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RESUMO 

 

A proposta deste estudo foi realizar uma análise multinível dos fatores associados à 

peri-implantite em pacientes que foram reabilitados com implantes osseointegrados 

na Clínica Odontológica da Universidade Paulista (UNIP). Para analisar a influência 

na qualidade de vida dos pacientes, foram selecionados 171 pacientes com 668 

implantes, estando a pelo menos 5 anos em função, foram avaliados através de 

exames clínicos e radiográficos. Fatores sistêmicos e locais dos pacientes e 

características dos implantes foram avaliados para a determinação da saúde dos 

tecidos peri-implantares. A avaliação da qualidade de vida foi feita utilizando o Índice 

de Perfil de Impacto na Saúde Bucal (OHIP-14). Foi realizada a análise logística mul-

tinível para estimar o OR da peri-implantite no nível implante e paciente. O modelo foi 

analisado pelo teste da razão de verossimilhança e o teste de Wald. A análise de 

resíduos foi realizada pelos testes de Hosmer e Lemeshow, associados aos implantes 

e aos pacientes. 130 implantes (19,5%) apresentaram peri-implantite, sendo que a 

presença da doença nos pacientes que apresentaram mais de 20% de sangramento 

gengival (SG) foi de 57,8% e 37,4% nos que apresentaram menos que 20%, sendo 

um número estatisticamente significativo (p=0,001). Pacientes com idade superior a 

50 anos (p=0,051) e pacientes que apresentaram uma profundidade de sondagem 

(PS) média da boca toda maior que 3mm (p=0,015) demonstraram maior chance de 

apresentar peri-implantite. Outros fatores como número de implantes (p=0,000) e nível 

de inserção clínico (NIC) (p=0,031) também apresentaram associação com a doença. 

Dentro do fator implante, o modelo univariado mostrou que SG, PS, a distância da 

margem gengival à plataforma (MG-PI) e o tipo de conexão apresentaram associação 

com a doença, os resultados demostraram que implantes com média de profundidade 

de sondagem das faces > 3 mm apresentaram OR ajustado com 9,75 vezes mais 

chance de ter peri-implantite com um intervalo de confiança de 95% de 5,58 até 17,03 

(p=0,000). Implantes que apresentaram a média da distância da MG-PI das faces 

menores que 0 (negativo, ou seja, margem gengival coronária a plataforma do 

implante) tiveram 7,42 vezes mais chances de ter peri-implantite, podendo variar em 

95% entre 2,22 até 24,82 mais chances (p=0,001).Pacientes, com média de 

profundidade de sondagem de boca toda maior que 3 mm apresentaram 2,45 vezes 

mais chances de ter peri-implantite. A qualidade de vida não foi afetada pela peri-

implantite. Desta forma, a profundidade de sondagem tanto no nível do implante 



quanto do paciente e a distância da margem da gengiva até a plataforma do implante 

são fatores de risco para peri-implantite. Porém, devido à baixa prevalência da 

doença, não houve impacto negativo na qualidade de vida dos pacientes.  

 

Palavras-chaves: Fatores de risco. Peri-implantite. Prevalência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to perform a multilevel analysis of factors associated 

with peri-implantitis in patients who were rehabilitated with osseointegrated implants 

at the Clinica Odontológica da Universidade Paulista (UNIP). In order to analyze the 

influence on the patients' quality of life, 171 patients with 668 implants, having been in 

function for at least 5 years, were evaluated through clinical and radiographic exams. 

Systemic and patient site factors and implant characteristics were evaluated to deter-

mine the health of peri-implant tissues. Quality of life assessment was performed using 

the Oral Health Impact Profile Index (OHIP-14). Multilevel logistic analysis was ana-

lyzed to estimate the peri-implant OR at the implant and patient level. The model was 

analyzed by the likelihood ratio test and the Wald test. Residue analysis was performed 

using the Hosmer and Lemeshow tests, associated with implants and patients. 130 

implants (19.5%) had peri-implantitis, and the presence of the disease in patients who 

had more than 20% of gingival bleeding (SG) was 57.8% and 37.4% in those who had 

less than 20%, being a statistically significant number (p=0.001). Patients older than 

50 years (p=0.051) and patients who had a mean probing depth (PS) of the whole 

mouth greater than 3mm (p=0.015) were more likely to have peri-implantitis. Other 

factors such as number of implants (p=0.000) and clinical attachment level (NIC) 

(p=0.031) were also associated with the disease. Within the implant factor, the univari-

ate model showed that SG, PS, the distance from the gingival margin to the platform 

(MG-PI) and the type of connection were associated with the disease. 3 mm had an 

adjusted OR equal to 9.75 times more likely to have peri-implantitis with a 95% confi-

dence interval from 5.58 to 17.03 (p=0.000). Implants that had the mean distance from 

the MG-PI from the faces less than 0 (negative, i.e., coronary gingival margin to the 

implant platform) were 7.42 times more likely to have peri-implantitis, varying by 95% 

between 2.22 to 24.82 more likely (p=0.001). Patients with a mean full-mouth probing 

depth greater than 3 mm were 2.45 times more likely to have peri-implantitis. Quality 

of life was not affected by Peri-implantitis. Thus, the probing depth at both the implant 

and patient level and the distance from the gingival margin to the implant platform are 

risk factors for peri-implantitis. However, due to the low prevalence of the disease, 

there was no negative impact on the patients' quality of life. 

 

Key-words: Risk factors. Peri-implantitis. prevalence. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 Peri-implantite: um problema recorrente  

  

Atualmente, de acordo com o consenso do Seminário Europeu de Periodontia, 

os dados disponíveis relatam a prevalência de peri-implantite quando a unidade de 

análise for o paciente variando de 28% a 56%. A prevalência de peri-implantite quando 

a unidade de analise foi o paciente variou de 0,37% a 83,33%, no entanto, quando a 

unidade de analise foi o implante, a prevalência variou, por sua vez, de 1,38 a 27,95%. 

Observa-se que a principal dificuldade em determinar a prevalência de peri-implantite 

é a definição de caso em cada estudo e o uso de diferentes pontos de corte para 

profundidade de sondagem. 

O tratamento reabilitador com implantes ósseo integrados vem se mostrando 

importante modalidade terapêutica nas ultimas décadas e tem como objetivo a 

obtenção da reabilitação funcional/estética, mas sobretudo ser um tratamento com 

alta taxa de sucesso e sobrevida em pacientes edêntulos ou parcialmente edêntulos. 

(Buser, 2012). 

Entretanto, Mombelli et al. (1987) definiram, na literatura, a peri-implantite como 

um processo inflamatório que atinge tecidos moles e duros ao redor de implantes 

ósseo integrados, com perda do osso de suporte (Albrektsson; Isidor, 1994). De 

acordo com os fatores etiopatogênicos, as doenças peri-implantares apresentam 

semelhança com as doenças periodontais, sendo a principal diferença a ausência de 

ligamento periodontal, diferenciando alguns eventos biológicos (Renvert; Polyzois, 

2018). 

A identificação dos fatores de risco é de grande importância para a prevenção 

da doença peri-implantar (Dalago et al., 2017). 

 

1.2 Características clínicas de peri-implantite 

 

Os locais com peri-implantite exibem sinais de inflamação, sangramento a sondagem 

(SS) e/ou supuração, aumento da profundidade de sondagem (PS) mais de 5 mm e 

recessão da margem da mucosa, além da perda óssea radiográfica em comparação 

com exames anteriores, foram necessários para definir o caso de peri-implantite 

(Karoussis et al., 2004). Em locais que apresentam peri-implantite, a profundidade de 
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sondagem está correlacionada com a perda óssea e é, portanto, um indicador de 

gravidade da doença. (Albrektsson; Isidor, 1994; Zitzmann; Berglundh, 2008) 

 

1.3 Diagnóstico de peri-implantite 

 

O diagnóstico de peri-implantite deve conter sangramento e/ou supuração à 

sondagem suave; aumento de profundidade de sondagem em comparação a exames 

anteriores e presença de perda óssea crestal; além de perda durante a remodelação 

óssea inicial. Porem, quando não tivermos disponíveis os exames inicias, o 

diagnostico se dará por presença de sangramento e/ou supuração; profundidade de 

sondagem ≥ 6mm e níveis ósseos ≥ 3mm apical a porção mais coronária da porção 

intra óssea do implante (Berglund et al., 2018).  

 

1.4 Prevalência de doenças Peri-implantares  

 

O impacto epidemiológico das doenças peri-implantares é potencialmente 

semelhante aquele apresentado pelas doenças periodontais (Costa et al., 2013).  

Derks e Tomasi (2015) avaliaram sistematicamente a literatura cientifica, a fim 

de avaliar a prevalência, a extensão e a gravidade das doenças peri-implantares. Uma 

meta-análise de incidência de, mucosite e peri-implantite foi realizada, de modo que 

foram incluídos 11 estudos. A prevalência de mucosite e peri-implantite variou de 19% 

a 65% e de 1% a 47%, respectivamente. A meta-análise estimou também a 

prevalência média para mucosite e peri-implantite de 43% (CI: 32-54%) e 22% (CI: 14-

30%), respectivamente, demostrando uma relação positiva entre a prevalência de 

peri-implantite e o tempo de função e uma relação negativa entre a prevalência de 

peri-implantite e o limiar para perda óssea. Pimentel et al. (2018) realizaram um estudo 

transversal no qual foi determinada a prevalência das doenças peri-implantares, e os 

resultados puderam demonstrar que, dos 147 pacientes e 490 implantes, 83,3% dos 

implantes (IC 95% 80,2 a 90,4) apresentaram mucosite e 9,2% (IC 95% 4,7 a 13,7) 

tiveram peri-implantite. Observou-se, assim, um aumento da probabilidade de peri-

implantite em indivíduos com profundidade de sondagem ≥6 mm (RP= 2,47) e com ≥ 

4 implantes (RP= 1,96). 

A prevalência de peri-implantite, de acordo com a profundidade de sondagem 

periodontal (PSP) e sangramento à sondagem (SNS), foi analisada em um estudo 
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sistemático e meta-analise para comparar as mudanças na prevalência de peri- 

implantite quando a unidade de análise for o paciente e quando for o implante (Muñoz 

Giraldo; Duque; Giraldo Aristizabal, 2018). 

PSP e SNS foram considerados as principais variáveis através de pesquisas 

eletrônicas e manuais de estudos observacionais dos implantes instalados. Um total 

de 2734 pacientes e 7849 implantes foram avaliados, a prevalência de peri-implantite 

definida por PSP e SNS foram de 17%, quando a unidade de analise é o paciente, e 

de 11% quando a unidade de analise for o implante. Se o critério clínico fosse PSP ≤ 

4 mm, a prevalência do paciente seria de 34% e 11% por implante. Se PSP for ≥ 5 

mm, a prevalência do paciente seria de 12% e 10% por implante. Finalmente se o 

critério clínico fosse PSP ≥ 6mm, a prevalência por paciente seria de 18% e 10% por 

implante. A prevalência de peri-implantite é influenciada pelo critério utilizado para a 

definição do caso, e a verdadeira prevalência pode estar atualmente estimada incor-

retamente. 

Os resultados secundários foram: diferença nas proporções de SNS e perda de 

implante; diferenças em médias de perda óssea, eventos adversos, complicações e 

satisfação do paciente. 

A análise qualitativa sistêmica identifica definições de caso, baseados nos 

seguintes critérios: aparência radiográfica expressa em milímetros ou número de 

espiras expostas, PSP (pontos de cortes ≥ 4, ≥5 ou 6 mm), SNS, retração marginal e 

mobilidade do implante. A Academia Americana de Periodontia (AAP, 2013) 

descreveu a seguinte definição de peri-implantite: PSP ≥ 4 mm, sangramento e/ou 

supuração da bolsa periodontal com algum grau de perda óssea. Foi proposto que 

tanto o paciente quanto o implante, deveriam ser considerados para evitar subestimar 

os casos de peri-implantite. 

O ponto de corte e o critério de diagnóstico de PSP surtiram um efeito na 

prevalência de peri-implantite. Os critérios primários inclusos para definição de peri-

implantite foram PSP e SNS. Nesse sentido, foram analisados dados em cada estudo 

individual, independente da definição estabelecida de peri-implantite, para que se 

determine o impacto das mudanças em diferentes critérios e descobertas 

radiográficas dentro do mesmo estudo. Atieh et al. (2013) relataram a prevalência de 

18,8% quando a unidade de análise foi o paciente e de 9,6% quando a unidade de 

análise foi o implante, considerado a presença de placa e supuração, SNS e PSP ≥ 5 

mm como critério de diagnóstico.  
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Os estudos mencionados acima demostram a prevalência da peri-implantite 

quando a unidade de análise é o implante e quando a unidade de análise é o paciente. 

No presente estudo, fatores associados à peri-implantite tanto no fator 

implante, quanto no fator paciente foram demostrados dentro de uma análise 

multinível, sendo escassos estudos nesse sentido. 

Lacunas permanecem no entendimento e definição de peri-implantite, de modo 

que necessita ser determinado o valor crítico de PSP (ponto de corte) para se definir 

um estado de saúde ou doença em torno do implante. Assim, critério de diagnostico 

(PSP) não altera a prevalência da doença. 

 Observa-se ainda que a análise por implante é importante para acompanhar 

os fatores relacionados ao implante e a técnica, os quais não dependem do paciente, 

tipo de implante, superfície, comprimento, técnica cirúrgica e design da prótese (Zitz-

mann; Berglundh, 2008). 

Sendo assim, a observação dos dados epidemiológicos de distribuição das 

doenças peri-implantares necessita ser feita com cuidados de uma meticulosa análise 

dos critérios utilizados para definição de doença, tempo de acompanhamento, fatores 

de confusão, dentre outros (Derk; Tomasi, 2015). 

 

1.5 Aspectos etiopatogênicos Peri-implantares 

 

Tabagismo é um fator de risco independente para o desenvolvimento de 

periodontite crônica (Apatzidou; Riggio; Kinane, 2005; Bignozzi et al., 2014; Johnson; 

Hill, 2004; Kotsakis et al., 2015; Mokeem et al., 2014; Nociti Jr.; Casati; Duarte, 2000; 

Ryder, 2007; Salvi; Zitzmann, 2014; Zeng et al., 2014) e fator de risco significativo no 

desenvolvimento de peri-implantite (Aglietta et al., 2011; Bain; Moy, 1993; 

Busenlechner et al., 2014; Chrcanovic; Albrektsson; Wennerberg, 2015; Clementini et 

al., 2014; Derks et al., 2015; Doan et al., 2014; Galindo Moreno et al., 2005; He et al., 

2015; Heitz-Mayfield, 2008; Hinode et al., 2006; Klokkevold; Han, 2007; Lindquist; Car-

lsson; Jemt, 1997; Mundt et al., 2006; Noda et al., 2015; Strietzel et al., 2007; Vervaeke 

et al., 2012; Zangrando et al., 2015). 

Para implantes, colocados convencionalmente e em situações saudáveis, a 

profundidade de sondagem normalmente varia entre 2 e 4 mm (Adell et al., 1981; 

Buser; Weber; Brägger, 1990; Ericsson et al., 1986; Mombelli et al., 1987). No entanto, 

é possível, em locais estéticos, onde implantes foram intencionalmente colocados com 



15 

 

maior profundidade ou em caso que a mucosa é espessa, que a profundidade de 

sondagem possa ser maior. 

Sondar ao redor do implante pode ser um desafio, pois a precisão é geralmente 

afetada por fatores como contorno robusto do implante e a presença de prótese. Em 

situações como essas, é recomendado que pelo menos uma superfície seja 

identificada, no caso, a superfície onde a sondagem adequada possa ser realizada 

(Lindhe; Meyle, 2008). A presença de mobilidade é um sinal confiável de falha no 

implante e perda de ósseointegração (Lindhe; Meyle, 2008). A largura do tecido 

queratinizado adequada é ≥ 2 mm, proporcionando maior conforto para higienização, 

mastigação e estética. É importante ressaltar ainda que a ausência de tecido 

queratinizado pode estar relacionada ao acúmulo de placa, intensificando sinais 

inflamatórios e sangramento. 

Apesar de ser universalmente aceito que uma faixa de tecido queratinizado é 

essencial para uma estética ideal e para facilitar a higiene oral, ainda não é claro se a 

completa ausência ou presença de uma fina camada (maior que 0 mm e menor 2 mm) 

de tecido queratinizado altera a saúde do tecido do peri–implante. Assim, a relevância 

de uma zona adequada de tecido queratinizado (≥ 2 mm) para a taxa de sucesso 

ainda permanece controversa. 

 

1.6 Sucesso e Sobrevida  

 

O sucesso de um implante é determinado principalmente pela reabsorção 

óssea marginal peri-implantar radiográfica. 

Os dados foram avaliados quanto ao sucesso no nível do implante, tecido mole 

peri-implantar com ausência de infecção, supuração, sangramento e estabilidade 

continua da prótese, de acordo com as taxas de sobrevivência. Albrektsson et al. 

(1986) adotaram alguns critérios de sucesso no nível do implante: mobilidade, dor, 

sensibilidade percussiva ou desconforto, ausência de radioluscência radiográfica, 

perda óssea marginal peri-implantar.  

Critérios de sucesso no tecido mole peri-implantar: supuração, sangramento, 

profundidade de sondagem > 3 mm, edema, índice de placa bacteriana, largura da 

mucosa queratinizada >1,5 mm e recessão. Critérios de sucesso nível protético: 

complicações técnicas, manutenção protética, função adequada e estética em um 

período de 5 anos. McKinney, Koth e Steflik (1984) adotaram critérios de satisfação 
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do paciente através do exame clínico e da utilização do questionário OHIP-14, 

analisando os seguintes fatores: desconforto e parestesia (ausência de sintomas), 

satisfação com a aparência e a capacidade funcional (Annibali et al., 2012; Belser et 

al., 2009; Fürhauser et al., 2005; Meijer et al., 2005). 

A qualidade de vida tem como definição um estado completo de bem-estar 

físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças (OMS, 1948). É impor-

tante observar que esse tem sido o foco de muito pesquisadores há muitos anos, 

tratado como um dos tópicos importantes na vida de todo ser humano (Al Shamrany, 

2006). 

O Oral Health Impact Profile (OHIP-14), tem como objetivo avaliar o impacto de 

problemas bucais na qualidade de vida, a partir da percepção das pessoas acerca de 

disfunções, desconfortos e incapacidade por problemas bucais. Trata-se de um 

questionário que analisa, portanto, o perfil de impacto na saúde bucal, e é usado para 

a avaliação da dimensão dos efeitos da saúde bucal na qualidade de vida. 

Há também as condições médicas associadas. A diabetes tipo II, por exemplo, 

tem um possível efeito adverso na sobrevida do implante (Klokkevold; Han, 2007) sem 

evidência conclusivas (Baqain; Moqbel; Sawair, 2012). O tabagismo, por sua vez, 

pode ter um efeito adverso na sobrevida e no sucesso do implante (Klokkevold; Han, 

2007; Koldsland; Scheie; Aass, 2009). Ademais, há evidências que sugerem que o 

tabagismo pode ter efeito relacionado à osseointegração. 

A perda óssea ou qualquer outra descoberta isolada não deve ser considerada 

resultado primário onde o sucesso for avaliado, pois o sucesso da implantodontia deve 

avaliar um resultado primário, de longo prazo, em um conjunto (implante / prótese) 

como um todo para uma reabilitação oral bem sucedida (Gallucci et al., 2009). Para 

um resultado bem sucedido, a satisfação do paciente com o tratamento deve ser geral, 

classificada como boa ou excelente (Levi et al., 2003). 

Portanto, conclui-se que a proposta deste estudo foi realizar uma análise 

multinível dos fatores associados a peri-implantite em pacientes que foram 

reabilitados com implantes osseointegrados na Clínica Odontológica da Universidade 

Paulista (UNIP).   
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2 CONCLUSÃO 

 

Dentro das limitações deste estudo, foi possível concluir que a idade, o 

sangramento gengival, a profundidade de sondagem e o nível de inserção clínico dos 

dentes apresentaram associação com a peri-implantite. Dentro do fator implante, o 

sangramento gengival, a profundidade de sondagem, a distância da margem gengival 

à plataforma e o tipo de conexão também apresentaram associação com a doença. A 

profundidade de sondagem aumentada nos implantes, a posição da margem gengival 

coronária à plataforma do implante e a profundidade de sondagem média aumentada 

dos dentes da boca toda dos pacientes podem aumentar as chances de desenvolver 

peri-implantite. 

Portanto, conclui-se que avaliações frequentes das condições periodontais e 

peri-implantares são fundamentais para o estabelecimento de um programa adequado 

de terapia de suporte e manutenção com o objetivo de prevenir a ocorrência e o 

desenvolvimento de doenças peri-implantares. 
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ANEXOS  

 

Anexo 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Caro participante, estamos realizando um estudo para avaliar a condição periodontal e peri-implantar 

de pacientes que foram atendidos no curso de especialização de Implante da Universidade Paulista 

(UNIP) de São Paulo. O estudo faz parte dos trabalhos de conclusão de curso de alunos de Pós-

Graduação em Odontologia da UNIP. Serão realizados os exames clínicos dos dentes e implantes, além 

de exames radiográficos, os quais são comumente utilizados na Odontologia. Os possíveis 

desconfortos associados à participação neste estudo são praticamente inexistentes, uma vez que serão 

realizados somente procedimentos para o diagnóstico odontológico. Todas as medidas de 

biossegurança necessárias tais como uso de materiais descartáveis e instrumentais esterilizados, serão 

adotadas. Os benefícios relacionados à participação neste estudo são o diagnóstico clínico 

odontológico, bem como o encaminhamento para o tratamento periodontal e peri-implantar, além de 

outras patologias bucais e condições clínicas de acordo com as possibilidades de atendimento das 

Clínicas Odontológicas da Faculdade de Odontologia da Universidade Paulista de São Paulo. Fica ainda 

assegurado o direito ao sigilo de todas as informações coletadas, não sendo permitido acesso por outra 

pessoa que não o próprio participante ou responsável. O exame será gratuito. Tratamentos que 

porventura forem necessários a partir do diagnóstico realizado, quando solicitados pelo paciente, 

terão o custo que normalmente é cobrado pela Faculdade de Odontologia. Fica, ainda, assegurada a 

liberdade dos participantes de recusarem-se a participar ou retirarem-se do estudo a qualquer 

momento que desejarem, sem que isso traga prejuízos na assistência. Toda e qualquer dúvida no 

decorrer do estudo poderá ser esclarecida pelos envolvidos nesta pesquisa através do telefone (11) 

97964-7981 pela pesquisadora Carla Alves Siqueira Alciati. Eu, ________________________________ 

(participante), declaro que fui informado dos objetivos e procedimentos que serão realizados nesta 

pesquisa, bem como sei dos meus direitos e dos deveres dos pesquisadores. Declaro, ainda, que recebi 

uma cópia deste Termo.  

São Paulo, _____ de ________________ de 202_.  

___________________________  

Participante: 

 R.G.: 
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Anexo 3 – Avaliação Periodontal 
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Anexo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oral Health Impact Profile (OHIP-14) 

 

Dimensão                                           Questão                                                                     Nota                                 

Nota Limitação Funcional  

 

 

 

 
Dor física  

 

 
 
 
 
Desconforto psicológico 

 

 
 
 
 
 
Limitação física  

 

 

 
Limitação psicológica  
 
 
 
 
 

Limitação social  

 

 
 
Incapacidade 

 

 

 

 

 

 

 Você teve algum problema para falar alguma palavra por causa de 
problemas com seus dentes, sua boca ou prótese? 
 
Você sentiu que o sabor dos alimentos tem piorado por causa de 
problemas com seus dentes, sua boca ou prótese?  
 
 Você sentiu dores fracas, mas constantes em seus dentes sua boca 
ou prótese? 
 
Você tem sentido incomodo ao comer algum alimento por causa de 
problemas com seus dentes, sua boca ou prótese? 
 
Você tem ficado pouco à vontade por causa dos seus dentes sua 
boca ou prótese? 
 
Você se sentiu estressado por causa de problemas com seus den-
tes, sua boca ou prótese? 
 
Sua alimentação tem sido prejudicada por causa de problemas com 
seus dentes, sua boca ou prótese? 
 
Você teve que parar suas refeições por causa de problemas com 
seus dentes, sua boca ou prótese? 
 
Você tem encontrado dificuldade em relaxar por causa de proble-
mas com seus dentes, sua boca ou prótese? 
 
Você já sentiu um pouco envergonhada por causa de problemas 
com seus dentes, sua boca ou prótese? 

  
Você tem estado um pouco irritado com outras pessoas por causa 
de problemas com seus dentes, sua boca ou prótese? 
Você tem tido dificuldade em realizar suas atividades diárias por 
causa de problemas com seus dentes, sua boca ou prótese? 
 
Você sentiu que a vida em geral ficou pior por causa de problemas 
com seus dentes, sua boca ou prótese? 
 
Você tem estado sem poder fazer suas atividades diárias por causa 
de problemas com seus dentes, sua boca ou prótese? 

 

 

 

 


