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RESUMO 

Os fatores que possam promover e incrementar a osseointegração, ou prejudicar o 

processo biológico, aumentando o índice de falhas, têm sido cada vez mais 

investigados com o objetivo de ampliar indicações e as taxas de sobrevivência dos 

implantes dentais assim como controlar fatores adversos. Este estudo teve como 

objetivo a avaliação do perfil epidemiológico e medicamentoso dos pacientes 

atendidos na clínica de implantodontia da Universidade Santa Cecília, a fim de obter 

melhores resultados terapêuticos destes pacientes e promover suporte ao trabalho 

realizado pela clínica, com o estudo das interferências benéficas e maléficas nos 

implantes osseointegráveis. Foram revisados os prontuários de 211 pacientes 

devidamente cadastrados na clínica de implantodontia da Universidade Santa Cecília 

(Unisanta) e os resultados foram avaliados no período de agosto de 2017 a agosto de 

2018. Este estudo mostrou que a maioria dos pacientes avaliados era do gênero 

feminino (64,45%), de 41 a 59 anos (45,50%), usuários de medicamentos de forma 

crônica (53,56%). Mostrou também que, 25 (11,84%) pacientes possuem 

hipercolesterolemia e 16 (7,58%) pacientes possuem osteoporose. Essas patologias 

foram correlacionadas com o processo de osseointegração, mostrando que interferem 

negativamente no processo. Foi identificado o uso de medicamentos que interferem 

negativamente no processo de osseointegração, os bifosfonatos, bem como o uso de 

medicamentos que interferem positivamente no processo de osseointegração, que 

são da classe das estatinas. Dessa maneira, conclui-se que por conta do aumento da 

adesão aos implantes dentários, em um futuro próximo, a prática da prescrição 

odontológica poderá ter um incremento mediante inclusão da prescrição de estatinas 

como elementos positivos para o favorecimento da osseointegração.                                                                 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente a implantodontia é citada como o ápice na modernidade quando a questão 

discutida é reabilitação oral. Além de ser o método mais moderno e atual, o uso dos 

implantes ainda pode ser mais conservador, sem desgaste de dentes adjacentes, 

quando comparado a outros tipos de reabilitação. 1 

 

A implantodontia iniciou sua evolução científica vertiginosa no século XX. Já em 1901, 

era patenteado o primeiro implante nos Estados Unidos. No Brasil, os estudos 

começaram na década de 50 e, a partir dos anos 60, têm-se registros concretos da 

história da implantodontia no país. 2 

 

O objetivo da odontologia moderna é restabelecer o paciente com função, estética e 

saúde normais, quer seja removendo o tecido cariado de um dente, seja substituindo 

vários dentes. 3 

 

De acordo com a literatura, o envelhecimento da população é um fator importante a 

ser considerado no campo da implantodontia, uma vez que a idade está diretamente 

relacionada a todo indicador de perda dentária. 3 

 

1.1 Próteses dentais x implantes osseointegrados 

 

Atualmente há a clara substituição das próteses dentais móveis pelo uso de implantes 

dentários. Sugere-se que esta substituição esteja relacionada com a baixa qualidade 

de vida e descontentamento dos usuários de próteses dentais móveis.  

 

Os pacientes que usam próteses removíveis totais relataram se sentirem deprimidos 

e ansiosos, fazendo com que as atividades de vida rotineiras precisassem de maiores 

esforços devido a seu estado mental. Cerca de 22% desses pacientes relataram que 

haviam reduzido o número de contatos sociais como consequência de sua condição 

reduzida de saúde bucal. Em torno de 78% desses pacientes relataram que não 

gostavam da aparência de seus dentes.4 
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Tornar-se desdentado é um evento desagradável que induz a uma forte influência 

psicológica negativa na vida do indivíduo. Perder todos os dentes pode ser 

experimentado como um sinal da perda da vitalidade e de começar a tornar-se idoso. 

Cerca de 20 a 30% dos usuários de próteses removíveis mostram descontentamento 

com o seu uso.5 

 

A boca é o caminho normal para a alimentação. A presença de dor nos tecidos bucais 

ou a dificuldade para a mastigação, pelo uso de próteses desajustadas, podem 

influenciar profundamente no desejo e na habilidade do paciente para comer 

corretamente. Esses fatores podem conduzir a uma dieta desequilibrada, com aporte 

nutricional deficiente.6 

 

O uso de próteses removíveis pode ocasionar em lesões na mucosa bucal. O 

diagnóstico de queilite angular, de estomatite e de hiperplasia fibrosa inflamatória foi 

associado estatisticamente com o uso das próteses.7 

A avaliação da base das próteses mostrou que 14,3% apresentavam perfurações, 

rachaduras ou fraturas. A presença de dentes artificiais quebrados foi observada em 

15,75%.7 

 

Com respeito à higiene das próteses, 82,1% dos indivíduos apresentaram higiene 

insuficiente. A higiene de uma prótese removível é tão importante quanto a higiene 

dos dentes naturais para a manutenção da saúde bucal.7 

Outras condições relacionadas com o uso de próteses removíveis totais incluem a 

percepção alterada do paladar, a síndrome de ardência bucal e a sensação de ânsia.8 

 

As pesquisas clínicas de vários sistemas de implantes osseointegrados publicadas na 

literatura odontológica vem mostrando que os índices de sucesso longitudinal dos 

implantes aumentam proporcionalmente ao desenvolvimento de novos componentes 

e técnicas cirúrgico-restauradoras, o que justifica seu aumento gradativo de aplicação 

clínica em reabilitação oral.9 

Os implantes têm revolucionado a odontologia restauradora e forneceram benefícios 

para o cuidado do paciente.10 
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O uso de implantes dentários apresenta grande eficácia, permitindo uma maior 

satisfação no uso e melhora na mastigação e qualidade de vida do paciente. 

 

1.2 Implantodontia x implantes osseointegrados 

 

O desenvolvimento dos implantes osseointegrados se iniciou na década de 60, com o 

conceito de osseointegração divulgado por Branemark e colaboradores.11 

 

Osseointegração foi definida como o contato direto, estrutural e funcional, entre o osso 

ordenado e saudável com a superfície do implante, em nível de microscopia óptica, 

estável e capaz de suportar as forças mastigatórias. Assim, eles foram os primeiros a 

sugerir a possibilidade de uma ancoragem direta do osso ao metal que denominaram 

posteriormente de osseointegração.11 

 

Quando se fala em implantodontia osseointegrável, tem-se obrigatoriedade em falar 

de remodelação óssea, que se dá pela ação conjunta de osteoblastos e osteoclastos, 

onde há reabsorção óssea mediada por osteoclastos, seguida de uma fase de 

formação óssea dirigida por osteoblastos.12 

 

Derivados de células osteoprogenitoras, os osteócitos nada mais são que 

osteoblastos modificados. Existem diferenças marcantes nas expressões gênicas 

destas células em sua diferenciação, desde a fase pré-osteoblástica até a formação 

do osteócito maduro. Estudos recentes colocam estes osteócitos como os grandes 

maestros da remodelação óssea.12 

 

A criação e manutenção do fenômeno da osseointegração dependem do 

entendimento do reparo do tecido ósseo e de sua capacidade de remodelação. Sendo 

assim, o sucesso dos implantes envolve a atividade contínua de remodelação, 

evitando microfraturas ou repondo osso microfraturado, e isto está diretamente ligado 

à presença dos osteócitos.12 

  

O tecido ósseo peri-implantar necessita de um tempo para se remodelar até que se 

obtenha um melhor suporte para as cargas a que é submetido.  
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Nesta fase, um número maior de osteócitos se faz necessário, devido ao seu papel 

essencial na remodelação e hemostasia óssea. Uma vez adaptado, o mesmo número 

de osteócitos não é mais necessário e tende a diminuir.12 

 

Os implantes são feitos de titânio, em vista das excelentes características de 

biocompatibilidade com o tecido ósseo e meio bucal, não ocorrendo rejeição, primeiro 

porque não são transplantes, e segundo porque não são órgãos e sim metais 

biocompatíveis e bioinertes, que são implantados e não transplantados.2 

 

A osseointegração se trata de um processo cicatricial, e por essa razão, condições 

sistêmicas que afetem a cicatrização óssea podem diminuir o potencial de tal evento.6 

Deste modo, fica claro que, para que um tratamento com implantes osseointegráveis 

atinja o sucesso esperado é de extrema importância que se realizem exames 

adequados do candidato a receber os implantes, além de uma anamnese criteriosa, a 

fim de se descobrir alterações de saúde e fatores de risco geral, se existirem.1  

 

Nesse contexto, a busca por fatores que possam promover e incrementar a 

osseointegração, ou prejudicar o processo biológico, aumentando o índice de falhas, 

tem sido cada vez mais investigados com o objetivo de ampliar indicações e as taxas 

de sobrevivência dos implantes dentais assim como controlar fatores adversos.13 

 

1.3 Hipercolesterolemia e tecido ósseo 

 

A hipercolesterolemia é uma condição que se caracteriza pela presença de taxas 

elevadas de colesterol no sangue, bem acima dos 200 mg/decilitro, o que afeta um 

quinto da população brasileira, especialmente as pessoas com mais de 45 anos, 

segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. 

 

Embora tenha funções orgânicas essenciais, como a produção de hormônios, o 

colesterol representa um dos fatores de risco mais importantes para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, quando em excesso. Contudo, é 

importante lembrar que a hipercolesterolemia quase sempre está acompanhada de 
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outras condições que favorecem a ocorrência desses eventos, como o sedentarismo 

e a obesidade. 

 

Em geral, a hipercolesterolemia é resultante de uma predisposição genética, ou seja, 

da herança de alterações nos genes que interferem no metabolismo de gorduras, 

associada a uma vida sedentária e a uma alimentação pouco saudável, com a 

ingestão farta e frequente de gordura animal e do tipo trans, presente em margarinas, 

biscoitos, salgadinhos, fast food e diversos outros produtos industrializados. A 

prevalência de hipercolesterolemia nos homens é justificada pelo abuso de dieta rica 

em gordura e pelo fato de não possuírem hábitos de cuidar da saúde, o que acontece 

em maior nível com as mulheres. No entanto, algumas doenças também causam 

níveis elevados de colesterol, a exemplo do hipotireoidismo, da insuficiência renal e 

de problemas no fígado. 

 

Em estudos com animais, a dieta rica em colesterol mostrou uma redução da DMO 

(densidade mineral óssea) no fêmur, o que sugere que colesterol alto pode aumentar 

a atividade osteoclástica.14 Além disso, o tratamento de osteoblastos com diferentes 

concentrações de colesterol inibiu sua proliferação e diferenciação.14  

O tratamento com colesterol reduziu as proteínas osteoblásticas Runx2, ALP e 

colágeno A1 com uma diminuição concomitante de BMP-2. Estes achados sugerem 

que o colesterol pode ter como alvo a BMP-2, bloquear a expressão de Runx2, ALP e 

colágeno A1 em células osteoblásticas, que por sua vez inibe a diferenciação dos 

osteoblastos.14 

 

1.4 Osteoporose x implantes osseointegrados 

 

Osteoporose é uma doença osteometabólica, consequente de uma perda gradativa 

do conteúdo mineral e orgânico do tecido ósseo, caracterizada pela presença de uma 

massa óssea inferior a valores pré-estabelecidos para determinada idade e sexo.15  

A doença pode ser classificada, de acordo com sua etiologia, em osteoporose primária 

e secundária. A secundária é uma consequência de distúrbios endócrinos, como por 

exemplo, hiperparatireodismo, hipertireoidismo e ingestão de glicocorticoides. A 

osteoporose primária, por sua vez, decorre do envelhecimento ou da diminuição dos 
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níveis plasmáticos de estrógeno na menopausa, sendo esta última a causa mais 

comum de osteoporose na mulher. Embora o nível estimado dessa perda diferencie 

de uma população para outra e de acordo com as formas de diagnóstico empregadas, 

tem sido reportado uma ocorrência de 0,5% a 1% de perda óssea por ano.16  

 

Assim como os ossos longos, a osteoporose também atinge os ossos da face. Dessa 

forma, alguns estudos têm demonstrado que a presença desta doença pode implicar 

em alterações no tratamento odontológico no que diz respeito à colocação de 

implantes, próteses, progressão de doença periodontal e risco de perdas dentárias.17 

 

Um dos principais modelos de indução de osteoporose em animais consiste na 

excisão cirúrgica bilateral dos ovários (ovariectomia), onde a diminuição do nível de 

estrógeno resulta num quadro de osteopenia qualitativamente similar à desenvolvida 

na osteoporose pós-menopausa humana.18  

 

Embora estudos clínicos não tenham sugerido que a osteoporose é um fator de risco 

para o insucesso dos implantes, estudos em ratas ovariectomizadas são praticamente 

unânimes em demonstrar que a deficiência de estrógeno ocasiona menor área de 

contato, quantidade e qualidade óssea ao redor de implantes.19 

 

1.5 Bifosfonatos x implantes osseointegrados 

 

Os bifosfonatos são drogas antirreabsortivas empregadas no tratamento de diversas 

patologias ósseas.20 São os medicamentos de eleição escolhidos para o tratamento 

da osteoporose. Os bifosfonatos agem sobre os osteoclastos, inibindo a sua atividade 

e formação, e induzindo a apoptose, através da acumulação de metabolitos no interior 

das células ou através da desregulação dos sinais intracelulares dados por 

proteínas.21  

 

Uma das principais complicações relacionadas com o uso deste tipo de medicamento 

é a osteonecrose dos maxilares. Tal complicação pode se desenvolver 

espontaneamente ou devido a um procedimento cirúrgico invasivo, como exodontia, 
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cirurgia periodontal ou cirurgia de implante dentário, trauma oral, infecção, além da 

má higiene oral.20 

A osteonecrose dos maxilares induzida por bifosfonatos (ONMB) é definida como a 

presença de osso exposto não cicatrizado na maxila ou mandíbula, persistindo por 

mais de oito semanas, em doentes que tomaram bifosfonatos sistêmicos, mas que 

não receberam radioterapia localizada.22 

 

O mecanismo da indução dos bifosfonatos no processo da ONMB parece estar 

associado à cessação da remodelação e renovação óssea através do efeito de 

inibição de osteoclastos por estes medicamentos, quer administrados para reduzir a 

perda de densidade óssea no tratamento da osteoporose ou para prevenir a 

propagação do cancro no osso. Tal patologia afeta negativamente a qualidade de vida 

e produz significativa morbidade nos pacientes que apresentam a doença.22 

 

Assim, apesar do uso de bifosfonatos orais não serem uma contraindicação à 

colocação de implantes, é necessário explicar o risco aumentado de complicações 

para os pacientes. Para a redução deste risco deve haver uma cirurgia o menos 

traumática possível, realizar profilaxia antibacteriana e usar antissépticos tópicos.21  

 

1.6 Importância do estrógeno e progesterona na formação óssea 

 

Estudos laboratoriais têm demonstrado que o estrógeno age diretamente sobre as 

células ósseas, inibindo a reabsorção e promovendo osteogênese, uma vez que 

receptores para esse hormônio têm sido encontrados em todos os principais tipos de 

células do tecido ósseo.23 A deficiência de estrógeno, por sua vez, está relacionada a 

um aumento do número, do tempo de vida e da quimiotaxia de osteoclastos e seus 

precursores. É possível que a ação deste hormônio esteja associada à inibição da 

maturação e da atividade de reabsorção dos osteoclastos.24 Em cultura de 

osteoblastos, o estrógeno parece estimular a proliferação e diferenciação dessas 

células.23 

 

Embora os receptores de estrógeno estejam predominantemente em osteoblastos, a 

principal atuação desse hormônio é na reabsorção óssea.25 Hughes et al.26 
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investigaram a capacidade de o estrógeno afetar a função osteoclástica pela indução 

da apoptose. O 17-beta-estradiol promoveu apoptose em osteoclastos de ratos in vitro 

e in vivo. Esses achados sugerem que os estrógenos podem prevenir perda óssea 

excessiva antes e após a menopausa pela indução da apoptose dos osteoclastos.  

É possível que a ligação do estrógeno ou de seus análogos aos receptores dos 

osteoblastos iniba a liberação de fatores estimuladores dos osteoclastos ou aumente 

a atividade dos fatores inibidores dos mesmos.27 

O receptor se liga de maneira reversível ao estrógeno com alta afinidade e 

especificidade. A ativação do receptor parece envolver uma mudança conformacional 

capaz de ligá-lo ao receptor nuclear28 

 

Entre as citocinas com propriedades de reabsorção, moduladas pelo estrógeno, 

destaca-se a IL-1. A deficiência estrogênica provoca aumento na secreção dessas 

citocinas, potente indutora da reabsorção óssea.29  

 

Outro possível mecanismo de ação estrogênica faz-se pela intervenção da IL-4, que 

inibe a diferenciação dos osteoclastos. Porém o fator mais influenciado pelo estrógeno 

é o TGF-beta (fator de transformação de crescimento beta), produzido por muitas 

células, inclusive os osteoblastos. Para os osteoblastos constitui importante agente 

mitogênico, mas, quanto aos osteoclastos, diminui seu recrutamento e sua atividade 

reabsortiva.30 

 

Os estrógenos e seus análogos apresentam importante papel na expressão de fatores 

de crescimento e de citocinas sintetizadas e secretadas pelos osteoblastos ou pelos 

osteoclastos. Esses mediadores celulares são responsáveis pelo equilíbrio funcional 

das células ósseas, determinando um controle autócrino e parácrino da remodelação 

óssea.30 

  

Steeve et al.31 afirmaram que tanto os estrógenos quanto o TGF-beta aumentam a 

produção de OPG (osteoprotegerina), diminuindo, consequentemente, a 

diferenciação e a ativação dos osteoclastos, bem como induzindo a apoptose dessas 

células. 
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Os progestagênios são esteroides sexuais femininos produzidos pelo corpo lúteo 

menstrual ou até cerca de oito semanas de gestação, sendo depois sintetizados pela 

placenta. No tecido ósseo, estimula a proliferação e a diferenciação dos osteoblastos 

estimulando a formação dos ossos, evitando, assim, a perda óssea.32 

 

A ação da progesterona e de seus derivados sobre o tecido ósseo foi demonstrada 

em mulheres na pré-menopausa, estabelecendo-se uma correlação entre a perda 

óssea vertebral, a duração da fase lútea e os níveis da progesterona circulante. A 

perda óssea é inversamente proporcional à duração da fase lútea e aos níveis 

circulantes de progesterona na fase lútea. Depois da menopausa foi demonstrado que 

a perda óssea cortical, mas não a perda óssea trabecular, é diminuída em mulheres 

tratadas com derivados da 17-alfa-hidroxiprogesterona ou com derivados da 19-

norprogesterona.33 

 

Esse efeito poderia ser explicado pela homologia estrutural da zona de ligação do 

receptor nuclear da progesterona ao DNA, com aquelas dos glicocorticoides e dos 

andrógenos. A progesterona teria um efeito androgênico e antiglicorticóide em nível 

do osso. Outra explicação seria uma ação direta específica dos receptores da 

progesterona nos osteoblastos. Esses mecanismos de ação ainda não foram 

esclarecidos, mas a possibilidade da existência de um ou mais mecanismos sinérgicos 

é muito grande.33 

 

Um estudo específico realizado com a associação de acetato de noretindrona ao 17-

beta-estradiol indicou ter essa combinação hormonal à propriedade especial de 

bloquear a perda óssea, mas também de estimular a formação óssea.34 

 

Foi evocada a possibilidade de uma ação mediada pelo sistema de citocinas, em 

particular da IL-1. Quando se adicionam quantidades crescentes de progesterona em 

culturas de monócitos colhidos em mulheres na fase lútea, observa-se a diminuição 

de 80% a 90% da expressão de IL-1, o que leva à hipótese de que a progesterona 

determinaria a diminuição da reabsorção óssea induzida pela IL-1.33 

A diminuição da secreção de estrógenos na menopausa tem-se como consequência 

maior ritmo na reabsorção óssea.35 
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 A osteoporose na menopausa é de extrema relevância para a área da saúde36, posto 

que constitui uma das doenças metabólicas ósseas mais comuns e significativas. A 

diminuição do estrógeno é o fator determinante e responsável pela gênese da 

osteoporose após a menopausa35, sendo a perda óssea mais intensa nos cinco anos 

que se seguem a ela.37 Por isso, essa condição é mais frequente e mais dramática 

nas mulheres, que chegam a perder cerca de 40%-50% da massa óssea até o final 

da vida.38 A osteoporose atinge uma em cada quatro mulheres na menopausa e, após 

os 65 anos, uma em cada três. A redução da massa óssea após a menopausa 

apresenta relação primária com o funcionamento ovariano.39 

 

1.7 Importância do uso de estatinas em pacientes implantados 

 

A aplicação das estatinas como agentes terapêuticos na hipercolesterolemia tem sido 

de grande importância na redução de níveis elevados de colesterol no sangue. 

Pesquisas recentes demonstram que os efeitos das estatinas não estão limitados às 

suas propriedades de redução lipídica, mas atuam também como anabolizantes do 

tecido ósseo. Estudos in vivo e in vitro revelaram que as estatinas podem reduzir a 

atividade dos osteoclastos, ativar a diferenciação osteoblástica e a formação óssea e 

têm efeitos benéficos na densidade óssea. Em particular, aumentam a expressão da 

proteína morfogenética óssea-2 (BMP-2) e do fator de crescimento endotelial vascular 

(VEGF).40 

 

As estatinas são inibidores competitivos da 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A (HMG-

CoA) redutase, enzima que catalisa a conversão do HMG-CoA a mevalonato.41 O 

mevalonato é um intermediário importante no metabolismo do colesterol, além de 

originar vários compostos isoprenoides, vitais para as diversas funções celulares após 

seu metabolismo.42 Dessa forma, além de reduzir os níveis de colesterol, as estatinas 

também inibem a formação da enzima intracelular farnesil difosfato sintetase, que 

participa da via do mevalonato. Com a inibição desta enzima, há o bloqueio da via que 

controla a síntese da proteína geranilgeranil difosfato (GGPP), levando à inativação 

da família de proteínas GTPases (rac, Rho, Chc 42).43 
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A atividade destas GTPases e sua ligação à membrana requerem prenilação, sendo 

que tais proteínas preniladas são fundamentais no tráfego de vesículas, na mediação 

de mudanças do citoesqueleto iniciadas por fatores de crescimento e integrinas44, e 

na manutenção da integridade citoesquelética dos osteoclastos, contribuindo para sua 

função e sobrevivivência.43 Assim, por reduzir a disponibilidade do substrato, as 

estatinas inibem a prenilação e, consequentemente, a ação do osteoclasto – devido à 

importância das proteínas preniladas na sua função.44  

 

É possível que a prenilação de GTPases por produtos da via do mevalonato regulem 

negativamente a expressão de BMP-2. Portanto, com a inibição da via do mevalonato, 

impedindo a prenilação e a função das GTPases, ocorre o estímulo da expressão da 

BMP-2, levando ao aumento da proliferação dos osteoblastos, resultando no aumento 

da formação óssea.45     

 

É fato também que, na regeneração óssea, os fatores de crescimento angiogênicos 

são predominantemente expressos durante as fases iniciais para o restabelecimento 

da vascularização, ao passo que os fatores de crescimento osteogênicos são 

expressos durante a formação e remodelação óssea. Sendo assim, células 

semelhantes a osteoblastos estimularam a proliferação de células endoteliais pela 

produção de VEGF, enquanto as células endoteliais estimularam a diferenciação de 

células osteoprogenitoras pela produção de BMP-2. Desde as primeiras 

demonstrações dos efeitos das estatinas sobre o metabolismo ósseo, muitos estudos 

vêm sendo conduzidos no intuito de melhor esclarecer e comprovar a capacidade de 

ação dessas drogas. A aplicação do fármaco em animais bem como o estudo clínico 

em humanos são exemplos de pesquisas nesta área. Os inúmeros estudos realizados 

com as estatinas e sua influência na formação óssea sugerem que sua utilização seja 

algo promissor no campo da engenharia tecidual com a possibilidade de auxiliar na 

reparação de grandes defeitos ósseos.46  

 

Para que o tratamento com implantes osseointegráveis atinja o sucesso esperado é 

de extrema importância que o dentista conheça as alterações de saúde e 

medicamentos utilizados pelo paciente que possam influenciar no processo de 

osseointegração. 
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Levando isso em consideração, esse trabalho tem como objetivo avaliar o perfil 

epidemiológico e medicamentoso dos pacientes atendidos na clínica de 

implantodontia da Universidade Santa Cecília, a fim de promover suporte ao trabalho 

realizado pela clínica, com o estudo das interferências benéficas e maléficas nos 

implantes osseointegráveis. 
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2. OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o perfil epidemiológico e medicamentoso dos pacientes atendidos na clínica 

de implantodontia da Unisanta, a fim de obter melhores resultados terapêuticos destes 

pacientes e promover suporte ao trabalho realizado pela clínica, com o estudo das 

interferências benéficas e maléficas nos implantes osseointegráveis. 
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3. MÉTODOS  

 

População estudada  

 

Participaram desse estudo 211 pacientes de ambos os gêneros, de acordo com os 

critérios de inclusão e exclusão abaixo relacionados:  

 

Critérios de Inclusão  

 

Foram inclusos ao estudo todos os pacientes cadastrados na Clínica de 

implantodontia da Unisanta que tinham preenchido seu questionário por completo 

(anamnese). 

 

Critérios de Exclusão  

 

Foram excluídos do estudo pacientes com o preenchimento incompleto do 

questionário, sendo por motivos de esquecimento ou por falta de tempo no 

preenchimento do mesmo (anamnese). 
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4. PROCEDIMENTOS 

 

Foram revisados os prontuários de 211 pacientes devidamente cadastrados na clínica 

de implantodontia da Universidade Santa Cecília (Unisanta) e os resultados foram 

avaliados no período de agosto de 2017 a agosto de 2018. Para tal propósito foi 

solicitado ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEPE) da Unisanta extensão de prazo do 

projeto “guarda-chuva” intitulado: Atenção Farmacêutica através do Método Dáder em 

Pacientes Portadores de Doenças Crônicas Não Transmissíveis atendidos no 

Consultório Farmacêutico da Universidade Santa Cecília (CAAE 

18441413.8.0000.5513).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
17 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 Perfil epidemiológico dos pacientes avaliados 

 

No presente estudo foram analisados os prontuários de 211 pacientes atendidos na 

clínica de implantodontia da Universidade Santa Cecília. Mediante análise dos dados, 

houve a prevalência de 64,45% (n=136) pacientes do gênero feminino e 35,55% 

(n=75) pacientes do gênero masculino. (Gráfico 1).  

 

 
Gráfico 1: Porcentagem de pacientes atendidos na clínica de implantodontia da Unisanta de acordo com o gênero. 

 

O presente estudo mostrou que os pacientes do gênero feminino (64,45%) 

predominaram em relação ao gênero masculino (35,55%). É inquestionável que o 

gênero feminino tenha uma preocupação maior com a saúde bucal e, também com a 

estética.47  

Diversos estudos tem mostrado que o número de mulheres que procuram tratamentos 

vem aumentando em relação aos homens, estando à mulher cada vez mais 

preocupada com sua saúde.48-49 

Além disso, Bertolini et. al. 2007,50 discorre que há uma grande correlação entre 

hormônios ovarianos (progesterona e o estrógeno) com as doenças periodontais, 

64,45%

35,55%

Gênero

Femino Masculino
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onde as mesmas provocam perda dentária precoce acarretando deste modo maior 

prevalência da busca de implante dentário por parte das mulheres.  

Sabe-se que a progesterona e o estrógeno têm como principal função controlar o 

desenvolvimento e a função dos órgãos genitais e dos órgãos sexuais. A sua presença 

também é considerada importante para a regulação funcional de outros tecidos. Os 

receptores de estrógeno e progesterona foram localizados no tecido gengival, 

consequentemente permitindo um maior acúmulo dos hormônios no interior deste 

tecido. Sabe-se que muitos microrganismos (especialmente as bactérias Prevotella 

intermedia e Porphyromonas gingivalis) tem a capacidade de utilizar como nutrientes 

o estrógeno e a progesterona, acumulados no tecido gengival e presentes no fluido 

gengival, de modo que estes hormônios acabam por consistir em um fator de 

crescimento para elas. Isto acaba por sua vez aumentando a incidência de 

sangramentos gengivais, doença periodontal e aumento da probabilidade de 

realização de implante dentário futuro. Além disso, sabe-se que a ação hormonal não 

favorece apenas o desenvolvimento de bactérias específicas para o início da doença 

periodontal, mas também modifica o metabolismo tecidual em relação à resposta 

inflamatória e imunológica.  

Os níveis hormonais alterados podem influenciar os tecidos periodontais não apenas 

quando estão aumentados, mas também quando estão reduzidos, como é o caso do 

estrógeno e progesterona no período pós-menopausa. A redução desses hormônios 

pode afetar o metabolismo do colágeno e contribuir para o desenvolvimento de 

descamação do tecido gengival.50 

Levando em consideração que as mulheres sofrem mudanças hormonais durante a 

puberdade, ciclos menstruais, gestações e pós-menopausa, além de utilizarem 

contraceptivos orais, influenciando no aparecimento das doenças periodontais, 

consequentemente, na perda dentária, podemos justificar a prevalência do gênero 

feminino na procura da colocação do implante dentário osseointegrável.  

Entre os pacientes avaliados no estudo, houve uma predominância de pacientes na 

faixa etária de 41 a 59 anos (gráfico 2). 
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Gráfico 2: Distribuição por faixa etária dos pacientes atendidos na clínica de implantodontia da Unisanta. 

 

Esses resultados parecem evidenciar uma mudança no perfil dos pacientes que 

procuram tratamentos implantológicos, considerando a idade.  

Até poucos anos atrás, a literatura demonstrava que a grande maioria dos cidadãos 

que se submetiam a terapia com implantes eram indivíduos idosos edêntulos totais, 

com mais de 60 anos de idade.51-52-53  

Atualmente, esse perfil vem mudando a cada dia, sendo observada uma redução cada 

vez maior na quantidade de pacientes totalmente desdentados.54 

 

Realizando a análise do uso de medicamentos pelos pacientes avaliados, houve a 

predominância de pacientes que fazem uso de até três medicamentos (gráfico 3) 

 

Gráfico 3: Porcentagem do consumo de medicamentos dos pacientes atendidos na clínica de implantodontia da Unisanta. 
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Foi observado que 20,85% dos pacientes avaliados possuem patologia, porém não 

fazem uso de medicamentos, ou seja, não fazem tratamento de sua doença. 

 

Adesão ao tratamento é um fenômeno sujeito a influência de múltiplos fatores que 

afetam diretamente o paciente e determinam o comportamento deste em relação às 

recomendações referentes ao tratamento de sua doença. Esses fatores, por sua vez, 

estão relacionados às condições sócias demográficas, à doença, à terapêutica, à 

relação entre os profissionais da saúde e o paciente, bem como ao próprio paciente.55 

 

O conhecimento disponível sobre a doença e o seu tratamento, sua percepção e 

eventual preocupação em relação ao diagnóstico, prognóstico, evolução, tempo de 

duração, gravidade da doença, bem como as experiências repetidas do paciente com 

hospitalizações são também fatores de extrema importância na adesão ao 

tratamento.56 

O comportamento dos pacientes em não aderirem ao tratamento é relevante, e sugere 

a necessidade de compreensão de seus valores, crenças e situação socioeconômica 

para que assim, os profissionais de saúde possam agir juntamente ao paciente, 

conscientizando-o sobre a necessidade de adesão ao tratamento e ao mesmo tempo, 

fazê-lo sentir-se agente de mudança para melhorar e manter sua saúde.57 

 

Dentre os prontuários analisados, 11,84% (n=25) pacientes relataram apresentar 

hipercolesterolemia, 6,63% (n=14) destes pacientes apresentaram fazer tratamento 

farmacológico com medicamentos da classe das estatinas (atorvastatina, 

rosuvastatina e sinvastatina), como é ilustrado no gráfico 4. 
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Gráfico 4: Incidência de pacientes atendidos portadores de hipercolesterolemia e usuários de estatinas. 

 

Com o aumento das aplicações de implantes dentais com carga precoce ou imediata, 

e da instalação de fixações em osso de baixa qualidade, há uma necessidade real de 

acelerar e aprimorar o processo de osseointegração.13. 

 

Dentre as estatinas, a sinvastatina, tem sido a mais estudada por estimular a formação 

óssea quando aplicada localmente e tem como vantagens o custo e a estabilidade 

química.58 Diversos estudos tem investigado os efeitos da administração sistêmica e 

aplicação local da sinvastatina sobre a cicatrização óssea.58-59-60 

Foi observado que alguns efeitos adversos da sinvastatina podem surgir quando altas 

doses desse medicamento são aplicadas sistemicamente, aumentando o risco de 

problemas no fígado, doenças renais e danos aos tecidos musculares, enquanto 

baixas doses podem ser ineficientes para a cicatrização óssea.59 

 

Frente a tais empecilhos, a aplicação local das estatinas para reparo ósseo em 

fraturas, ossos longos, defeitos craniofaciais e região periodontal tem se demonstrado 

alternativa promissora.61 
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Dentre os prontuários analisados, 7,58% (n=16) pacientes relataram serem 

portadores de osteoporose, sendo que somente 0,95% (n=2) destes pacientes 

relataram fazerem tratamento farmacológico com medicamento da classe dos anti-

reabsortivos (alendronato), como é ilustrado no gráfico 5. 

 

 

Gráfico 5: Incidência de pacientes atendidos portadores de osteoporose e usuários de anti-reabsortivos. 

 

Quanto à indicação da instalação de implantes em pacientes usuários dos 

bifosfonatos, a literatura ainda apresenta controvérsias.22  

 

Bortolini et. al. 2009 destaca que os efeitos dos bifosfonatos na osseointegração dos 

implantes dentários é muito discutido e controverso, no entanto, estudos demonstram 

que pacientes que receberam bifosfonatos mais potentes, apresentaram falha do 

implante e a cicatrização tardia do sítio cirúrgico. Já o uso de bifosfonatos orais que 

tem potência menor, por um curto período como menos que três anos, não parece ser 

uma contra-indicação à cirurgia dental, entretanto aqueles que fazem o uso desse 

fármaco oral há mais de três anos, necessitam interromper a administração pelo 

menos três meses antes do procedimento cirúrgico, só devendo retomar o uso após 

completa cicatrização dos tecidos ósseos envolvidos, provavelmente três meses após 

a cirurgia, além disso, uso de bifosfonatos concomitante por longos períodos com 

corticoides é uma contra-indicação temporária na colocação de implantes.62 
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As características ocupacionais dos pacientes do sexo feminino e masculino avaliados 

estão pormenorizadas na tabela 1 e 2, respectivamente. (Anexos, tabela 1 e 2). 

 

Foram identificados os medicamentos usados pelos pacientes avaliados. As classes 

terapêuticas utilizadas estão descritas na tabela 3. (Anexo, tabela 3) 

 

Houve a predominância do uso de medicamentos anti-hipertensivos, hormônio 

tireoidiano sintético, antilipêmico e hipoglicemiante oral (gráfico 5). 

 

Gráfico 5: Predominância de medicamentos utilizados pelos pacientes atendidos na clínica de implantodontia da Unisanta. 

 

Foi observado o acometimento de 29 patologias nos pacientes do gênero masculino 

e 59 patologias nos pacientes do gênero feminino. As patologias identificadas estão 

descritas nas tabelas 4 e 5, respectivamente. (Anexos, tabela 4 e 5) 
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6. CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou a análise do perfil epidemiológico 

e medicamentoso dos pacientes atendidos na clínica de implantodontia da Unisanta. 

O gênero feminino prevaleceu sobre o masculino, sendo que a preocupação e busca 

por tratamentos de saúde por parte das mulheres é maior que a masculina. Foi 

observado também que as mulheres possuem maiores fatores de risco relacionados 

à adesão aos implantes dentários em comparação aos homens, devido à diminuição 

dos níveis de estrógeno e progesterona após a menopausa, que pode levar à 

osteoporose. 

Houve maior prevalência de pacientes na faixa etária entre 41-59 anos, pacientes 

aposentados e usuários de medicamentos anti-hipertensivos (losartana). 

Foi observada a predominância de 53,26% de pacientes usuários de medicamentos 

de forma crônica, o que demonstra que a maioria dos pacientes avaliados no estudo 

apresentam patologias. 

Através desse estudo, foi possível identificar o acometimento das patologias 

hipercolesterolemia e osteoporose, que interferem negativamente no processo de 

osseointegração, comprometendo o bom andamento dos implantes osseointegráveis.  

Foi identificado também o uso de medicamentos que interferem negativamente no 

processo de osseointegração, os bifosfonatos, bem como o uso de medicamentos que 

interferem positivamente no processo de osseointegração, que são da classe das 

estatinas, contribuindo para obtenção de melhores resultados na adesão ao implante 

osseointegrável. 

Pode-se concluir que em um futuro próximo, a prática da prescrição odontológica 

poderá ter um incremento mediante inclusão da prescrição de estatinas de uso local 

como elementos positivos para o favorecimento da osseointegração. Pode-se sugerir 

que estes pacientes usuários de medicamentos da classe das estatinas terão maior 

sucesso na adesão aos implantes osseointegráveis. Desde a colocação dos pinos de 

titânio até a prótese fixa, leva-se em torno de seis meses para que ocorra a 

osseointegração, e os mecanismos desses fármacos serão de grande relevância para 

a diminuição do tempo, promovendo maior satisfação e qualidade de vida ao paciente. 
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8. ANEXOS 

 

8.1 Tabela 1  

 
Características ocupacionais dos pacientes do sexo feminino avaliados. 

Santos/SP, 2018 

Profissões  Mulheres % 

Aposentada  25 18,38 

Do lar  24 17,65 

Professora 

Comerciante 

Costureira 

Vendedora 

Auxiliar de enfermagem 

Diarista 

Funcionária pública 

Manicure 

Técnica em enfermagem 

Consultora 

Cozinheira 

Cuidadora de idosos 

Estudante 

Telefonista 

Ajudante de cozinha 

 8 

7 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

5,88 

5,15 

2,94 

2,94 

2,20 

2,20 

2,20 

2,20 

2,20 

1,47 

1,47 

1,47 

1,47 

1,47 

0,73 

Analista de sistema  1 0,73 

Assistente odontológico  1 0,73 

Assistente comercial  1 0,73 

Atendente de farmácia  1 0,73 

Autônoma  1 0,73 

Auxiliar administrativo  1 0,73 

Auxiliar de escritório  1 0,73 

Auxiliar de limpeza  1 0,73 

    

   continua 



 
32 

 

   continuação 

Características ocupacionais dos pacientes do sexo feminino avaliados. 
Santos/SP, 2018 

 

Auxiliar de serviços gerais  1 0,73 

Bancaria  1 0,73 

Cabelereira  1 0,73 

Caseira  1 0,73 

Educadora física  1 0,73 

Empresária  1 0,73 

Enfermeira  1 0,73 

Esteticista  1 0,73 

Farmacêutica  1 0,73 

Massoterapeuta  1 0,73 

Operadora de caixa  1 0,73 

Operadora de importação e exportação  1 0,73 

Pedagoga  1 0,73 

Professora de yoga  1 0,73 

Psicóloga  1 0,73 

Recepcionista  1 0,73 

Técnica em laboratório  1 0,73 

Técnica mob. ortopédica  1 0,73 

Zeladora 

Não responderam 

 

 

1 

11 

0,73 

8,09 

Total  136 100,00 
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8.2 Tabela 2 

 

Características ocupacionais dos pacientes do sexo masculino avaliados. 
Santos/SP, 2018 

Profissões  Homens % 

Aposentado  15 20,0 

Autônomo 

Eletricista 

Funcionário público 

 6 

3 

3 

8,0 

4,0 

4,0 

Auxiliar almoxarifado 

Comerciante 

Corretor de imóveis 

Mecânico 

Motorista 

Operador de guindaste portuário 

Porteiro 

Representante comercial 

Vendedor 

Artesão 

 2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

       2,67 

2,67 

2,67 

2,67 

2,67 

2,67 

2,67 

2,67 

2,67 

1,33 

Auxiliar operador portuário  1 1,33 

Auxiliar radiológico 

Carteiro 

 1 

1 

1,33 

1,33 

Construtor  1 1,33 

Controlador de acessos  1 1,33 

Cordeiro  1 1,33 

Costureiro  1 1,33 

Estudante  1 1,33 

Funcionário público estadual  1 1,33 

Inspetor  1 1,33 

Marceneiro  1 1,33 

Mergulhador  1 1,33 

    

   continua 
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   continuação 

Características ocupacionais dos pacientes do sexo masculino avaliados. 
Santos/SP, 2018 

 

Mestre de obras  1 1,33 

Operador de equipamentos  1 1,33 

Operário  1 1,33 

Pastor  1 1,33 

Pintor  1 1,33 

Professor de educação física  1 1,33 

Químico  1 1,33 

Técnico de esportes  1 1,33 

Técnico em química  1 1,33 

Técnica em segurança do trabalho  1 1,33 

Zelador 

Não responderam 

 1 

6 

1,33 

8,0 

Total  75 100,00 
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8.3 Tabela 3 

 
Classes terapêuticas utilizadas pelos pacientes avaliados. Santos/SP 2018 

Classes Terapêuticas Medicamentos 
Nº de 

pacientes 

% de 

pacientes 

Antiagregante plaquetário AAS 4 2,34 

Antiarritmico Amiodarona 1 0,58 

Antihipertensivo  Losartana 

Atenolol 

Hidroclorotiazida 

Anlodipino 

Enalapril 

Captopril 

Clortalidona 

Clorana 

Enalapril+hidroclorotia

zida 

Metoprolol 

Nebivolol 

Olmesartana 

Propranolol 

21 

9 

7 

5 

4 

2 

2 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

12,28 

5,26 

4,09 

2,92 

2,34 

1,17 

1,17 

0,58 

0,58 

 

0,58 

0,58 

0,58 

0,58 

Antilipêmico 

 

Sinvastatina 

Rosuvastatina 

Bezafibrato 

Atorvastatina 

Ciprofibrato                               

9 

3 

2 

2 

1 

5,26 

1,75 

1,17 

1,17 

0,58 

Anti-inflamatório não 

esteroide 

 

Anti-reabsortivo 

Diclofenaco 

Meloxicam 

Trometamol 

cetorolaco 

Alendronato 

2 

1 

1 

2 

1,17 

0,58 

0,58 

1,17 

Anti-inflamatório esteróide Prednisona 2 1,17 

   continua 
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   continuação 

Classes terapêuticas utilizadas pelos pacientes avaliados. Santos/SP 2018 
 

Psicoestimulante Ritalina 1 0,58 

Analgésico Dipirona 2 1,17 

Hiperplasia benigna da 

prostata 

 

Doxazosina 

1 0,58 

Ansiolítico Escitalopram 

Clonazepam 

Cloxazolam 

Diazepam 

2 

2 

1 

1 

1,17 

1,17 

0,58 

0,58 

Antimalárico Cloroquina 1 0,58 

Broncodilatador  Formoterol+budesonid

a 

Salmeterol+fluticasona 

Tiotrópio 

1 

1 

1 

0,58 

0,58 

0,58 

Hipoglicemiante oral 

 

Suplemento mineral 

Metformina 

Glibenclamida 

Glicosamina+condroiti

na 

Glicosamina 

9 

3 

3 

 

1 

5,26 

1,75 

1,75 

 

0,58 

Anti-reumático Leflunomida 1 0,58 

Antiúlcera Omeprazol 

Pantoprazol 

Ranitidina 

5 

3 

1 

2,92 

1,75 

0,58 

Anticonvulsivante Oxicarbamazepina 1 0,58 

Antiespamódico urinário Oxibutina 1 0,58 

Suplemento vitamínico Polivitaminico 

Vitamina C 

Vitamina D 

Vitamina E 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

0,58 

0,58 

0,58 

0,58 

 

continua 
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  continuação 

Classes terapêuticas utilizadas pelos pacientes avaliados. Santos/SP 2018 

 

 Pantogar 1 0,58 

Hormônio tireoidiano 

sintético 

Levotiroxina 12 7,02 

Inibior da colinesterase Piridostigmina 1 0,58 

Antidepressivo Sertralina 

Fluoxetina 

Brupropiona 

Amitriptilina 

Citalopram 

Paroxetina 

4 

4 

2 

1 

1 

1 

2,34 

2,34 

1,17 

0,58 

0,58 

0,58 

Antitireoidiano 

Repositor hormonal 

Tiamazol 

Estradiol 

2 

1 

1,17 

0,58 

Antiglaucoma Timolol 1 0,58 

Relaxante muscular Torsilax 1 0,58 

Repositor de cálcio Cálcio 2 1,17 

Vasoprotetor sistêmico Diosmina+hesperidina 

Venalot 

2 

1 

1,17 

0,58 

Antibiótico Ciprofloxacino 1 0,58 

Indutor de ovulação Clomifeno 1 0,58 

Total  171 100,00 
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8.4 Tabela 4 

 

Patologias acometidas nos pacientes do sexo masculino avaliados. Santos/SP, 
2018 

Patologias 
 Frequência de 

patologias 

% frequência de 

patologias 

Hipertensão 

Hepatite A 

Hipercolesterolemia 

Diabetes Mellitus 

Sinusite 

Hepatite B 

Cardiopatia 

Hipertrigliceridemia 

Úlcera 

Tensão muscular 

Arritmia 

Asma 

Depressão 

Enxaqueca 

Hepatite 

Herpes 

 19 

16 

10 

9 

8 

6 

5 

4 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

17,92 

15,09 

9,43 

8,49 

7,55 

5,66 

4,72 

3,77 

3,77 

2,83 

1,89 

1,89 

1,89 

1,89 

1,89 

1,89 

Artrite reumatóide  1 0,94 

Artrose   1 0,94 

Distúrbios psíquicos   1 0,94 

DPOC   1 0,94 

Hipertireoidismo  1 0,94 

Incontinência urinária  1 0,94 

Labirintite  1 0,94 

Osteoporose  1 0,94 

Rinite alérgica  1 0,94 

Sífilis  1 0,94 

Total  106 100,00 
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8.5 Tabela 5.  

 

Patologias acometidas nos pacientes do sexo feminino avaliados. Santos/SP, 
2018 

Patologias 

 Frequência 

de 

patologias 

%Frequência 

de  

patologias 

Hipertensão 

Hepatite A 

Sinusite 

Hipercolesterolemia 

Osteoporose 

Anemia 

Hipotireoidismo 

Diabetes Mellitus 

Distúrbios psíquicos 

Artrose 

Hepatite 

Tensão muscular 

Enxaqueca 

Herpes 

Úlcera 

Cardiopatia 

Depressão 

Hepatite B 

Arritmia 

Asma 
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25 

16 

15 

15 

13 

12 

11 

9 

8 

8 

8 

6 

6 

6 

5 

5 

4 

2 

2 

14,96 

9,84 

6,29 

5,90 

5,90 

5,12 

4,72 

4,33 

3,54 

3,15 

3,15 

3,15 

2,36 

2,36 

2,36 

1,97 

1,97 

1,57 

0,79 

0,79 

Febre reumática 

Fibromialgia 

Gastrite 

Hipertrigliceridemia 

 

 

 2 

2 

2 

2 

 

 

0,79 

0,79 

0,79 

0,79 

 

continua 
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 continuação 

Patologias acometidas nos pacientes do sexo feminino avaliados. Santos/SP, 
2018 

 

Labirintite   2 0,79 

Menopausa  2 0,79 

Nefrite  2 0,79 

Varizes  2 0,79 

Artrite reumatoide  1 0,39 

Arterosclerose  1 0,39 

Câncer de mama  1 0,39 

Displasia mamária  1 0,39 

Diverticulite  1 0,39 

Epilepsia  1 0,39 

Erisipela 

Esteatose 

 1 

1 

0,39 

0,39 

Glaucoma  1 0,39 

Glomerulonefrite membranosa  1 0,39 

Hanseaníase  1 0,39 

Hipertireoidismo  1 0,39 

Hipotensão  1 0,39 

Lúpus  1 0,39 

Miastenia gravis  1 0,39 

Mioma  1 0,39 

Osteopenia  1 0,39 

Pneumonia  1 0,39 

Psoríase   1 0,39 

Tendinite  1 0,39 

Transtorno de ansiedade  1 0,39 

Transtorno de déficit de atenção  1 0,39 

Trombose  1 0,39 

Tuberculose  1 0,39 

Total  254 100,00 
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