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RESUMO
Um dos fatores primordiais para se obter sucesso nas próteses implanto suportadas
é a manutenção dos tecidos periodontais. O acúmulo de biofilme nas interconexões
induz a mudanças inflamatórias nos tecidos adjacentes, ocasionando mucosite
periimplantar, periimplantite e, a consequente reabsorção óssea progressiva. O
metabolismo das bactérias que colonizam os espaços das interconexões resulta na
produção de compostos sulfurados voláteis, que são responsáveis também pelo
mau odor que delas exala e, em muitos casos, na causa ou na exacerbação da
halitose percebida pelos pacientes. O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia de
um agente cimentante e antisséptico na redução dos compostos sulfurados voláteis
gerados pelos microorganismos que colonizam os espaços das interconexões dos
implantes dentais. Foram utilizados 40 implantes dentais que foram contaminados
na parte interna da conexão, in vitro com 0,5 ml de um pool de bactérias, coletadas
a partir de cálculo proveniente de pacientes. Os implantes foram subdivididos em
dois grupos de 20 amostras, experimental e controle. No grupo experimental , fez-se
o fechamento da conexão com o parafuso de proteção (tapa-implante) recoberto
com o agente cimentante e antisséptico em quantidade suficiente para ocorrer
extravasamento no término do rosqueamento e, no grupo controle o parafuso de
proteção foi instalado sem o produto. Em ambos, o parafuso de proteção estava
totalmente descontaminado e esterilizado. Todos os implantes foram armazenados
em estufa por 48 horas e em seguida mensurado os compostos sulfurados voláteis
por meio de um medidor de gases específico. Os dados obtidos foram analisados
estatisticamente. Concluiu-se que houve redução significativa dos compostos
sulfurados voláteis no grupo contendo o antisséptico.

Palavras-chave:
Antissépticos bucais; Halitose; Periimplantite.

ABSTRACT
One of the key factors for success in implant supported prosthesis is the
maintenance of periodontal health. The bacterial flow and colonization on
interconnections induces inflammatory changes in the surrounding tissue, causing
peri-implant mucositis, periimplantitis and the consequent progressive bone
resorption. The metabolism of bacteria that colonize the areas of the interconnections
resulting in the production of volatile sulfur compounds, which are also responsible
for the malodor that exudes them and, in many cases, the cause or exacerbating
halitosis. The objective of this study was to evaluate the effectiveness of a cementing
agent and antiseptic in reducing volatile sulfur compounds generated by
microorganisms that colonize the spaces in the interconnections of dental implants.
40 dental implants were contaminated in the internal part of the connection, in vitro,
with 0.5 ml of a pool of bacteria collected from patients from calculus. The implants
were divided into two groups of 20 samples, experimental and control. In the
experimental group, the cover-screw was insert with cementitious and antiseptic
agent in sufficient quantity to extravasation occurs at the end of the insertion. In the
control group, the cover screw was installed without product. In both, the cover screw
was fully decontaminated and sterilized. All implants were stored in an oven for 48
hours and then, the volatile sulfur compounds were mensured by means of a specific
gas meter. Data were statistically analyzed. It was concluded that there was a
significant reduction in volatile sulfur compounds in the group containing the
antiseptic.
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INTRODUÇÃO

As evidências científicas confirmam o sucesso dos implantes dentais
osseointegrados. Trabalhos que avaliaram a sobrevivência de implantes e próteses
implanto-suportadas durante um acompanhamento mínimo de cinco anos relataram
índices de sucesso de 95,4% para as próteses e 96% para os implantes
(PJETURSSON et al., 2004; ECKERT et al. 2005). No entanto, várias condições
ainda afetam a previsibilidade destes índices de sucesso.

Dentre elas estão: a

biomecânica (CRUZ, 2006) a genética do paciente e os fatores bacterianos
(MOMBELLI e LANG, 1998; ESPÓSITO et al., 2008, CRUZ et al., 2011).
Um dos fatores primordiais para alcançar sucesso das próteses implantosuportadas é a manutenção da saúde dos tecidos periodontais. O acúmulo de
biofilme induz à mudanças inflamatórias nos tecidos moles periimplantares e podem
levar à reabsorção óssea progressiva e, consequentemente, à falha do implante. A
periimplantite está relacionada a uma microbiota ampla, porém especifica e que se
altera na medida em que a doença progride. Esta condição afeta o estabelecimento
do biofilme que evolui, se avoluma e se calcifica, exatamente como ocorre na
superfície dental. Pode também se desenvolver nos espaços entre os componentes
do sistema como os espaços entre parafuso de cobertura, cicatrizador ou pilar e
implante ou ainda entre a prótese e o pilar, no caso de próteses parafusadas ou com
cimentação provisória (ERICSSON et al., 1995; CALLAN et al., 2005).
O metabolismo das bactérias responsáveis pela periimplantite, geralmente
anaeróbias gram-negativas, provoca a degradação de aminoácidos que contem
enxofre, resultando na produção de compostos sulfurados voláteis (CSV) e
compostos orgânicos voláteis (COV) (LINDHE, KARRING e LANG, 2005), que são
responsáveis por causar halitose no paciente. Este sinal clínico pode gerar
transtornos sociais e psicoafetivos ao paciente, chegando a causar repulsa pelas
pessoas que com ele convivem. A halitose pode ser aferida por meio de um
aparelho que mede os gases CSV, sulfeto de hidrogênio, metilmercaptana e
dimetilsulfeto em partes por bilhão (THAKUR e STANHOPE, 1999).

15

Devido à necessidade de se encontrar formas de reduzir a ocorrência de
periimplantite (ESPÓSITO et al., 2008; CRUZ et al., 2012). Inúmeras tentativas
foram feitas para reduzir a colonização no interior dos implantes e nos componentes
protéticos (RIMONDINI et al., 2001; GROENENDIJK et al., 2004; DUARTE et al.,
2006; CRUZ et al., 2011), no entanto, nenhum antisséptico foi efetivo a longo prazo.
Este estudo buscou avaliar a eficácia de um agente cimentante e antisséptico
na redução do índice de compostos sulfurados voláteis emitidos pelas bactérias que
colonizam os espaços existentes nas interconexões dos implantes.
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OBJETIVO

O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia do agente cimentante e
antisséptico na redução dos compostos sulfurados voláteis gerados pelos
microorganismos que colonizam os espaços das interconexões dos implantes
dentais.
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REVISÃO DA LITERATURA

O mau hálito pode ser um fator importante na comunicação social e ou de
saúde, que incomoda, tornando desagradável tanto para o paciente como para as
pessoas com as quais se relaciona. Mais de 40% dos pacientes diagnosticados com
a doença relatam saber da existência da mesma, criando assim, em alguns
pacientes a halitofobia. As bactérias anaeróbias proteolíticas da cavidade oral são
responsáveis pela halitose, termo geral utilizado para definir um odor desagradável
da respiração, podendo ou não ser patológica, conhecida também como hálito fétido,
mau hálito ou mau odor oral. A presença de mau odor é um sinal característico
comumente constatado durante a remoção do componente cirúrgico ou protético do
implante (CRUZ et al., 2011). Existem três testes mais usados para avaliar à
halitose, o teste organoléptico que é uma avaliação subjetiva, feita pelo examinador,
mas que não tem precisão, pois depende do olfato do examinador. O teste CSVHalímetro que permite obtenção de dados objetivos da quantidade dos compostos
sulfurosos voláteis, mas não detecta todos os odorivetores presentes no ar expirado.
E o teste de Bana que é um método de medição de halitose que se baseia na
detecção de enzimas de algumas bactérias proteolíticas Gram-negativas, é um teste
complementar, necessita de outros testes complementares. O Halimeter é o
aparelho mais utilizado atualmente em pesquisas sobre halitose. Ele contém, em
seu interior, um circuito elétrico e uma bomba para aspirar amostras de ar através de
um sensor eletroquímico voltimétrico, que gera sinais elétricos quando exposto a
CSV (H2S – sulfeto de hidrogênio, CH3SH – metilmercaptanas e CH3SCH3 dimetilsulfeto) (DAL RIO, NICOLA, TEIXEIRA, 2007) (GZEGOREK, et al., 2005)
(LEE, et al., 2014)
Além de causar o mau-hálito essas bactérias são conhecidas por causarem a
perda do osso periimplantar e falhas na osseointegração. A periimplantite nada mais
é do que a inflamação ao redor do implante que ocorre devido à infecção por
bactérias. Existem alguns fatores modificadores da doença, dentre eles, trauma
excessivo durante a instalação do implante, cicatrização prejudicada, carga
prematura e a biomecânica. A periimplantite é bem similar a periodontite, foi
proposto um protocolo de tratamento dividido em quatro etapas, podendo utilizar
apenas uma etapa, duas, três, ou até mesmo associar as quatro dependendo da
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gravidade. Etapa A: raspagem mecânica e polimento; B: tratamento antisséptico; C:
tratamento antibiótico; D: cirurgia regenerativa ou ressectiva. Foram avaliadas
diversas opções de tratamento de periimplantite, e conclui-se que a associação das
técnicas é válida e muitas vezes, necessária. No caso de implantes em indivíduos
parcialmente edêntulos, é mais prevalentes a colonização de bactérias provenientes
de bolsas periodontais de outros sítios da cavidade bucal. No entanto, se houver ao
redor do implante perda óssea, ela não ocorre somente por causa da microbiota,
mas sim como resultado de uma complexa interação entre microrganismos e fatores
do hospedeiro, sendo assim um processo similar aos dentes naturais afetados por
periodontite (FRANCIO et al., 2008).
Foi demonstrado em estudos in vitro e in vivo que as bactérias podem
penetrar na parte interna do implante e dos componentes protéticos. Isto se deve ao
espaçamento existente entre os componentes protéticos e o implante (JANSEN et
al., 1997; QUIRYNEN et al., 2002; CALLAN et al., 2005; SCARANO et al., 2005).
Esta penetração microbiana pode produzir um reservatório de bactérias que tem
sido associada com uma área de tecido conjuntivo inflamado ao redor dos implantes,
mesmo em condições clinicamente saudáveis como a colocação meticulosa do
intermediário (ERICSSON et al., 1995; JANSEN et al., 1997; PAOLANTONIO et al.,
2008).
Um tipo de agente cimentante e antisséptico (Proheal®, BiomacMed, Juiz de
Fora, MG, Brasil), vem sendo utilizado clinicamente para o controle microbiano na
luz dos implantes dentais e das interconexões (CRUZ, 2002; SILVA JÚNIOR, 2005;
CARNEIRO, 2006; CRUZ et al., 2011; CRUZ et al., 2012). Durante o
desenvolvimento deste antisséptico, à base de iodofórmio e óleo de calêndula
buscou-se, primariamente, um agente antimicrobiano capaz de controlar a
contaminação bacteriana no interior do implante e com estabilidade farmacológica
capaz de permanecer ativamente no local durante longo tempo. Também buscou-se
estabilidade físico-química dos veículos que evitasse a sua degradação garantindo a
sua estabilidade e a sua permanência no local. Outro ponto fundamental era que
este agente tivesse ainda, satisfatória compatibilidade com os tecidos humanos,
comprovada por evidências científicas (RODRIGUEZ et al., 1998; TSUI-HSIEN et al.,
2007).
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Segundo autores que avaliaram estes componentes em outras formulações e
em outros enfoques (RODRIGUEZ et al., 1998; TSUI-HSIEN et al., 2007), eles têm
ação farmacológica bastante conhecida, com um perfil seguro, que garante a sua
utilização sem receios em humanos. Estes trabalhos apresentam uma ampla
amostra, reduzindo as chances de ocorrer efeitos negativos durante o uso destes
medicamentos. O agente antisséptico possui componentes consideravelmente
testados e largamente utilizados a um longo tempo por humanos em alimentos e
medicamentos. Na área utilizada, esta formulação tem apresentado as funções de
estabilização, vedamento e controle microbiológico do ambiente intra-implante, com
elevado poder de preenchimento e antisséptico, capaz de impedir a penetração e
colonização de bactérias nas interconexões do implante dental. Deste modo, a sua
utilização no controle microbiano destes espaços é um recurso clínico com
evidencias comprovadas (CRUZ, 2002; SILVA JÚNIOR, 2005; CARNEIRO, 2006;
CRUZ, 2011).
CRUZ et al., 2011, pesquisou em diversos periódicos sobre periimplantite,
mucosite, contaminação bacteriana e, implantes não submersos. Foram encontrados
238 títulos, selecionados 95 e, ao final utilizados 21 no objetivo do estudo, com
intuito de combater a contaminação bacteriana dentre da luz dos implantes. No
entanto, conexão cone Morse, o anel de vedação, o cimento fosfato de zinco e o
agente cimentante e antisséptico Proheal® demonstraram capacidade de reduzir
esta contaminação. Ainda assim, a contaminação ocorre, e o Phoheal® se destacou
com melhor desempenho no combate a esta contaminação.
CRUZ 2002, em um estudo com 50 pacientes cada um deles com pelo menos
dois implantes instalados, divididos em grupo controle, com um implante sem o
agente antisséptico e grupo experimental com um implante no qual foi com o agente
cimentante e antisséptico Phoheal® aplicado na rosca do componente acoplado ao
implante ao longo de cinco anos, para avaliar a eficácia do antisséptico a longo
prazo. As avaliações foram feitas com 12, 18, 24, 30, 36 e 60 meses. Foram
avaliados os sinais clínicos, tais como, inflamação, presença de fístula, mau odor,
afrouxamento do parafuso e as características organolépticas do Proheal. No grupo
experimental todos os sinais estavam ausentes. Já no grupo controle foram
encontrados 47 implantes com mau odor, 20 implantes com eritema em torno da
plataforma, 14 implantes com presença de fístula, sete implantes com parafusos
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frouxos entre estes quatro com exposição da rosca, e 11 implantes com tecido
inflamatório ao redor do implante. As propriedades organolépticas do agente foram
reduzidas após três anos, mas manteve-se até o tempo final da avaliação. O autor
concluiu que o agente foi efetivo durante todo o tempo da avaliação.
CRUZ et al., 2012, realizou uma pesquisa com o objetivo de avaliar a eficácia
do Phoheal® na redução de colonização bacteriana nos fios de suturas
multfilamentados após cirurgia oral. A pesquisa foi realizada em 40 pacientes
separados em dois grupos, experimental (n=20) e controle (n=20). O grupo
experimental teve no fio de sutura a aplicação do agente, e no controle foi feito de
forma comum, sem agente. Foram feitas quatro coletas, a primeira no dia seguinte a
cirurgia, depois no terceiro, quinto dia, sétimo dia e décimo quinto dia. Foi
constatado um resultado significativo na eficácia do agente na redução de colônias
de bactérias.
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MATERIAIS E MÉTODOS

Este trabalho foi realizado no laboratório de microbiologia do Centro
Universitário Estácio Juiz de Fora. Devido às características do projeto foi solicitado
dispensa do comitê de ética protocolo CAAE 45500415.1.0000.5588 – 2015.
O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia de um agente cimentante e
antisséptico na redução dos

compostos sulfurados voláteis gerados pelos

microorganismos que colonizam os espaços das interconexões dos implantes
dentais. Dois estudos piloto foram realizados para validação da metodologia
utilizada.
Como método final foram utilizados 40 implantes dentais contaminados na
parte interna da conexão, in vitro com 0,5 ml de um pool de bactérias, coletadas a
partir de cálculo proveniente de pacientes. Os implantes foram subdivididos em dois
grupos, experimental (n=20) e controle (n=20). No grupo experimental, fez-se o
fechamento da conexão com o parafuso de proteção (tapa-implante) recoberto com
o agente cimentante e antisséptico em quantidade suficiente para ocorrer
extravasamento no término do rosqueamento e, no grupo controle o parafuso de
proteção foi instalado sem o produto. Em ambos o parafuso de proteção estava
totalmente descontaminado e esterilizado.
Para obtenção do inóculo, foram utilizados biofilme e cálculo dentário
coletados de quatro pacientes na Clínica Integrada de Odontologia do Centro
Universitário Estácio Juiz de Fora. O material foi obtido com curetas periodontais do
tipo Gracey, e imediatamente acondicionado em tubos de ensaio de vidro de 18
milímetros, com tampa de rosca, contendo dez mililitros (ml) de meio de cultura.
caldo nutriente estéril (Biobrás Diagnósticos – Belo Horizonte MG, Brasil). Um outro
tubo com o mesmo meio de cultura, sem a presença do material coletado, foi
utilizado como controle do crescimento bacteriano. Após a coleta de todo material,
os tubos, bem como o controle (sem adição de material periodontal), foram
encaminhados para o Laboratório de microbiologia.
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Figura 1 Cálculo dental removido do
paciente.

Figura 2 Tubo com cultivo de bactérias à esquerda e somente com o meio de cultura
à direita.
Os tubos foram alocados em estufa microbiológica a 37ºC, por quatro dias,
para o cultivo das bactérias. Após este período, os tubos foram retirados da estufa e,
a fim de criar uma amostra mais representativa das bactérias coletadas e cultivadas
dos diferentes indivíduos, parte do material cultivado dos quatro pacientes foi
misturada, num novo tubo (“pool”), de onde foram utilizadas as amostras. Para isso,
cada tubo foi homogeneizado e, em seguida, 5 ml da cultura foi retirado e colocado
no novo tubo, com o auxílio de uma pipeta de Pasteur de plástico.
Para se evitar contaminações do material, a mistura foi realizada em um
sistema composto de campo estéril montado sobre a bancada de trabalho
(previamente limpa com solução de álcool 70%), e um conjunto com quatro bicos de
Bunsen acesos (Viatest – Belo Horizonte, MG, Brasil), com distância de 50
centímetros entre cada um deles, ao redor do operador, à partir de 45º do operador
os dois primeiros (Figura 3).

23

Figura 3 Contaminação dos implantes no laboratório de microbiologia.

Figura 4 Detalhe da contaminação da câmara interna do implante.
Com a amostra pronta (tubo “pool”), foi realizada a contaminação dos 40
implantes de 6 milímetros de diâmetros com furo de 3,5 milímetros de diâmetro por 4
milímetros de profundidade e plataforma de conexão interna. Os implantes foram
divididos em dois grupos: 20 implantes, grupo controle; e, 20 implantes, grupo
experimental. Em ambos os grupos, foram colocados, com o auxílio de uma
micropipeta de volume variável, 50 microlitros do pool de bactérias, dentro da luz
dos implantes. No grupo controle fizemos o tamponamento dos implantes com o
tapa implante de acordo com o protocolo da implantodontia, sem agente
antisséptico. E, no grupo experimental, fizemos o tamponamento com o tapa
implante, com agente cimentante e antisséptico (Proheal®, BiomacMed, Juiz de
Fora, MG, Brasil) em toda rosca do tapa implante, de acordo com as recomendações
do fabricante, em quantidade a ser extravasada no final do rosqueamento, que, após
o tamponamento, foi retirada com o auxílio de gaze estéril.
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Figura 5 Agente Cimentante e antisséptico Proheal® na embalagem.

Figura 6 Aplicação do antisséptico nas roscas do parafuso de proteção do implante.

Os implantes de cada grupo foram acondicionados, em grupos de 10, em
novos tubos de ensaio de vidro com tampa de rosca, estéreis, que foram
devidamente identificados. Estes tubos contendo os implantes foram incubados em
estufa microbiológica, a 37 º C, por 48 horas. Foram criados também, como
controles, submetidos às mesmas condições acima descritas os seguintes tubos: 1)
50 microlitros da cultura de bactérias do tubo pool; 2) uma ponteira contendo uma
dose do agente antisséptico + 50 microlitros da cultura de bactérias do tubo pool; 3)
uma ponteira contendo uma dose do agente antisséptico;
ponteira.

e, 4) apenas uma
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Após as 48 horas, foi feito a mensuração dos gases emitidos pelas bactérias
presentes nas conexões por meio de um medidor de gases específico para CSV,
utilizado na prática odontológica (Halimeter™ - Interscan, Chatsworth, CA, EUA), da
seguinte forma. No momento em que foi aberto o tubo de cada grupo foi mensurado
os CSV, em cada um dos implantes, mantendo-se uma distância de um milímetro da
ponta de sucção do aparelho medidor. O resultado foi extraído em CSV em partes
por bilhão.

Figura 7 Mensuração dos gases com o Halimeter™

Os dados coletados foram organizados em tabela de excel e, a analise
estatística realizada através do software SPSS versão18.0 (Statistical Package for
Social Sciece).
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RESULTADOS

Para a obtenção dos objetivos da pesquisa in vitro, uma base de dados foi
elaborada no software SPSS Statistical Package for the Social Sciences versão
18.0. Os resultados dos dois grupos controle e experimental podem ser vistos nas
tabelas, gráficos e quadro a seguir.

Grupo controle
Implante 1
Implante 2
Implante 3
Implante 4
Implante 5
Implante 6
Implante 7
Implante 8
Implante 9
Implante 10
Implante 11
Implante 12
Implante 13
Implante 14
Implante 15
Implante 16
Implante 17
Implante 18
Implante 19
Implante 20

38
33
26
41
15
26
34
36
54
25
53
55
59
35
46
58
29
76
59
45

Grupo experimental
PPB
PPB
PPB
PPB
PPB
PPB
PPB
PPB
PPB
PPB
PPB
PPB
PPB
PPB
PPB
PPB
PPB
PPB
PPB
PPB

Implante 1
Implante 2
Implante 3
Implante 4
Implante 5
Implante 6
Implante 7
Implante 8
Implante 9
Implante 10
Implante 11
Implante 12
Implante 13
Implante 14
Implante 15
Implante 16
Implante 17
Implante 18
Implante 19
Implante 20

11
8
14
7
11
6
10
15
9
9
11
13
16
0
10
20
9
5
11
8

PPB
PPB
PPB
PPB
PPB
PPB
PPB
PPB
PPB
PPB
PPB
PPB
PPB
PPB
PPB
PPB
PPB
PPB
PPB
PPB

Quadro 1 Dados coletados do grupo controle e grupo experimental em Partes por
Bilhão PPB

Os dados foram descritos utilizando-se média, desvio padrão, mínimo e
máximo através da unidade partes por bilhão (PPB).
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Quantidade de Compostos Sulfurados Voláteis (PPB)
Desvio
Grupos

Média

padrão

Mínimo

Máximo

N

Controle

42,1500

15,20829

15,00

76,00

20

Experimental

10,1500

4,29535

,00

20,00

20

Total

26,1500

19,60187

,00

76,00

40

Tabela 1 Média, desvio padrão, mínimo e máximo.

A fim de se testar a normalidade dos dados utilizou-se a prova de
Kolmogorov-Smirnov a qual indicou que os dados apresentavam uma distribuição
não tão distante da normal. Utilizou-se a prova de Levene a fim de se testar a
homoscedasticidade (variância igual entre os grupos) esta prova indicou uma
variância diferente entre os dois grupos (p=0,001), tal fato é notável pois o grupo
experimental possui desvio padrão de 4,3 e o controle de 15,2, indicando que o
grupo experimental é mais homogêneo.

Grupos

KolmogorovSmirnov(a)
Statistic

Controle

Quantidade de Compostos
Sulfurados Voláteis (PPB)
Experimental Quantidade de Compostos
Sulfurados Voláteis (PPB)
Tabela 2 Teste de normalidade

df

Shapiro-Wilk

Sig. Statistic df Sig.

,112 20 ,200

,969 20 ,725

,172 20 ,125

,970 20 ,754

Para testar a diferença entre as médias utilizou-se o teste t de Student e este
se apresentou significante (p=0,001). O Nível de significância adotado foi p<0,05.
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Levene's
Test for
Equality of
Variances

Quantidad
e de
Composto
s
Sulfurados
Voláteis
(PPB)

Equal
variance
s
assumed

Equal
variance
s not
assumed

Df

t-test for Equality of Means
Sig.
(295% Confidence
tailed
Mean
Std. Error
Interval of the
)
Difference Difference
Difference
Upper
Lower

F

Sig.

T

24,50
3

,00
0

9,05
6

38

,000

32,00000

3,53371

24,8463
8

39,1536
2

9,05
6

22,01
2

,000

32,00000

3,53371

24,6717
7

39,3282
3

Tabela 3 Teste de amostras independente
Os gráficos a seguir ilustram tal diferença.

80
70
60
50
Média grupo controle

40

Média grupo experimental

30
20
10
0
CSV

Gráfico 1 Média grupo controle e experimental
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80
70
60
50
40
Controle
30

Experimental

20
10
0
Compostos
Sulfurados
Voláteis

Gráfico 2 Comparação entre grupo controle e experimental
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DISCUSSÃO
Para definirmos a metodologia foram feitos dois estudos pilotos. O primeiro foi
feito

a coleta de cálculo dental, colocados em tubo de ensaio de vidro de 18

milímetros contendo 5 mililitros de caldo de nutriente estéril e acondicionados em
estufa a 37º C por sete dias, após, foi contaminado exatamente como descrito na
metodologia e, novamente alocados em estufa a 37º C por 48 horas, foram levados
então para mensuração com Halimeter™. O resultado foi significante, porém após
os sete dias de cultivo, foi notado a sedimentação das bactérias, indicando uma
possível morte das bactérias que poderia mascarar os resultados. Mediante isso, foi
feito novo piloto, de mesma forma de coleta e armazenamento, porém aguardado
apenas 48 horas de cultivo, feito nova contaminação dos implantes, aguardado mais
48 horas e levados para mensuração. Não obteve-se um resultado expressivo,
talvez o tempo de cultura não foi suficiente. Diante do fato optamos por fazer nova
metodologia, a qual foi descrita em materiais e métodos.
Foi criado um parâmetro para a análise estatística onde foi colocado em um
tubo de ensaio de vidro de 18 milímetros 50 microlitros do pool de bactérias, em
outro tubo uma ponteira contendo uma dose do agente antisséptico, num terceiro
tubo uma ponteira contendo 50 microlitros do pool de bactérias e uma dose de
agente antisséptico e, um quarto tubo contendo apenas uma ponteira. Todos foram
alocados em estufa por 48 horas e levados para aferição, deram os seguintes
resultados 91 PPB, 3 PPB, 23 PPB e 0 PPB respectivamente.
De acordo com a análise estatística podemos afirmar que o grupo
experimental possui desvio padrão de 4,3 e o controle de 15,2, indicando que o
grupo experimental é mais homogêneo e, teve valor de (p=0,001), onde o nível de
significância adotado foi p<0,05. Além disso avaliando-se as médias entre os grupos,
houve uma redução de 75,92% de compostos sulfurados voláteis no grupo contendo
Proheal®.
Através do uso do Proheal®, constatamos neste estudo uma diminuição
significante dos compostos sulfurados voláteis. Isto provavelmente se deve aos
componentes com ação antimicrobiana deste medicamento sendo eles o óleo de
calêndula e iodofórmio. Outros estudos também corroboraram com estes resultados
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mostrando redução da colonização microbiana; dentre eles: (CRUZ, 2012) com o
uso do Proheal® em fios de sutura multifilamentados no ato da cirurgia, com
acompanhamento um dia após a cirurgia, três, cinco, sete e quinze dias. Em outro
estudo foi feito um acompanhamento de cinco anos avaliando inflamação, presença
de fístula, mau odor, afrouxamento do parafuso de proteção do implante e
características organolépticas em pacientes com e sem o agente antisséptico,
houve também um resultado significante, o que indicou também uma redução da
microbiota em pacientes com uso do Proheal® (CRUZ 2002).
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CONCLUSÃO:

O agente cimentante e antisséptico Proheal® foi eficaz na redução de
compostos sulfurados voláteis nas interconexões dos implantes.
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