presente dos genes 
IL1A e IL1B e a perda de implantes após a colocação da prótese sobre implantes 
dentários.
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Um pequeno investigador jamais se tornará num grande investigador se não tiver ambição 
na procura do saber. Contudo, considerando que a tese tem um fim, ficamos com a 
sensação de que acrescentamos algo à comunidade científica mas que ainda há muito 
por saber e investigar no domínio da genética e do sucesso ou insucesso da reabilitação 
oral com implantes dentários.
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RESUMO

A realização de investigação no sentido de esclarecer o papel da susceptibilidade 
individual e a sua relação com potenciais factores de risco em pacientes reabilitados 
com implantes e com prótese implanto-suportada é fundamental para a compreensão 
dos fenómenos que poderão estar na base do insucesso dos implantes dentários.
A determinação de susceptibilidade genética individual, através da execução do teste 
para a detecção de polimorfismos da interleucina-1 (na posição -889 do gene IL1A e 
+3953 do gene IL1B), e o conhecimento das implicações clínicas do tipo de alelo e tipo de 
haplótipo presente para os referidos genes para o sucesso ou insucesso da reabilitação 
oral com implantes dentários constituiu um dos principais objectivos deste trabalho 
de investigação. De facto, o êxito e a durabilidade funcional da reabilitação oral com 
próteses sobre implantes dentários constitui a meta que, quer os profissionais de saúde 
oral, quer os próprios pacientes, desejam alcançar. 
O projecto de investigação foi delineado seguindo as normativas legais e aprovado pela 
Comissão de Ética da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto. Após 
aceitação de participação no estudo e assinatura do consentimento informado, foram 
recolhidas células epiteliais descamativas de cada paciente, recorrendo a kits TGP e 
efectuado um exame clínico e um minucioso inquérito relativo a dados pessoais, história 
de clínica sobre saúde  geral e oral (incluindo medicação, menopausa, anticoncepcionais 
orais, terapia hormonal de substituição, tumores, radioterapia,  quimioterapia e 
toxicofilias), avaliação implantar, avaliação da oclusão e avaliação protética. A população 
alvo foi composta por 200 pacientes caucasianos, reabilitados com implantes dentários, 
com idades compreendidas entre os 21 e os 78 anos, portadores de um estado de saúde 
geral bom, tendo sido eliminados 45 indivíduos por impossibilidade de obtenção de 
toda a informação necessária. Os pacientes participantes no estudo foram recrutados 
em clínicas privadas de Medicina Dentária, situadas nas áreas metropolitanas de Lisboa 
e Porto, com a condição prévia do Médico Dentista Implantologista/Cirurgião Oral/
Periodontologista/Prostodontista possuir, no mínimo, dez anos de prática clínica nesta 
área específica.
O processamento laboratorial foi executado na íntegra no laboratório de Diagnóstico 
Molecular do CGC Centro de Genética Clínica, tendo-se baseado numa tecnologia de 
hibridização reversa em tiras de celulose - DNA - Strip®. O protocolo efectuado consistiu 
nas seguintes etapas: isolamento do ADN da amostra de cada paciente, amplificação por 
PCR multiplex, hibridização reversa e interpretação de resultados na tira/strip. 
Os dados recolhidos do inquérito e do resultado laboratorial foram analisados no SPSS 
Statistics 17.0®, utilizando as técnicas de estatística descritiva (gráficos e tabelas) para 
organização dos dados. A análise estatística das variáveis envolvidas consistiu num 
estudo descritivo e analítico dos dados, com recurso ao teste de independência do 
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qui-quadrado, ou no caso de tabelas 2x2, ao teste exacto de Fisher. Foram também 
realizadas técnicas de análise de regressão logística binária, para avaliação da razão de 
possibilidades (odds ratio) face à presença ou ausência de determinado factor de risco. 
A regra de decisão utilizada consistiu em detectar evidência estatística significativa para 
valores de probabilidade (valor prova do teste) inferiores a 0.05. Construiu-se um modelo 
de regressão logística binária de forma a que fosse o mais parcimonioso e ao mesmo 
tempo biologicamente razoável para descrever a relação entre a variável resultado 
(sucesso ou insucesso da reabilitação oral com implantes dentários) e o conjunto de 
variáveis explanatórias. Este modelo determinou de entre estes factores quais os que 
eram estatisticamente significativos no processo e, consequentemente avaliou qual a 
razão das possibilidades (odds ratio) para cada um destes. 
A amostra populacional de 155 indíviduos caucasianos estava dividida em dois grupos: 
em 100 casos correspondentes a sucesso das reabilitações com implantes dentários 
(64.5%) e em 55 casos de insucesso (35.5%). Sendo que o nível de escolaridade mais 
prevalente era o mestrado (49,7%). Dos 155 pacientes, 66 eram do sexo masculino 
(42,58%) e os restantes 89 do sexo feminino (57,42%), distribuídos de forma equitativa 
para sucesso ou insucesso. Das variáveis estudadas, as que apresentavam um valor 
prova estatisticamente significativo, associado à significância estatística de Wald, foram 
a gengiva, o tipo gengival, a mobilidade dentária, a presença de facetas de desgaste 
dentário, a edentação do maxilar superior, a prótese fixa sobre dentes naturais no maxilar 
superior, a medicação, os alelos 1 e 2 do gene IL1A, os alelos 1 e 2 do gene IL1B, o TGP 
positivo, o TGP negativo e o TGP negativo 1 (tipo de combinação alélica com alelo1 do 
gene IL1A e alelo 1 do gene IL1B), as quais foram seleccionadas para candidatas a incluir 
no modelo.
De acordo com a metodologia adoptada, os resultados obtidos neste trabalho de 
investigação permitiram concluir que:

1. A prevalência estimada dos polimorfismos nas posições -889 do gene IL1A e +3953 
do gene IL1B, determinada pelo haplótipo positivo do TGP, numa população caucasiana 
portuguesa reabilitada com implantes dentários estudada  é de 33,5%, com um erro de 
estimativa de 7,7%.

2.1 Os alelos 1 e 2 do gene IL1A e os alelos 1 e 2 do gene IL1B estão estaticamente 
associados ao sucesso ou insucesso da reabilitação com implantes dentários.

2.2 Na distribuição do resultado, sucesso ou insucesso da reabilitação com implantes 
dentários, com o tipo de alelo da IL-1 presente, concluímos que o insucesso se encontra 
mais associado à presença do alelo 2 do gene IL1B e ao alelo 2 do gene IL1A.
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2.3 Na distribuição dos alelos dos genes IL1A e IL1B, apenas na amostragem de insucessos, 
verificamos que não existe associação estatisticamente significativa para a distribuição 
do insucesso e os alelos dos genes IL1A e IL1B.

3. Não existem diferenças estatisticamente significativas entre os alelos 1 e 2 do gene 
IL1A e o factor fumo do tabaco, nem dos alelos 1 e 2 do gene IL1B e o factor fumo do 
tabaco, para o sucesso ou insucesso da reabilitação com implantes dentários. 

4.1 Foi possível construir um modelo de previsibilidade de sucesso e insucesso da 
reabilitação com implantes dentários, que em 78,9% acerta na predição do resultado.

4.2 O modelo de previsibilidade de sucesso ou insucesso construído e seleccionado tem 
como variáveis a quantidade de gengiva aderida, o tipo gengival, a mobilidade dentária, 
as facetas de desgaste dentário, a edentação do maxilar superior, a prótese fixa sobre 
dentes naturais no maxilar superior, a medicação, o alelo1 do gene IL1A, o alelo2 do 
gene IL1A, o alelo1 do gene IL1B, o alelo2 do gene IL1B, o haplótipo positivo do TGP, o 
haplótipo negativo do TGP.

5. Dos parâmetros avaliados na história clínica, apenas a medicação possui associação 
estatisticamente significativa com o sucesso ou insucesso da reabilitação oral com 
implantes.

6.1 Os alelos estudados dos genes IL1A e IL1B e a presença de edentação no maxilar 
superior possuem associação estatisticamente significativa com o sucesso ou insucesso 
da reabilitação oral com implantes dentários.

6.2 Os alelos estudados dos genes IL1A e IL1B e a presença de edentação na mandíbula 
não revelam associação estatisticamente significativa com o sucesso ou insucesso da 
reabilitação oral com implantes dentários.

7.1 A presença de prótese fixa sobre dentes naturais no maxilar superior e os alelos 1 e 2 
dos genes IL1A e IL1B possui associação estatisticamente significativa com o sucesso ou 
insucesso da reabilitação oral com implantes dentários.

7.2 A presença de prótese fixa sobre dentes naturais na mandíbula e os alelos 1 e 2 dos 
genes IL1A e IL1B não possui associação estatisticamente significativa com o sucesso ou 
insucesso da reabilitação oral com implantes dentários.

8.1 No estudo do grupo dos insucessos da amostragem verificamos que existe associação 
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estatisticamente significativa entre alelos 1 e 2 do gene IL1B e a perda de implantes 
antes da colocação da prótese sobre implantes dentários.

8.2 No estudo do grupo dos insucessos da amostragem, verificou-se que não existe 
associação estatisticamente significativa entre qualquer um dos tipos de alelo presentes 
dos genes IL1A e IL1B e a perda de implantes após a colocação da prótese sobre implantes 
dentários.
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SUMMARY

Conducting research with the aim of clarifying the role of the individual susceptibility 
and its relationship with potential risk factors in rehabilitated patients with implants and 
with implant supported prosthesis fundamental for the understanding of phenomena 
which might cause failure in dental implants.
Determining individual genetic susceptibility, through the test for the detection of 
interleukin-1 polymorphisms (in the -889 position of IL1A gene and in +3953 position 
of IL1B gene), and the knowledge of the clinic implications of the allele and  haplotype 
type existent for the referred genes for the success or failure of the oral rehabilitation 
with dental implants is one of the main aims of this research. In fact, the success and the 
functional durability of oral rehabilitation with implant supported prosthesis is the target 
both the dentists and their patients aim at.
The project of research was outlined following the legal norms. It was approved by the 
Ethics Commission of the Dental Medicine Faculty of the University of Porto. After the 
acceptance of the participation in the project and after the signature of the informed 
consent, desquamative epithelium cells of each patient were collected using kits TGP. 
A clinic examination and a thorough inquiry about personal data were carried out as well 
as the clinic history about general and oral health (including medication, menopause, oral 
contraceptives, hormonal therapy of substitution, tumours, radiotherapy, chemotherapy, 
alcohol and smoke habits), implant evaluation, occlusion evaluation and prothethic 
evaluation. The target population was made of 200 healthy caucasian patients, rehabilitated 
with dental implants, aged between 21 and 78. 45 people were left out because of the 
impossibility of gathering the necessary information. The participant patients came from 
private dental medicine clinics in the metropolitan areas of Lisbon and Oporto, as long 
as the Implantologist/ Oral Surgeon/ Periodontologist /Prothodontist Dentist has been 
practising for ten years in this specific field.
The laboratorial processing was completely developed in the laboratory of Molecular 
Diagnosis of the CGC. It followed a reversal hybridization technology in cellulose strips - 
DNA - Strip®. The used protocol took the following steps: DNA isolation of the sample of 
each patient, amplification for PCR multiplex, reversal hybridization and interpretation 
of the results in the strip.
The data supplied by the inquiry and by the laboratorial result were analysed in the 
SPSS Statistics 17.0®, using the techniques of descriptive statistics (graphics and tables) 
for the organization of the data. The statistic analysis of the involved variables consisted 
in a descriptive and analytical study of the data, resorting to the independence test of 
the chi-square, or, in the case of tables 2x2, to the exact test of Fisher. Techniques of 
analysis of binary logistic regression were also put into use in order to evaluate the odds 
ratio in relation to the presence or absence of a certain risk factor. The employed rule 
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of decision consisted in detecting significant statistic evidence for probability values 
(proof of the test value) inferior to 0.05. A model of binary logistic regression was built in 
such a way that it was simultaneously the most parsimonious and the most biologically 
reasonable to describe the relationship between the result variable (success or failure 
in oral rehabilitation with dental implants) and the whole of explanatory variables. This 
model helped to determine among these factors which were statistically significant in 
the process and, consequently, it evaluated the odds ratio for each one of these.
The sample of 155 caucasian individuals was divided into two groups: 100 patients 
with successful rehabilitation with dental implants (64.5%) and 55 with unsuccessful 
rehabilitation through dental implants (35.5%). Most of them have a post-graduation. 
66 were men (42,58%) and 89 were women (57,42%), distributed in an equitable way 
for success and failure. Of the studied variables, the ones which presented a proof value 
statistically significant, associated to the statistic significance  of Wald, were the gingiva, 
the gingival-type, the dental mobility, the existence  of dental attrition, the edentulism 
of the superior jaw, the fixed prothesis over natural teeth in the superior jaw, the alleles 
1 and 2 of the gene IL1A, the alleles of the gene IL1B, the positive TGP, the negative TGP 
and the negative 1 TGP (kind of allelic combination with the allele 1 of the gene IL1A 
and  allele 1 of the gene IL1B), which were selected as candidates to be included in the 
model.
According to the adopted methodology, the obtained results in this research led us to 
conclude that:

1. The estimated prevalence of the polymorphims in the -889 position of the  IL1A  gene 
and +3953 position of the IL1B gene, determined by the haplotype of the TGP, in the 
portuguese caucasian population studied rehabilitated with dental implants  is of 33,5%, 
with an estimated error of 7,7%.

2.1 The alleles 1 and 2 of the IL1A gene and the alleles 1 and 2 of the IL1B gene are 
statistically associated with the success or the failure of the rehabilitation with dental 
implants.

2.2 In the distribution of the results, success or failure in the rehabilitation with dental 
implants, with the kind of the IL-1 allele present, we concluded that failure is more 
associated with the presence of the allele 2 of the IL1B gene and of the allele 2 of the 
IL1A gene.

2.3 In the distribution of the alleles of the IL1A and IL1B genes, only in the sampling of 
failures, we verified that there is no statistically significant association for the distribution 
of failure and the alleles of the IL1A and IL1B genes. 
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3. There are no statistically significant differences either between the alleles 1 and 2 of 
the IL1A gene and the factor tobacco’s smoke or in the alleles of the IL1B gene and this 
same factor for the success or failure of the rehabilitation with dental implants.

4.1 It was possible to build a model of predictability of success and failure in the 
rehabilitation with dental implants, which succeeds in 78, 9% of the cases.

4.2 The built and selected model of predictability of success or failure has as variables 
the quantity of adhered gingiva, the gingival-type, dental mobility, the existence of dental 
attrition, the edentulism of the superior jaw, the fixed prothesis over natural teeth in the 
superior jaw, medication, the alleles 1 and 2 of the IL1A gene, the alleles 1 and 2 of the 
IL1B gene, the positive and negative haplotypes of TGP. 

5. Of  the clinic history studied parameters, only the medication have a statistically significant 
association with the success or failure of oral rehabilitation with dental implants.

6.1 The studied alleles of the IL1A and IL1B genes and the presence of edentulism in the 
superior jaw have a statistically significant association with the success or failure of oral 
rehabilitation with dental implants.

6.2 The studied alleles of the IL1A and IL1B genes and the presence of edentulism in the 
mandibula don’t show a statistically significant association with the success or failure of 
oral rehabilitation with dental implants. 

7.1 The presence of fixed prothesis over natural teeth in the superior jaw and the alleles 
1 and 2 of IL1A and IL1B genes has a statistically significant association with the success 
or failure of oral rehabilitation with dental implants.

7.2 The presence of fixed prothesis over natural teeth in the mandibula and the alleles 1 
and 2 of IL1A and IL1B genes doesn’t have a statistically significant association with the 
success or failure of oral rehabilitation with dental implants.

8.1 Studying the failure group, we verified that there is a statistically significant 
association between the alleles 1 and 2 of the IL1A gene and the loss of implants before 
the placement of the prothesis over dental implants.

8.2 In the same group, it was also verified that there is not a statistically significant 
association between any kind of the alleles present in the IL1A and IL1B genes and the 
loss of implants after the placement of the prothesis over dental implants.
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RESUMEN

La realización de una investigación con objeto de analizar el papel de la susceptibilidad 
individual y su relación con potenciales factores de riesgo en pacientes rehabilitados con 
implantes y con prótesis implanto-soportada es fundamental para la comprensión del 
fracaso de los implantes dentarios.
La determinación de la susceptibilidad genética individual, através de la ejecución de 
un test para la detección de polimorfismos de interleuquina-1 ( en la posición -889 del 
gen IL1A y +3953 del gen IL1B), y el conocimiento de las implicaciones clínicas del tipo 
de alelo y tipo de haplótipo y el conocimiento de las implicaciones clínicas del tipo de 
alelo y el tipo de haplótipo presente para los referidos genes en el éxito o fracaso de la 
rehabilitación oral con implantes dentarios constituye uno de los principales objetivos 
de este trabajo de investigación. De hecho, el éxito y la durabilidad funcional de la 
rehabilitación oral con prótesis sobre implantes dentarios representa la meta que desean 
alcanzar los profesionales de la salud oral y los propios pacientes.
El proyecto de investigación fue diseñado de acuerdo con las normativas legales y 
aprobado por la Comisión de Ética de la Facultad de Medicina Dentaria de la Universidad 
de Oporto. Tras la previa aceptación de participación en el estudio y la firma del 
consentimiento informado, fueron recogidas células epiteliales descamativas de cada 
paciente, utilizando kits TGP y realizado un examen clínico y un minuciosa encuesta relativa 
a datos personales, historia clínica sobre salud general y oral (incluyendo medicación, 
menopausia, anticonceptivos orales, terapia hormonal de sustitución, tumores, 
radioterapia, quimioterapia y toxicofilias), evaluación implantaria, evaluación de la 
oclusión y evaluación protética. La población de estudio está compuesta por 200 pacientes 
de raza caucásica, rehabilitados con implantes dentarios, con edades comprendidas 
entre los 21 y los 78 años, portadores de un estado de salud general bueno. Fueron 
eliminados 45 individuos por imposibilidad de obtener toda la información necesaria. 
Los pacientes participantes en el estudio fueron reclutados en clínicas odontológicas 
privadas situadas en áreas metropolitanas de Lisboa y Oporto, con la condición previa 
de que el implantólogo /cirujano oral /periodoncista /prostodoncista responsible del 
tratamiento posea, como mínimo, diez años de práctica clínica en esta área específica.
El procesamiento en laboratorio de las muestras fue realizado íntegramente en el 
laboratorio de Diagnóstico Molecular del CGC Centro de Genética Clínica, basándose 
en una tecnología de hibridación reversa en tiras de celulosa - DNA - Strip®. El protocolo 
efectuado consta de las siguientes etapas: aislamiento del ADN de la muestra de cada 
paciente, amplificación por PCR multiplex, hibridación reversa e interpretación de 
resultados en la tira/strip.
Los datos clínicos registardos y los resultados de laboratorio fueron analizados con el 
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programa informático Statistics 17.0®, utilizando técnicas de estadístiica descriptiva 
(gráficos y tablas) para la organización de los datos. El análisis estatísdico de las variables 
del estudio consistió en un estudio descriptivo y analítico de los datos, recurriendo al 
test de independencia chi-quadrado, o en su caso a tablas 2x2 y al test exacto de Fisher. 
También fueron realizadas técnicas de análisis de regresión logística binaria, para la 
evaluación de la razón de probabilidad (odds ratio) según la presencia o ausencia de 
determinado factor de riesgo. La regla de decisión utilizada consistió en detectar evidencia 
estatísdica significativa para valores de probabilidad (valor prueba del test) inferiores a 
0.05. Se construyó un modelo de regresión logística binária de forma que fuese lo más 
simple y al mismo tiempo biológicamente razonable para describir la relación entre las 
variable resultado (éxito o fracaso de la rehabilitación oral con implantes dentarios) y el 
conjunto de variables explicatorias. Este modelo determinó de entre los factores cuáles 
eran estadísticamente significativos en el proceso y consequentemente evaluó cuál es la 
razón de probabilidades (odds ratio) para cada uno de ellos.
La muestra poblacional de 155 individuos de raza caucásica se dividió en dos grupos: 
100 casos correspondientes a éxito en rehabilitaciones con implantes dentarios (64.5%) 
y en 55 casos fracaso (35.5%), con edades compreendidas entre 21 y 78 años de edad , 
siendo el nivel de estudios superior el más prevalente (49,7%). De los 155 pacientes, 66 
pertenecían al sexo masculino (42,58%) y los restantes 89 al sexo femenino (57,42%), 
distribuídos de forma equitativa para éxito o fracaso. 
De las variables estudiadas, las que presentaron un valor estadísticamente significativo, 
con significación estadística de Wald, fueron la encía, el tipo gingival, la movilidad 
dentaria, la presencia de facetas de desgaste dentario, el edentulismo del maxilar 
superior, la prótesis fija sobre dientes naturales en ek maxilar superior, la medicación, 
los alelos 1 y 2 del gen IL1A, los alelos 1 y 2 del gen IL1B, el TGP positivo, el TGP negativo  
y el TGP negativo 1 (tipo de combinación alélica con alelo 1 del gen IL1A y alelo 1 del gen 
IL1B), dichas variables fueron seleccionadas para su inclusión en el modelo.
De acuerdo con la metodología adoptada, los resultados obtenidos en este trabajo de 
investigación permiten concluir que: 

1. La prevalencia estimada de los polimorfismos en las posiciones -889 del gen IL1A y 
+3953 del gen IL1B, determinada por el haplotipo positivo del TGP, en una población 
de raza caucásica portuguesa rehabilitada con implantes dentarios es de 33,5%, con un 
error de estimación de 7,7%.

2.1 Los alelos 1 y 2 del gen IL1A y los alelos 1 y 2 del gen IL1B están estadísticamente 
asociados al éxito o fracaso de la rehabilitación con implantes dentarios.

2.2 En la distribución del resultado, éxito o fracaso de la rehabilitación con implantes 
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dentarios, con el tipo de alelo de la IL-1 presente, concluímos que el fracaso se encuentra 
más asociado a la presencia del alelo 2 del gen IL1B y a la presencia del alelo 2 del gen 
IL1A.

2.3 En la distribución de los alelos de los genes IL1A e IL1B, únicamente en la muestra 
de fracasos, verificamos que no existe asociación estatdísticamente significativa para la 
distribución del fracaso e los alelos de los genes IL1A e IL1B.

3. No existe diferencias estadísticamente significativas entre los alelos 1 y 2 del gen IL1A 
y el factor tabaquismo, ni de los alelos 1 y 2 del gen IL1B y el factor tabaquismo, para el 
éxito o fracaso de la rehabilitación con implantes dentarios.

4.1 Se construyó un modelo de previsibilidad de éxito y fracso de la rehabilitación con 
implantes dentarios, que en un 78,9% acierta en la predicción del resultado.

4.2 El modelo de previsibilidad de éxito o fracaso construído y seleccionado tiene como 
variables: cantidad de encía adherida, el tipo gingival, la movilidad dentaria, las facetas 
de desgaste dentario, el edentulismo del maxilar superior, la prótesis fija sobre dentes 
naturales en el maxilar superior, la medicación, el alelo 1 del gen IL1A, el alelo 2 del 
gen IL1A, el alelo 1 del gen IL1B, el  alelo 2 del gen IL1B, el haplotipo positivo del TGP, el 
haplotipo negativo del TGP.

5. De los factores evaluados n ela historia clínica, solamente la medicación posee una 
asociación estadísticamente  significativa con el éxito o fracaso de la rehabilitación oral 
con implantes dentarios.

6.1 Los alelos estudiados de los genes IL1A e IL1B y la presencia de edentulismo en 
el maxilar superior posee una asociación estadísticamente significativa con el éxito o 
fracaso de la rehabilitación oral con implantes dentarios.

6.2 Los alelos estudiados de los genes IL1A e IL1B y la presencia de edentulismo en la 
mandíbula no revelan asociación estadísticamente significativa con el éxito o el fracaso 
de la rehabilitación oral con implantes dentarios.

7.1 La presencia de prótesis fija sobre dientes naturales en el maxilar superior y los alelos 
1 e 2 de los genes IL1A e IL1B poseen asociación estadísticamente significativa con el 
éxito o el fracaso de la rehabilitación oral con implantes dentarios.

7.2 La presencia de prótesis fija sobre dientes naturales en la mandíbula y los alelos 1 y 2 



236
Estudo da susceptibilidade individual para a resposta inflamatória do hospedeiro em 
pacientes portadores de prótese dentária implanto-suportada

de los genes IL1A e IL1B no poseen asociación estadísticamente significativa con el éxito 
o el fracaso de la rehabilitación oral con implantes dentarios

8.1 En el estudio del grupo de fracasos de la muestra verificamos que existe asociaciación 
estadísticamente significativa entre alelos 1 y 2 del gen IL1B y la pérdida de implantes 
antes de la  colocación de la prótesis sobre implantes dentarios.

8.2 En el estudio del grupo de fracaso de la muestra, se verificó que no existe asociación 
estadísticamente significativa entre cualquiera de los tipos de alelo presentes de los genes 
IL1A e IL1B y la pérdida de implantes tras la colocación de la prótesis sobre implantes 
dentários.
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Résumé

La réalisation de la recherche pour clarifier le rôle de la sensibilité individuelle et la relation 
à d’éventuels facteurs de risque chez les patients avec des implants et la réhabilitation 
appuyés par implant prothèse est indispensable à la compréhension des phénomènes 
qui pourraient former la base de l’échec des implants dentaires.
La détermination de la susceptibilité génétique individuelle, par la mise en œuvre de l’essai 
pour la détection de polymorphismes de l’interleukine-1 (à la position -889 du gène IL1A 
et +3953 du gène IL1B), et la connaissance des implications cliniques du type d’allèle et 
d’haplotype présent dans ces gènes pour la réussite ou l’échec de la réhabilitation orale 
avec les implants dentaires, a été un des principaux objectifs de ce travail de recherche. 
En effet, le succès et la durabilité des techniques de réhabilitation orale avec prothèses 
sur implants dentaires est l’objectif à atteindre pour les professionnels de la santé bucco-
dentaire et les patients eux-mêmes.
Le projet de recherche a été conçu selon les lois et approuvé par le Comité d’éthique 
de la Faculté de médecine dentaire de l’université de Porto. Après l’acceptation de 
participer à l’étude et à la signature du consentement éclairé, des cellules épithéliales 
desquamées ont été recueillies auprès de chaque patient, en utilisant les kits TGP, on a 
procédé à un examen clinique et à une enquête approfondie des données à caractère 
personnel, l’histoire clinique sur l’état de santé général et oral (y compris les médicaments, 
ménopause, contraception oral, thérapie de substitution hormonale, tumeurs, 
radiothérapie, chimiothérapie et toxicophilies), évaluation de l’implant, évaluation de 
l’occlusion et évaluation de la prothèse. La population cible de 200 patients de race 
blanche, réhabilités avec des implants dentaires, âgés de 21 à 78 ans, un bon état de 
santé. 45 personnes ont été éliminées par incapacité d’obtenir toutes les informations 
nécessaires. Les patients participants à l’étude ont été recrutés dans des cliniques 
privées de médecine dentaire, situées dans les zones métropolitaines de Lisbonne et 
de Porto, avec l’accord préalable du Médecin dentiste implantologiste / Chirurgien oral 
/ Parodontologiste / Dentiste spécialiste de prosthodontie  avec au moins dix ans de 
pratique clinique dans ce domaine spécifique. 
Le traitement des données, pleinement mis en œuvre dans le laboratoire de diagnostic 
moléculaire du CGC – Centro de Genética Clínica, a été basé sur la technologie de 
l’inversion de l’hybridation dans des bandes de cellulose - ADN - Strip®. Les étapes du 
protocole ont été les suivantes : l’isolement d’ADN de l’échantillon de chaque patient, 
l’amplification par PCR multiplex, l’hybridation inverse et interprétation des résultats en 
bande/strip.
Les données recueillis en laboratoire et les résultats ont été analysés dans SPSS 
Statistics 17.0®, en utilisant les techniques de la statistique descriptive (les graphiques 
et tableaux) pour organiser les données. L’analyse statistique des variables impliquées 
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a consisté dans une étude descriptive et analytique des données, en utilisant le critère 
de l’indépendance du chi-carré ou dans les cas de tables 2x2, le test exact de Fisher. On 
a réalisé aussi des techniques d’analyse de régression logistique binaire pour évaluer 
le rapport des chances (adds ratio) face à la présence ou l’absence de certains facteurs 
de risque. La règle de décision utilisée pour détecter des preuves statistiquement 
significatives pour des valeurs de probabilité (de la preuve de l’essai) inférieur à 0,05. 
On a construit un modèle de régression logistique binaire le plus parcimonieux possible 
et au même temps biologiquement raisonnable pour décrire la relation entre la variable 
des résultats (réussite ou l’échec de la réhabilitation orale avec les implants dentaires) 
et l’ensemble des variables explicatives. Parmi ces facteurs, ce modèle a établi ceux qui 
sont statistiquement significatifs dans le processus et, par conséquent, a évalué la raison  
des possibilités (adds ratio) pour chacun.
L’échantillon de population de 155 individus de race blanche a été divisés en deux 
groupes : 100 cas liés à la réussite de la réhabilitation avec implants dentaires (64,5%) et 
55 cas d’échec (35,5%), âgés entre 21 et 78 ans et un niveau de scolarité  plus répandus 
- Master (49,7%). Sur les 155 patients, 66 étaient des hommes (42,58%) et les femmes 
(57,42%), répartis équitablement de la réussite ou l’échec.
Parmi les variables étudiées, les éléments de preuve montrant une valeur statistiquement 
significative, avec la  signification statistique de Wald, ont été la gencive, le type de 
gencive, la mobilité des dents, la présence de facettes d’usure dentaire, l’édentement du 
maxillaire supérieur, une prothèse fixe sur dents naturelles dans le maxillaire supérieur, 
les médicaments, les allèles 1 et 2 du gène IL1B, le TGP positif, le TGP négatif et le TGP 
négatif 1 (type de combinaison allélique avec allèle 1 du gène IL1A et allèle 1 du gène 
IL1B), qui ont été sélectionnés pour les candidats à inclure dans ce modèle.
Selon la méthodologie adoptée, les résultats obtenus dans ce travail de recherche ont 
conclu que :

1. La prévalence estimée de polymorphismes aux positions -889 du gène IL1A et +3953 
du gène IL1B déterminée par l’haplotype positif TGP, dans un échantillon de la population 
portugaise caucasienne réhabilitée avec implants dentaires est de 33,5% avec une erreur 
d’estimation de 7,7%.

2.1 L’allèle 1 et 2 du gène IL1A et les allèles 1 et 2 du gène IL1B sont statiquement liés au 
succès de la réhabilitation avec implants dentaires.

2.2 Dans la distribution des résultats, le succès ou l’échec de la réhabilitation avec les 
implants dentaires, avec le type de l’allèle IL-1, nous constatons que l’échec est plus lié à 
la présence de l’allèle 2 et IL1B allèle 2 du gène IL1A.
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3. Aucune différence statistiquement significative entre 1 et 2 allèles du gène IL1A et le 
facteur de la fumée de tabac ou  entre les allèles 1 et 2 IL1B et le facteur de la fumée de 
tabac, pour le succès ou l’échec de la réhabilitation avec les implants dentaires.

4.1 Il est possible de construire un modèle de prévisibilité de la réussite et l’échec de la 
réhabilitation avec les implants dentaires, qui ont touché 78,9 % en prédire l’issue.

4.2 Le modèle de la prévisibilité de réussite ou d’échec construit et sélectionné  a comme 
variables la quantité de gencive attachée, le type de gencive, la mobilité des dents, l’usure 
des facettes des dents, l’édentement du maxillaire supérieur, une prothèse fixe sur les 
dents naturelles au maxillaire supérieur, les médicaments, l’allèle 1 du gène IL1A, l’allèle 
2 du gène IL1A, l’allèle 1 du gène IL1B, l’allèle 2 du gène IL1B, l’haplotype positif, du TGP, 
haplotype négatif du TGP. 

5. Dans la évaluation de l’histoire clinique sur santé général,  seulement les médicaments 
ont une association statiquement significative avec la réussite ou l’échec de la réhabilitation 
orale avec les implants dentaires.

6.1 Les allèles des gènes étudiés IL1A et IL1B et la présence de l’édentement maxillaire ont 
une association statiquement significative avec la réussite ou l’échec de la réhabilitation 
orale avec les implants dentaires.

6.2 Les allèles des gènes étudiés IL1A et IL1B et la présence d’édentement dans la 
mandibule n’ont pas montré d’association statistiquement significative avec la réussite 
ou l’échec de la réhabilitation orale avec implants dentaires.

7.1 La présence de la prothèse fixe sur dents naturelles dans le maxillaire supérieur et les 
allèles 1 et 2 des gènes Il1A et IL1B ont une association statistiquement significative avec 
la réussite ou l’échec de la réhabilitation orale avec les implants dentaires.

7.2  La présence de la prothèse fixe sur dents naturelles dans le maxillaire supérieur et 
les allèles 1 et 2 des gènes Il1A et IL1B n’ont pas montré une association statistiquement 
significative avec la réussite ou l’échec de la réhabilitation orale avec les implants 
dentaires.

8.1 Dans l’étude du groupe échec de l’échantillon, on a vérifié une association 
statistiquement significative entre les allèles 1 et 2 du gène IL1B et la perte de l’implant 
avant de placer la prothèse sur implants dentaires.
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8.2 Dans l’étude du groupe échec de l’échantillon, nous avons constaté qu’aucune 
association statistiquement significative entre l’un de ces types de l’allèle présents des 
gènes Il1A et Il1B et la perte de l’implant après le placement de la prothèse sur implants 
dentaires.
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1. INTRODUÇÃO

A infecção do sulco gengival e a progressão para doença do mesmo constitui um dos 
problemas mais frequentes a nível mundial, afectando cerca de 50% da população adulta. 

O desenvolvimento de doença crónica no sulco gengival é determinado pela presença 
de bactérias patogénicas no mesmo e está relacionado com a resposta do hospedeiro 
(paciente) em relação à presença das referidas bactérias, podendo esta resposta culminar 
na perda dos respectivos dentes. 

A presença por si só de determinadas bactérias no sulco gengival de pacientes com doença 
gengival crónica não contribui para o grau de gravidade da mesma. A sua evolução pode 
alterar-se devido a factores genéticos, ambientais e outros (por exemplo, problemas de 
saúde geral e administração de determinados medicamentos).

Investigações recentes sugerem que 50% da variabilidade das manifestações clínicas da 
doença gengival crónica pode ser atribuída a factores genéticos.
A base do tipo de reacção do hospedeiro é determinada pela produção de interleucina 
1, que por sua vez é controlada por 3 genes: IL1A, IL1B e ILRN. 
Através da determinação da presença de polimorfismos dos genes IL1A e IL1B é possível 
efectuarmos um teste de susceptibilidade genética para a doença do sulco gengival. 

A flora microbiana presente nos sulcos gengivais de pacientes com doença crónica do 
sulco gengival é muito semelhante à do sulco peri-implantar de pacientes com peri-
implantite. A doença peri-implantar de pacientes reabilitados com próteses sobre 
implantes dentários caracteriza-se por uma resposta inflamatória do hospedeiro face à 
presença de determinadas bactérias que colonizam o sulco peri-implantar. Numa fase 
inicial da patologia peri-implantar instala-se a peri-mucosite, inflamação reversível dos 
tecidos moles circundantes ao implante dentário, que pode progredir para uma situação 
crónica, já com destruição do tecido ósseo justa-implantar.

2. FINALIDADE

Os implantes dentários intra-ósseos constituem produtos médicos que se colocam no 
osso alveolar para poderem substituir as raízes dentárias do dente natural.
Dado o elevado contributo humano e material envolvido na reabilitação oral com implantes 
dentários é de grande importância que este acto médico culmine em sucesso. Desta 
forma, pretende-se com este estudo contribuir para a identificação precoce de pacientes 
com maior susceptibilidade individual, portanto com maior risco de desenvolverem uma 



Estudo da susceptibilidade individual para a resposta inflamatória do hospedeiro em 
pacientes portadores de prótese dentária implanto-suportada Anexos 265

resposta hiper-inflamatória crónica em torno da superfície peri-implantar, através da 
realização de um teste genético. Para tal vimos pedir-lhe que participe neste estudo de 
identificação de susceptibilidade individual para a perda precoce da reabilitação sobre 
implantes dentários.

3. OBJECTIVOS

Este estudo tem como finalidade contribuir com mais um possível e importante meio 
auxiliar de diagnóstico para o Médico Dentista Implantologista e para o Médico Dentista 
Prostodondista terem condições mais favoráveis para o sucesso da reabilitação. 
Assim, o objectivo principal desta investigação será o estudo da susceptibilidade individual 
para fenómenos de doença crónica do sulco gengival e peri-implantite em pacientes 
reabilitados com prótese fixa e prótese sobre implantes dentários. Neste sentido poderá 
não haver benefícios directos para os participantes no estudo. 

4. PROCEDIMENTOS

 Será efectuada uma primeira consulta de avaliação do seu estado de saúde geral e 
dentária, incluindo uma revisão com particular incidência sobre o periodonto e índice 
de cárie, com a finalidade de determinar se preenche os requisitos para a participação 
neste estudo e eliminar a possibilidade de existirem outros problemas que constituem 
factores de risco para a perda de próteses implanto-suportadas.
Após esta avaliação será efectuada uma recolha do seu material biológico através de 
uma colheita de raspado de células bucais, completamente indolor. 
O ADN recolhido do seu material biológico terá como única finalidade efectuar o teste 
genético e o ADN será posteriormente destruído ou anonimizado irreversivelmente. 
Todos os procedimentos envolvidos (consultas, realização de radiografias, se necessário, 
análise sanguíneas) serão suportados pelas entidades promotoras deste projecto de 
investigação (Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto, Centro de 
Genética Clínica).

5. RISCOS

O desconforto do esfregaço para colheita de células bucais é praticamente inexistente.
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6. RESULTADOS

Os dados recolhidos deverão ser fornecidos ao paciente.

7. PARTICIPAÇÃO E/OU DESISTÊNCIA ESPONTÂNEA

A sua participação neste estudo é livre e como tal poderá recusar participar no mesmo. 
Se porventura decidir participar no estudo, poderá em qualquer momento desistir. A não 
participação não terá consequências no tratamento final.  

8. CONFIDENCIALIDADE

Todos os registos efectuados neste estudo são totalmente confidenciais. A Faculdade de 
Medicina Dentária da Universidade do Porto e o Centro de Genética Clínica, entidades 
promotoras deste estudo terão acesso a todos os dados recolhidos. 
Em todas as publicações referentes a este estudo será salvaguardada a sua identidade e 
portanto ficará salvaguardado no anonimato.

9. SEGURO

O investigador possui um seguro de responsabilidade civil, que inclui a disponibilização 
imediata de todos os equipamentos médicos e prestações médicas necessárias, se 
qualquer intervenção deste estudo provocar algum tipo acidente.

10. CONTACTOS

Poderá sempre que o entender esclarecer qualquer dúvida restante sobre o estudo 
através dos seguintes contactos:

Dra Paula Vaz - Clínica de Medicina Dentária Paula Vaz - 253 218532 
Dra Paula Vaz - Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto - 22 5500448/ 
22 5093938                                                                 
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11. CONSENTIMENTO INFORMADO
 

Estudo de susceptibilidade individual para a resposta inflamatória em pacientes 
portadores de prótese dentária implanto-suportada.

Consentimento Informado

1. Fui informado e esclarecido e foi-me dada a oportunidade de colocar as questões 
que considerei relevantes sobre os procedimentos do estudo/Projecto de 
investigação sobre a susceptibilidade individual para resposta inflamatória do 
hospedeiro em pacientes portadores de prótese dentária implanto-suportada, 
em que vou participar.

2. A natureza deste estudo foi-me completamente explicada pelo Dr.________
________________________________________,__ e dou livremente o meu 
consentimento para participar neste estudo.

3. Compreendo que participo voluntariamente neste estudo e que posso retirar-me 
em qualquer momento.

4. Com a minha assinatura nesta declaração confirmo que tive a oportunidade de 
me informar sobre todos os processos relacionados com o estudo.

5. Fui devidamente esclarecido acerca do facto de que toda a informação a meu 
respeito será codificada e que a ela só terá acesso o investigador responsável e 
também que os dados publicados nunca revelarão nenhum elemento relativo à 
minha identidade.

6. Autorizo os investigadores responsáveis por este estudo a usarem dados, inclusivé 
fotografias extra-orais e intra-orais (dos meus dentes e gengiva), em publicações 
e palestras, desde que fique em anonimato.

Nome completo do paciente (letra de imprensa):____________________________

__________________________________________________________________

Data Nascimento do paciente:__________________________________________

Assinatura do paciente:_______________________________________________

Nome do investigador (letra de imprensa):________________________________

Assinatura do investigador:____________________________________________

Data e hora da recolha:_______________________________________________
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ANEXO 2 . Carta para Comissão de Ética da FMDUP

Exmo. Senhor
Professor Doutor Fernando Morais Branco
Presidente do Conselho de Ética
da Faculdade de Medicina Dentária do Porto
Rua Manuel Pereira da Silva
4200 Porto

Porto, 27 de Abril de 2005

Exmo. Senhor Professor Doutor Fernando Morais Branco,

Eu, Paula Cristina dos Santos Vaz, aluna de Doutoramento da Faculdade de Medicina 
Dentária da Universidade do Porto, com o tema provisório da tese “Estudo da 
susceptibilidade individual para a resposta inflamatória do hospedeiro em pacientes 
portadores de prótese dentária implanto-suportada” venho por este meio pedir a este 
Conselho que se digne avaliar e autorizar o protocolo estabelecido.

O projecto para dissertação de tese de Doutoramento tem como Orientador a Professora 
Doutora Maria Purificação Tavares, Professora Catedrática de Genética da FMDUP, como 
Co-orientadores os Professores; Professor Doutor António Felino, Professor Catedrático 
de Cirúrgia Oral da FMDUP e Professor Doutor João Carlos Sampaio Fernandes, Professor 
Associado de Prótese Fixa da FMDUP.

O trabalho será realizado em colaboração com as disciplinas Genética, de Cirurgia Oral 
e Prótese Fixa da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto. Os meios 
materiais adequados à realização do trabalho estão planeados e a execução laboratorial 
será efectuada no Centro de Genética Clínica, que já aceitou prestar colaboração.

Com os meus mais respeitosos cumprimentos,

Paula Cristina Santos Vaz
Assistente Convidada de Genética Médica
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ANEXO 3. Carta da Comissão de Ética da FMDUP
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Anexo 4. Inquérito
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