
1 
 

UNIVERSIDADE TIRADENTES 

 

ELOAH ALVES LIMA  

 JOYCI SANTOS SANTANA  

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTÂNCIA DA MUCOSA QUERATINIZADA PARA 

A SAÚDE PERI-IMPLANTAR: UMA REVISÃO 

SISTEMATIZADA 

 

 

 

 

 

 

 

ARACAJU 

2019 



2 
 

 

ELOAH ALVES LIMA  

 JOYCI SANTOS SANTANA  

 

 

 

 

IMPORTÂNCIA DA MUCOSA QUERATINIZADA PARA 

A SAÚDE PERI-IMPLANTAR: UMA REVISÃO 

SISTEMATIZADA 

 

Trabalho de conclusão de curso 

apresentado à Coordenação do Curso de 

Odontologia da Universidade Tiradentes 

como parte dos requisitos para obtenção do 

grau de Bacharel em Odontologia. 

 

 

Prof. Msc Francisco de Assis N M Araujo 

 

 

 

 

ARACAJU 

2019 

 



3 
 

ELOAH ALVES LIMA  

 JOYCI SANTOS SANTANA  

 

 

IMPORTÂNCIA DA MUCOSA QUERATINIZADA PARA 

A SAÚDE PERI-IMPLANTAR: UMA REVISÃO 

SISTEMATIZADA 

 

Trabalho de conclusão de curso 

apresentado à Coordenação do Curso de 

Odontologia da Universidade Tiradentes 

como parte dos requisitos para obtenção do 

grau de Bacharel em Odontologia. 

 

 

Aprovado ____/____/____ 

 

Banca Examinadora 

 

____________________________________________________________ 

Prof. Orientador: Msc. Francisco de Assis Nunes Martins Araujo 

 

____________________________________________________________ 

1º Examinador: Prof. Dr. Max Dória Costa 

 

____________________________________________________________ 

2º Examinador: Msc. Gustavo Marques Sobral dos Santos  

 



4 
 

 

AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DO TCC  

  

Eu, Francisco de Assis Nunes Martins Araujo, orientador dos discentes Eloah Alves 

Lima e Joyci Santos Santana atesto que o trabalho intitulado: “Importância da Mucosa 

Queratinizada para a Saúde Perimplantar: Uma Revisão Sistematizada”, está em  

condições de ser entregue à Supervisão de Estágio e TCC, tendo sido realizado 

conforme as atribuições designadas por mim e de acordo com os preceitos 

estabelecidos no Manual para a Realização do Trabalho de Conclusão do Curso de 

Odontologia.  

  

 Atesto e subscrevo,  

  

  

_____________________________________________________ 

Orientador 

 

 

 

  



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Que os vossos esforços desafiem as 

impossibilidades, lembrai-vos de que as grandes 

coisas do homem foram conquistados do que 

parecia impossível.” 

(Charles Chaplin) 



6 
 

AGRADECIMENTOS  

Agradecemos aos nossos familiares pelo apoio durante essa jornada. Vocês foram 
essenciais para a conclusão desta etapa! 

Ao nosso orientador, Prof. Msc Francisco de Assis Nunes Martins Araújo, 
agradecemos por nos conduzir tão bem na realização do nosso trabalho. 
Agradecemos principalmente, a atenção, a amizade, a compreensão, a benevolência 
e a tranquilidade transmitida nos momentos mais aflitos. 

Queremos agradecer também, a todos os nossos mestres que fizeram parte dessa 
conquista e nos ajudaram a chegar até aqui. 

Aos funcionários da Universidade Tiradentes, que nos acolhem tão bem, o nosso 
muito obrigado pela parceria, auxílio e brandura! 

Gostaríamos de agradecer aos nossos amigos por tanto companheirismo durante 
essa caminhada, e principalmente aos nossos colegas de curso que compartilharam 
conosco não só momentos de alegria, mas também de angústia, e de aprendizado. 

Não poderiamos deixar de nos agradecer, por tamanha dedicação, compreensão, 
paciência, esforço e amizade durante a construção desta tarefa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

IMPORTÂNCIA DA MUCOSA QUERATINIZADA PARA A SAÚDE 

PERIMPLANTAR: UMA REVISÃO SISTEMATIZADA 

Eloah Alves Limaª, Joyci Santos Santana b, Francisco de Assis Nunes Martins 

Araújo c 

(ª) Graduanda em odontologia – Universidade Tiradentes; (b) Graduanda em odontologia 
– Universidade Tiradentes; (c) Professor Msc. Titular  do curso de Odontologia- 

Universidade Tiradentes. 
 

 

 

RESUMO 

A faixa de mucosa queratinizada (MQ) é importante para o periodonto por fornecer 
maior resistência contra injúrias externas e permitir que os pacientes mantenham uma 
higiene oral sem irritação ou desconforto. Sua relevância para manutenção da saúde 
perimplantar é bastante discutida pela literatura. Desse modo, foi realizada uma 
revisão de literatura sistematizada de artigos na base de dados PubMed (Medline), 
publicados entre os anos 2014 e 2019 que correlacionassem a presença de MQ com 
parâmetros de saúde perimplantar. A combinação dos descritores resultou em 171 
artigos. Ao avaliar os critérios de inclusão e exclusão, 07 artigos foram selecionados 
para a revisão. Os parâmetros mais comuns de avaliação foram o Índice de Placa (IP), 
Sangramento à Sondagem (SS) e a Profundidade de Sondagem (PS). Foi observado 
que a ausência de MQ esteve associada a maiores níveis de SS e IP nos estudos 
avaliados, não havendo essa correlação em relação aos níveis de PS. Não houve 
consenso ao correlacionar o desconforto durante a escovação com a presença ou 
ausência de MQ. Diante das limitações do presente estudo, observa-se que a 
literatura não demonstra um consenso em relação a presença da MQ como um 
parâmetro imprescindível para manutenção dos índices de saúde perimplantar.  

PALAVRAS-CHAVE  

 Implantes Dentários; Perimplantite; Osseointegração. 

 

 

ABSTRACT 

The keratinized mucous (KM) range is important for periodontal, because it provides 
greater resistance against external injuries and allows patients to maintain oral hygiene 
without irritation or discomfort. Its importance for maintaining periimplant health is 
widely discussed in the literature. Thus, a review of systematized literature of articles 
was performed in the PubMed database (Medline), published between 2014 and 2019 
that correlated the presence of KM with periimplant health parameters. The 
combination of descriptors resulted in 171 articles. When evaluating the inclusion and 
exclusion criteria, 07 articles were selected of the review. The most common 
parameters of evaluation were the Plate Index (PI), Probing Bleeding (BOP) and 
Probing Depth (PD), was observed that the absence of KM was associated with higher 
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levels of BOP and PI in the evaluated studies, and this correlation was not regarding 
PD levels. There was no consensus in correlating discomfort during brushing with the 
presence or absence of KM essential parameter for maintaining perrimplant health 
indices.  

KEYWORDS 

Dental Implants; Periimplantites; Osseointegration. 
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1 INTRODUÇÃO 

Na odontologia, com o crescimento da expectativa de vida da população, tem-

se aumentado a busca por tratamentos reabilitadores com implantes 

osseointegrados para a reposição de áreas parcialmente e totalmente edêntulas. 

Apesar de apresentarem altas taxas de sucesso e proporcionarem maior 

satisfação para os pacientes quando comparados às próteses convencionais, 

complicações biológicas podem ocorrer diminuindo a taxa de sucesso das 

reabilitações implantosuportadas (BUYUKOZDEMIR et al., 2015). Nesse 

aspecto, a literatura mostra que diversos fatores podem influenciar o sucesso e 

a sobrevivência dos implantes osseointegrados, dentre os quais podemos citar 

a faixa de mucosa queratinizada (WANG, ZHANG & MIRON, 2016). 

A mucosa peri-implantar é formada durante o processo de cicatrização que 

ocorre após a instalação do implante/pilar, apresentando a função de manter o 

processo de osseointegração e proteger o osso alveolar (ARAUJO & LINDHE, 

2018). A cicatrização dos tecidos moles peri-implantares pode resultar no 

estabelecimento de um tecido composto por mucosa queratinizada ou mucosa 

de revestimento. A mucosa queratinizada é composta de tecido conjuntivo 

denso, conectado firmemente ao periósteo e coberto por uma camada epitelial 

queratinizada (TEN CATE, 1994). Sua importância é fornecer uma maior 

resistência contra as injúrias externas (trauma mecânico, agressão bacteriana), 

permitir que os pacientes mantenham uma higiene oral, sem irritação ou 

desconforto e auxiliar na dissipação de forças fisiológicas que são exercidas 

pelas fibras musculares da mucosa alveolar nos tecidos peri-implantares 

(BONINO et al., 2018).  

Desta forma, os implantes que apresentam faixa de mucosa queratinizada 

estariam menos predispostos às doenças peri-implantares: mucosite e a peri-

implantite. A mucosite é definida como lesão inflamatória ao redor do implante 

sem perda do osso de suporte, possuindo como principal característica clínica o 

sangramento à sondagem, associado a outros sinais clínicos de inflamação 

como eritema, inchaço e/ou presença de supuração (HEITZ-MAYFIELD & 

SALVI, 2018); já a peri-implantite é definida por uma lesão progressiva dos 

tecidos ao redor do implante, acompanhada pela perda óssea radiográfica, sinais 

clínicos de inflamação e formação de bolsas peri-implantares (GRISHKE et al., 

2019).  
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Diversos estudos evidenciaram um pior controle de biofilme e maiores níveis de 

inflamação peri-implantar em pacientes que apresentam faixa de mucosa 

queratinizada menor que 2 mm (ADIBRAD, SHAHABUEI & SAHABI, 2009; 

LADWEIN et al., 2015; SOUZA et al, 2016) e maiores níveis de perda óssea 

(BOURI et al., 2008). Duas revisões sistemáticas (BRITO et al., 2014; LIN, CHAN 

& WANG, 2013) também evidenciaram que implantes com MQ > 2 mm 

apresentam menores sinais de inflamação.  

Outros estudos mostraram que a presença de MQ não é imperativa para que os 

pacientes apresentem saúde e estabilidade peri-implantar (FRISCH et al, 2015; 

WENNSTROM, BENGAZI & LEKHOLM, 1994). Em uma revisão sistemática, 

Wennstrom & Derks (2012) concluíram que não há evidência científica suficiente 

que correlacione a presença da mucosa queratinizada com saúde peri-implantar, 

principalmente em pacientes que apresentem um bom controle de biofilme 

através das técnicas de escovação. 

Nesse contexto, com o número crescente de pacientes reabilitados com 

implantes e que podem apresentar uma maior susceptibilidade a processos 

inflamatórios, quando ausente uma faixa de mucosa queratinizada, torna-se de 

importante relevância clínica um estudo que compreenda essa relação, ao 

sugerir condutas para prevenção das doenças peri-implantares. O presente 

trabalho teve como objetivo realizar uma revisão sistematizada da literatura 

publicada nos últimos cinco anos, sobre a importância da MQ na manutenção 

dos parâmetros de saúde ao redor dos implantes. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

A base de dados PubMed (Medline) foi utilizada na busca de artigos, publicados 

entre agosto de 2014 e agosto de 2019, no intuito de fundamentar uma revisão 

de literatura elaborada de forma sistematizada. Foram selecionados artigos que 

correlacionassem a presença de mucosa queratinizada como critério para 

avaliação da saúde peri-implantar. 

 A pesquisa foi realizada no mês de agosto de 2019, sendo utilizados os 

descritores Gingival Health, Keratinized Mucosa, Dental Implants, Peri-implants 

tissue. Para os cruzamentos dos descritores foi adotada a expressão booleana 

“AND” (inserção de duas ou mais palavras), com as seguintes combinações 

Gingival Health and Peri-Implants Tissue and Dental Implants, Keratinized 
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Mucosa and Peri-implants tissue and Dental Implants Gingival Health and 

Keratinized Mucosa and Dental Implants. 

Para que a leitura dos artigos fosse realizada na íntegra, os títulos e resumos 

foram previamente estudados. A seleção foi realizada baseando-se em critérios 

de inclusão e exclusão previamente determinados. Os artigos selecionados 

deveriam incluir: 1) estudos correlacionassem parâmetros de saúde peri-

implantar com a presença ou ausência de mucosa queratinizada; 2) estudos 

prospectivos, retrospectivos e série de casos. Não foram incluídos artigos de 

revisão de literatura/revisão sistemática, dissertações/ teses, editoriais, 

consensos, carta ao editor, relato de caso, estudos in vitro ou em animais, 

estudos que divergem do tema, estudos para ganho cirúrgico de mucosa 

queratinizada e estudos em idioma diferente do inglês.  

Após a seleção dos artigos, os mesmos foram fichados e tabulados com o 

objetivo de obter uma associação entre a presença ou ausência de MQ com os 

parâmetros de saúde peri-implantar. 

Na pesquisa na base de dados utilizada para este estudo, foram encontrados 

171 artigos (Tabela 01). Destes, 28 estavam duplicados; sendo então revisados 

143 artigos. 

Descritores PubMed 

Gingival health and peri-implant 

tissue and dental implants. 

82 

Keratinized mucosa and peri-implant 

tissue and dental implants. 

64 

Gingival health and Keratinized 

mucosa and dental implants 

25 

Total 171 

 Tabela 01 – Distribuição do número de artigos encontrado na base de dados 

Pubmed.  

A partir da leitura do título e do resumo, foram excluídos artigos de revisão de 

literatura / revisão sistemática (n= 18), artigos com estudos em animais (n=02), 

artigos por não terem relação direta com o tema (n=76), idioma diferente do 
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inglês (n=01), relato de caso clínico (n=02), técnicas cirúrgicas (n=33) e 

consensos (n=04), permanecendo 07 artigos para a leitura completa (Figura 01). 

Os artigos selecionados para realização deste estudo foram tabulados na Tabela 

02.                                                              

Busca eletrônica na base de dados PubMed (n = 171) 

 

            Excluídos (n =28) – 

                  Duplicidade 

 

                                   143 Artigos para leitura de títulos e resumos 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(n = 07) Artigos para leitura completa 
 

 

 

Figura 01 – Esquema demonstrativo da inclusão dos artigos na amostra do 
estudo. 

Excluídos:  

Revisão de literatura / revisão 

sistemática (n=18) 

Estudos em animais (n=02) 

Artigos por não terem relação 

direta com o tema (n=76) 

Idioma diferente do inglês (n=01) 

Relato de caso (n=02) 

Técnicas cirúrgicas (n=33) 

Consenso (n=04) 

 



13 
 

AUTOR TIPO DO ESTUDO AMOSTRA PARÂMETRO  RESULTADOS 

 
 

 

 
 

 

Grischke et al., 
2019 

 

Estudo Transversal 

 

 
 

 

231 implantes / 52 pacientes 
------ 

MQ > 2mm / Suficiente (187 

Implantes) 
MQ < 2mm / Insuficiente (44 

Implantes) 

 
 

 

 
 

- SS (Sangramento a sondagem) 

- mGI- SS (Severidade) 

 

 

Pacientes que apresentaram MQ < 2mm apresentaram 

um risco relativo (RR) 3,3 maior ao sangramento do 

que o grupo com MQ > 2mm (p=0.009). 

 

 Foi observada uma maior severidade da doença 

periimplantar em paciente com MQ < 2mm (p<0,05). 

 

 

Monje & Blasi., 
2019 

 

Estudo Transversal 

 

 
196 implantes / 37 pacientes 

-------- 

MQ < 2 mm mucosa queratinizada 

 

MQ  > 2 mm mucosa queratinizada 

 

 

- PS (Profundidade de Sondagem) 

- mBI (Mombeli) 

- SS (Sangramento a sondagem) 

- IP (Índice de placa) 

- SUP (Supuração) 

- Desconforto durante Escovação 

 - EVA (Escala visual analógica) 

 

Os pacientes com MQ < 2 mm apresentaram maiores 

parâmetros de PS, mBI, SS e IP, com diferença 

estatisticamente significante (p < 0.001), quando 

comparado aos pacientes com MQ > 2mm. 

 

Não houve diferença em relação à supuração entre os 

grupos. 

 

A falta de MQ foi significativamente associada a 

mucosite. 

 

O desconforto durante a escovação, medido através do 

EVA, foi maior em pacientes com MQ < 2mm, 

havendo diferença estatística ao comparar com 

pacientes com MQ > 2mm (p<0.001).  Na presença de 

MQ > 2,5 mm, os pacientes apresentaram conforto 

máximo (EVA=100). 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Bonino et al., 

2018 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Estudo Prospectivo 

 

 

Grupo 1: presença de MQ (12 pacientes 

– 13 implantes) 

Grupo 2: ausência de MQ (12 pacientes 

– 15 implantes) 

 

-------- 

 

Visitas de acompanhamento de 3 e 6 

meses após a instalação da reabilitação 

protética 

 

- PS (Profundidade de sondagem) 

- RG (Recessão gengival) 

- SS (Sangramento a sondagem) 

- IP visível (Ainamo & Bay) 

- Desconforto na escovação (EVA- 

Escala visual analógica ) 

- Satisfação estética (EVA- Escala 

visual analógica) 

 

A presença ou ausência de MQ não influenciou os 

parâmetros clínicos IP, PS e SS. 

 

Os pacientes que não apresentaram mucosa 

queratinizada foram mais susceptíveis ao 

desenvolvimento de recessões gengivais (RG) do que 

o grupo que apresentava mucosa queratinizada. 
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A presença de MQ esteve associada a melhor 

satisfação estética dos pacientes, ao longo do estudo, 

quando comparado ao grupo sem MQ  (p <0,01). 

 

Não houve diferença estatística, quando comparado os 

níveis de desconforto durante a escovação, entre os 

grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Perussolo et al., 

2018 

Estudo Prospectivo 
 

 

 

80 pacientes / 202 implantes 
 

Grupo largo: MQ > 2mm (n = 112) 

Grupo estreito: MQ < 2mm (n = 90) 
 

T0: linha de base. 

T4: seguimento de quatro anos. 

 

- NOM  (Nível ósseo marginal) 

- IPm (Índice de placa modificado – 

Mombelli & Lang) 

- PS (Profundidade de sondagem) 

- SS (Sangramento a sondagem) 

- Desconforto durante escovação (EVA 

– Escala visual analógica) 

 

 

 Pacientes com MQ < 2mm apresentaram maiores 

níveis de perda óssea (NOM) do que o grupo com MQ 

> 2mm (p<0,05), evidenciando um risco relativo (RR) 

3,45 para perda óssea. 

Houve diferença estatística entre os grupos quando 

avaliados o IPm e o SS (p<0,05), sendo encontrados 

maiores índices no grupo estreito. A análise dos outros 

parâmetros clínicos não evidenciou diferença entre os 

grupos.   

Durante o período de acompanhamento, os pacientes 

do grupo com Mq < 2mm relataram níveis de 

desconforto superiores aos pacientes do outro grupo 

(p<0,05). 

Ueno et al.,  

2016 
Estudo Transversal 

 

90 implantes/60 pacientes 
 

MQ > 2 mm 

MQ < 2 mm 
 

 

-  IG (Índice gengival) 

-  PS (Profundidade de sondagem) 

-  SS (Sangramento na sondagem) 

-  IP (Índice de placa) 

-  RG (Recessão gengival) 

- GDE (Grau de dificuldade da 

escovação 

 

PS, SS e IP nos tecidos peri-implantares foram 

significativamente maiores no grupo MQ < 2 mm, em 

comparação com o grupo MQ > 2 mm (p<0,05). Não 

houve diferença em relação aos demais parâmetros 

clínicos avaliados. 

 

 

A presença ou ausência de MQ não afetou a presença 

de dor e grau de dificuldade durante a escovação. 

 

 

Souza et al., 
2016 

 

 

Estudo de Coorte 

 

268 implantes /80 pacientes 
 

 

Grupo largo: MQ > 2mm (n = 137) 
Grupo estreito: MQ < 2mm (n = 131) 

 

 

- IP (Índice de placa modificado – 

Mombelli & Lang)  

- PS (Profundidade de sondagem) 

- SS (Sangramento a sondagem) 

Durante o período de acompanhamento, os pacientes 

do grupo com MQ < 2mm relataram níveis de 

desconforto superiores aos pacientes do outro grupo 

(p<0,05). 

 

Houve diferença estatística entre os grupos quando 
avaliados o IP e o SS (p<0.05), sendo encontrados 
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- Desconforto durante Escovação  

- EVA (Escala visual analógica) 

 

 

 

maiores índices no grupo estreito. A análise dos outros 

parâmetros clínicos não evidenciou diferença entre os 
grupos. 

 

 
 

Ladwein et al., 

2015 

Estudo Transversal 

 

 

 

967 implantes / 211 pacientes 
----- 

Grupo SMQ: sem mucosa queratinizada 

(0 mm) (358 implantes) 

Grupo MQ > 0 mm (609 implantes) 

 

 

 

 

- IP (Índice de placa) 

- PS (Profundidade de sondagem) 

- SS (Sangramento à sondagem) 

 

 

Considerando o IP e SS, o grupo SMQ apresentou 

maior acúmulo de placa e sangramento do que o grupo 

MQ (p<0.05). 

 

Em relação à PS e a presença de defeitos ósseos 

verticais, não houve diferença significativa entre os 

dois grupos (p = 0,28). 

 

 

Tabela 02 – Artigos selecionados para o estudo. 
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3 RESULTADOS  

Dos sete artigos selecionados, quatro artigos foram classificados como sendo 

estudos transversais (GRISCHKE et al., 2019; MONJE & BLASI, 2019; UENO et 

al.,  2016; SOUZA et al., 2016), dois artigos sendo estudos prospectivos 

(BONINO et al., 2018; PERUSSOLO et al., 2018)  e um artigo estudo coorte 

(SOUZA et al., 2016). Nos estudos anteriormente citados, foram avaliados 1.982 

implantes. Para avaliação da faixa de mucosa queratinizada (MQ), quatro 

autores (MONJE & BLASI, 2019; PERUSSOLO et al., 2018; UENO et al., 2016; 

SOUZA et al., 2016) dividiram os pacientes em dois grupos: MQ < 2 mm e MQ 

> 2mm,  um autor  (GRISCHKE et al., 2019) dividiu os pacientes em dois grupos, 

sendo MQ > 2 e MQ < 2 mm e dois autores (BONINO et al., 2018; LADWEIN et 

al., 2015)  dividiram os pacientes em dois grupos classificando-os:  presença ou 

ausência de mucosa queratinizada . Todos os artigos (GRISCHKE et al., 2019; 

MONJE & BLASI, 2019; BONINO et al., 2018; PERUSSOLO et al., 2018; UENO 

et al.,  2016; SOUZA et al., 2016; LADWEIN et al., 2015) avaliados utilizaram 

como parâmetro para avaliação da saúde peri-implantar índices periodontais de 

diagnóstico da saúde.  Para avaliação dos índices de placa (IP), seis autores  

(MONJE & BLASI, 2019; BONINO et al., 2018; PERUSSOLO et al., 2018; UENO 

et al.,  2016; SOUZA et al., 2016; LADWEIN et al., 2015) diferiram em relação ao 

método de avaliação desses parâmetros: em três artigos (PERUSSOLO et al., 

2018; SOUZA et al., 2016; LADWEIN et al., 2015)  o IP foi avaliado através do 

índice de de Mombeli & Lang (1987); um artigo (MONJE & BLASI, 2019)  o índice 

de Silness (1964); um artigo (BONINO et al., 2018)  o índice Ainamo & Bay 

(1975); um artigo (UENO et al.,  2016)   não apresentou a referência do IP que 

foi utilizado. Cinco artigos (MONJE & BLASI, 2019; PERUSSOLO et al., 2018; 

UENO et al.,  2016; SOUZA et al., 2016; LADWEIN et al., 2015) evidenciaram 

um maior acúmulo de biofilme em pacientes com ausência ou estreita faixa de 

mucosa queratinizada, apenas um autor (BONINO et al., 2018) apresentou 

resultados onde a presença ou ausência da MQ não influenciava no IP. Quando 

avaliado o sangramento a sondagem (SS), seis artigos (GRISCHKE et al., 2019; 

MONJE & BLASI, 2019; PERUSSOLO et al., 2018; UENO et al.,  2016; SOUZA 

et al., 2016; LADWEIN et al., 2015) encontraram maior índice de sangramento 

em áreas de MQ < 2mm.  
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Ao analisar a profundidade de sondagem (PS), dentre seis artigos (MONJE & 

BLASI, 2019; BONINO et al., 2018; PERUSSOLO et al., 2018; UENO et al.,  

2016; SOUZA et al., 2016; LADWEIN et al., 2015) apenas um artigo (MONJE & 

BLASI, 2019)  relatou haver associação entre MQ < 2mm e maior profundidade 

de sondagem. Quando avaliada a maior predisposição a recessão gengival 

(BONINO et al., 2018; UENO et al., 2016)  em pacientes com ausência de 

mucosa queratinizada, apenas um autor (BONINO et al., 2018) evidenciou essa 

correlação.  Ao avaliar o nível ósseo marginal (NOM) um artigo (PERUSSOLO 

et al., 2018)  relatou que quando comparados os grupos a perda média foi maior 

no grupo com estreita faixa de mucosa queratinizada menor que 2mm. Somente 

um artigo ( MONJE & BLASI, 2019) avaliou a incidência de supuração (SUP), o 

mesmo afirmou não existir correlação entre MQ < 2mm e SUP.   

Dos autores (MONJE & BLASI, 2019; BONINO et al., 2018; PERUSSOLO et al., 

2018; UENO et al.,  2016; SOUZA et al., 2016) que avaliaram a relação do 

desconforto, no momento da escovação, com a quantidade da faixa de mucosa 

queratinizada, três autores (MONJE & BLASI., 2019; PERUSSOLO et al., 2018; 

SOUZA et al., 2016) apresentaram resultados onde o grupo MQ < 2 mm 

apresentou maior desconforto no momento da escovação de acordo com a  

escala visual analógica (JENSEN, KAROLY & BRAVER, 1986). Para Monje & 

Blasi (2019), a presença da faixa de mucosa queratinizada > 2,5 mm resultou 

em ausência de desconforto durante a escovação. 

4 DISCUSSÃO  

A necessidade ou não de presença de MQ ao redor dos implantes para 

manutenção e estabilidade dos tecidos peri-implantares é um tema controverso 

na literatura. Tradicionalmente, a presença de uma faixa de MQ tem sido 

considerada necessária para manter a saúde dos tecidos peri-implantares e 

prevenir possíveis recessões. Essa situação é principalmente embasada pelas 

diferenças imunológicas e fisiológicas entre os tecidos periodontais e peri-

implantares, o que desencadearia uma menor capacidade de defesa dos tecidos 

ao redor dos implantes (BERGLUNDH et al., 1991; LINDHE,  KARRING & LANG, 

2003; CRESPI et al., 2010; BOYNUEĞRI, NEMLI & KASKO, 2013), menor 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/clr.13381#clr13381-bib-0016
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selamento ao redor do tecido peri-implantar, limitando a infiltração bacteriana e 

favorecendo o controle de biofilme pelo paciente (THOMA et al., 2018).   

No presente estudo, os artigos selecionados avaliaram como parâmetro de 

comparação a faixa de MQ média de 2 mm de largura para manutenção da 

saúde peri-implantar. Esse padrão de referência que tem sido proposto como 

largura ideal, MQ = 2 mm, é resultado da necessidade de 1 mm para inserção 

do epitélio juncional e 1 mm para inserção conjuntiva (BERGLUNDH & LINDHE, 

1996; LINDHE & BERGLUNDH, 1998 ; LIN, CHAN & WANG, 2013; BRITO et al., 

2014). Porém, alguns estudos clínicos e experimentais não conseguiram 

demonstrar que uma largura mínima da MQ é necessária para a manutenção da 

saúde em torno de implantes dentários (BRAGGER et al., 1997; WENNSTRÖM, 

BENGAZI &  LEKHOLM, 1994). De acordo com Zingdon e Machtei (2008), 

Wennstrom & Derks (2012), na presença de higiene oral adequada, a faixa de 

MQ tem pouca influência na sobrevivência dos implantes dentários, sendo o 

controle inadequado de biofilme responsável por uma maior destruição dos 

tecidos peri-implantares, quando a MQ está ausente. 

O SS e IP foram os índices mais utilizados nos estudos avaliados, havendo 

consenso que a presença de MQ favoreceria o melhor controle de biofilme e, por 

conseguinte, uma redução nos parâmetros de sangramento. Esses resultados 

concordam com Buyukozdemir et al. (2015); Maló et al., (2013); Rocuzzo, Grasso 

& Dalmasso, (2015); que observaram, em pacientes com MQ > 2mm, uma 

redução nos índices citados. Um diferencial do estudo de Buyukozdemir et al.,  

(2015) foi que o grupo que possuía uma faixa de MQ insuficiente, após cirurgia 

de enxerto gengival livre para ganho de mucosa queratinizada, apresentou 

redução nos parâmetros SS e IP quando comparados a situação inicial. Já nos 

estudos de Esper et al., (2012); Lombardo et al., (2014) e Thoma et al., (2018) 

não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes para o SS e IP 

quando comparados grupos com presença ou ausência de MQ. Essa 

heterogeneidade de resultados pode estar relacionada aos diferentes tipos de 

estudos utilizados, com diferentes metodologias, o tipo de superfície do implante 

(implantes de superfície rugosa apesar de favorecem o processo de 

osseointegração, quando expostos, favorecem a deposição do biofilme, 

LISTGARDEM et al., 1991; ARTZI et al., 1993) e a localização dos implantes 
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(implantes em áreas posteriores são mais suscetíveis à deposição de biofilme 

pela dificuldade de higienização, BUYUKOZDEMIR et al., 2015). 

Em relação aos níveis de profundidade de sondagem (PS), a maioria dos 

estudos que avaliou esse parâmetro observou que a ausência de mucosa 

queratinizada não desencadeou maiores níveis de profundidade de sondagem. 

Esses resultados estão de acordo com Buyukozdemir et al., (2015); Kim et al., 

(2009) e Lombardo et al., (2014) que mostraram não ser possível correlacionar 

o aumento ou diminuição desses níveis com a ausência ou presença de MQ. A 

avaliação da profundidade de sondagem ao redor de implantes, como parâmetro 

de saúde peri-implantar, deve ser analisado com outros parâmetros clínicos. Isto 

ocorre em função da maior penetração da sonda nos tecidos peri-implantares 

decorrente da menor resistência do tecido subjacente que apresenta fibras 

paralelas ao implante dentário (ERICSSON E LINDHE et al., 1993; KARBACH 

et al., 2009). 

Apenas dois artigos avaliaram a relação da presença de recessões peri-

implantares com a presença ou ausência de mucosa queratinizada, na presente 

pesquisa. Segundo Ueno et al., (2016) a ausência de uma adequada faixa de 

MQ não influenciou no deslocamento da margem gengival caracterizando o 

aparecimento da recessão gengival desde que os pacientes fossem submetidos 

a rígido controle do biofilme, concordando com Wennstrom (1987). Já para 

Bonino et al. (2018), pacientes com mucosa queratinizada apresentaram 

menores níveis de recessão, corroborando com os resultados encontrados por 

Kim et al.,  (2009); Schortt et al., (2009); Crespi et al., (2010); Romanos et al., 

(2015). Para Kim et al., (2009), a presença da MQ preveniria a tração dos 

músculos e dos freios favorecendo a estabilidade da margem, como também, a 

presença de fibras colágenas abundantes ao redor dos implantes limitaria a 

alterações inflamatórias a nível do tecido conjuntivo impedindo a evolução da 

recessão. 

O bom controle de biofilme, obtido através de técnicas efetivas de escovação, é 

mais previsível quando paciente é capaz de executar a técnica sem apresentar 

áreas de dor ou desconforto. A literatura avaliada evidenciou resultados 

controversos ao relacionar dor durante a escovação e presença/ausência de 
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mucosa queratinizada. Os artigos de Monje & Blasi, (2019); Perussolo et al., 

(2018) e Souza et al., (2016) demonstraram que pacientes com MQ < 2 mm 

relataram maiores níveis de desconforto à escovação. Esses resultados estão 

de acordo com Berglundh et al., (2018); Halperin-Sternfeld, Zigdon‐giladi & 

Machtei, (2016) e Rajpal et al., (2013). Para Souza et al., (2016) o fato da 

mucosa alveolar ser recoberta por uma camada epitelial não queratinizada, 

pobre em fibras colágenas e rica em fibras elásticas, limita o isolamento sensorial 

da área ocasionando maior desconforto durante a escovação. Entretanto, para 

Ueno et al., (2016) e Bonino et al., (2018), a ausência de mucosa queratinizada 

não representa um impedimento para controle de higiene oral satisfatório, desde 

que, o paciente esteja devidamente motivado e orientado como conduzir uma 

correta técnica de escovação. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante das limitações do presente estudo, pode-se observar que a literatura não 

demonstra um consenso em relação a presença da mucosa queratinizada como 

um parâmetro imprescindível para manutenção dos índices de saúde peri-

implantar, além disso não houve consenso ao correlacionar o desconforto 

durante a escovação com a presença ou ausência de MQ. Essas discrepâncias 

nos resultados podem estar relacionadas com a falta de padronização nas 

metodologias utilizadas nos estudos selecionados. Futuros levantamentos, 

envolvendo estudos prospectivos e de maior tempo de acompanhamento com 

metodologias mais uniformes, são necessários para poder elucidar a  

necessidade  do tecido queratinizado para manutenção da saúde peri-implantar. 
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