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Resumo 

As Doenças Periimplantares são lesões inflamatórias que afetam os tecidos ao redor dos implantes. Estas, podem ser 

distinguidas em mucosite periimplantar, quando atinge apenas região de tecido mole, e periimplantite, quando além de 

tecido mole, o tecido duro é comprometido com perda de suporte ósseo, podendo levar a perda da osseointegração e 

do implante, as quais fazem analogia ao termo gengivite e periodontite que afetam o periodonto dos dentes naturais. O 

diagnóstico das doenças periimplantares é baseado na interpretação clínica e radiográfica, tendo o sangramento à 

sondagem, presença de supuração e profundidade de sondagem, como principais parâmetros utilizados para avaliar e 

diferenciar o estado de saúde e doença. Para o seu tratamento, abordagens conservadoras e cirúrgicas são utilizadas. A 

mucosite periimplantar é tratada de forma conservadora, através do desbridamento mecânico com ou sem auxílio de 

adjuntos químicos, enquanto a periimplantite, pode ser tratada através do desbridamento mecânico em associação a 

adjuntos microbianos, laserterapia ou terapia fotodinâmica, e em casos mais avançados, a terapia cirúrgica se torna 

mais eficaz.  

Palavras-chave: Implantes Dentários; Osseointegração; Doença Periodontal. 

 

Abstract 

The peri-implant diseases are inflammatory lesions that affect the tissues around the implants. These can be 

distinguished in peri-implant mucositis when it reaches only the soft tissue region, and peri-implantitis, when besides 

the soft tissue, the hard tissue is compromised, with loss of bone support and it may lead to loss of osseointegration and 

the implant, which make analogy to the term gingivitis and periodontitis that affects the periodontal of natural teeth. 

The diagnosis of peri-implant disease is based on clinical and radiographic interpretation, so the bleeding on probing, 

the presence of suppurationand probing depth are the main parameters used to evaluate and differentiate the state of 

health and disease. For its treatment, conservative and surgical procedures are used. The peri-implant mucositis is 

treated with a conservative procedures, through mechanical debridement with or without the aid of chemical adjuncts, 

while the periimplantite, can be treated through mechanical debridement in association with microbial adjuncts, laser 

therapy or photodynamic therapy, and in more advanced cases, surgical therapy becomes more effective. 

keywords: Dental implants; osseointegration; Periodontal Diseases; 
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1. Introdução      
 Os implantes dentários são uma 
das grandes revoluções no que diz 
respeito à reabilitação dentária, visando 
restabelecer função mastigatória e 
estética em pacientes parcialmente ou 
totalmente edêntulos (PASSIA, et al., 
2016).  O sucesso clínico dos implantes 
dentários está diretamente relacionado à 
osseointegração, que ocorre após o 
período de cicatrização 
(BRÅNEMARK, 2005; YURTTUTAN, 
KESKINA, 2018). Este termo significa 
uma conexão estrutural direta entre o 
osso vivo e a superfície do implante 
(BRÅNEMARK, et al., 1977; 
PALMQUIST A, 2018).   Desta forma, o 
estabelecimento de uma interface 
biológica, osso-implante, apropriada, 
depende do processo dessa 
osseointegração (GORIAINOV V., et 
al., 2014). 
 Assim, com o intuito de obter 
sucesso, em longo prazo e com maior 
previsibilidade, novos tratamentos de 
superfície de implantes foram adotados, 
sempre com a finalidade de maximizar o 
contato osso-implante 
(CHARALAMPAKIS, 
BELIBASAKISG, 2015). Porém, essas 
superfícies tratadas apresentam mais 
rugosidade, estando assim, mais 
propensas à agregação de biofilme 
(CHARALAMPAKIS, 
BELIBASAKISG, 2015). Desta forma, 
caso as superfícies dos implantes sejam 
colonizadas por bactérias patogênicas, a 
inflamação induzida pela placa pode 
desencadear complicações 
periimplantares, que variam desde 
inflamação do tecido mole, até perda 
óssea progressiva significativa, podendo 
assim, comprometer sua osseointegração 
(CLAFFEY, et al., 2008; WENDY, et 
al., 2017). Deste modo, altas taxas de 
insucesso do implante estão relacionadas 
à incapacidade de manutenção da 
osseointegração, cuja uma das principais 
causas é a periimplantite 
(CHARALAMPAKIS, et al., 2012). 
         Os termos mucosite periimplantar 
(MP) e periimplantite (PI) são doenças 
que afetam os implantes dentários, 
análogas ao que acontece no periodonto 
dos dentes naturais, gengivite e 

periodontite (KHAMMISSA, et al., 
2012; KISTLER, et al., 2013). A 
mucosite periimplantar é descrita como 
uma lesão inflamatória reversível que 
afeta o tecido mole na região que 
circunda o implante, caracterizada por 
vermelhidão, inchaço e sangramento à 
sondagem. (ZITZMANN, et al., 2002; 
LINDHE, MEYLE, 2008; 
KHAMMISA, et al., 2012; WILSON, 
2013). Em contrapartida, a 
periimplantite é um processo 
inflamatório que acomete tanto os 
tecidos moles, como os de suporte, 
acarretando em reabsorção óssea e 
formação de bolsas periimplantares 
verdadeiras, podendo apresentar 
secreção purulenta, mobilidade e o 
comprometer a osseointegração ou até 
mesmo a perda do implante 
(KHAMMISSA, et al., 2012; WILSON, 
2013; PASSIA, et al., 2016).  
        Segundo um estudo realizado no 
hospital Odontológico da Faculdade de 
Odontologia da Universidade Yonsei; 
entre fevereiro de 1991 e maio de 2000, 
dos 879 pacientes que receberam 2.796 
implantes, 150 implantes, em 91 
pacientes, falharam. As falhas precoces e 
tardias ocorreram com 86 (57,3%) e 64 
(42,7%) implantes, respectivamente. As 
principais causas de falhas precoces e 
tardias do implante foram sobrecarga 
(53%) e inflamação (47%), 
respectivamente (HAN, KIM, HAN, 
2014). 
     O tratamento das infecções 
periimplantares compreende abordagens 
conservadoras (não cirúrgicas) e 
cirúrgica (SCHWART, et al., 2006; 
HSU, MASON, WANG, 2014). Um dos 
principais objetivos da terapia 
periimplantar é descontaminar a 
superfície do implante (SMEETS, et al., 
2014). Na presença da MP, métodos não 
cirúrgicos são adequados e suficientes, 
esses incluem a limpeza mecânica de 
implantes utilizando curetas de titânio ou 
de plástico, ultrassom ou polimento de ar 
(TOMASI, WENNSTROM, 2009; 
SMEETS, et al., 2014). Além disso, a 
terapia fotodinâmica, bem como 
medicação antisséptica pode apoiar a 
terapia antimicrobiana.  (SMEETS, et 
al., 2014). À medida que a doença 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Charalampakis%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25654499
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avança, passando a envolver as 
estruturas ósseas, a intervenção cirúrgica 
geralmente é indicada. (KOTSOVILIS, 
et al., 2008; ESPOSITO, et al., 2012). 

Diante da relevância do tema, o 
objetivo do presente estudo é, por meio 
de uma revisão de literatura, discorrer 
sobre diagnóstico, fatores de risco e 
atuais tratamentos relacionados a 
doenças periimplantares. 

 
2. Revisão de Literatura  

2.1 Mucosite 

As altas taxas de sucesso 
documentadas na implantodontia são 
definidas pela porcentagem de 
sobrevivência dos implantes 
osseointegrados, na ausência de 
complicações (biológicas ou mecânicas) 
e pelas implicações dessas na satisfação 
do paciente (SIMONIS, DUFOUR, 
TENENBAUM, 2010; KISTLER, et al., 
2013). Entretanto, diante de um processo 
inflamatório ao redor do implante 
dentário, tanto o periodonto de proteção 
como o de suporte pode ser 
comprometido, mesmo com a 
osseointegração bem-sucedida 
(TONETTI, 1998; FIGUERO, et al., 
2014).  

O início da doença periimplantar 
é causado por um desequilíbrio entre a 
carga bacteriana e a defesa do hospedeiro 
(VALENTE, ANDREANA, 2016). A 
MP é uma condição semelhante à 
gengivite, descrita como uma lesão 
inflamatória reversível que afeta o tecido 
mole na área imediatamente ao redor dos 
implantes (BERGLUNDH, et al., 1992; 
ZITZMANN, et al., 2001; CHANG, et 
al., 2015; WANG, et al., 2017). Sendo 
sua prevalência relatada na faixa de 39,4 
a 80% (ROOS-JANSAKER, et al., 2006; 
FRANSSON, et al., 2010; 
KOLDSLAND, SCHEIE, AASS, 2010; 
ZEZA, PILLONI, 2012; MARRONE, et 
al., 2013).  

Contudo, o tratamento torna-se 
mais desafiador, devido à magnitude e 
gravidade da inflamação no tecido, em 
comparação com os dentes da dentição 
natural (RENVERT, et al., 2008; 
WANG, et al., 2017). O sangramento à 

sondagem é um indicador de inflamação 
na mucosa do implante, desta forma, 
deve ser considerado como a medida 
clínica atual para distinguir entre a saúde 
e a doença (JEPSEN, et al., 2015). Além 
do sangramento à sondagem, sinais 
adicionais como: eritema, inchaço e 
supuração podem aparecer (HEITZ-
MAYFIELD, SALVI, 2018). 

       Javiel, et al. (2015), realizaram uma 
classificação de mucosite periimplantar 
(MP) baseada na profundidade de 
sondagem (PS): 

 Fase A: PS de até 4 mm e 
sangramento à sondagem e / ou 
supuração, sem sinais de perda 
óssea após o processo de 
cicatrização; 

 Fase B: PS > 4 mm e 
sangramento à sondagem e / ou 
supuração, sem sinais de perda 
óssea após o processo de 
cicatrização; 

2.2 Periimplantite 

         A mucosite não tratada pode 
progredir para periimplantite, na qual a 
resposta do hospedeiro local medeia a 
reabsorção óssea de maneira semelhante 
a periodontite, resultando em menor 
contato osso-implante ao longo do tempo 
(LANG, WILSON, COBERT, 2000; 
WANG, et al., 2017). O diagnóstico da 
PI inclui exames radiográficos, onde 
pode ser observado perda de osso 
marginal em torno do implante; no 
exame clínico acompanha reabsorção 
óssea, aumento da formação de bolsas 
verdadeiras, sangramento à sondagem, 
purulência e mobilidade (ZITZMANN, 
et al., 2002; SCHWARZ, SAHM, 
BECKER, 2008; HEITZ-MAYFIELD, 
2008; SANZ, CHAPPLE, CHAPPLE, 
2012; KHAMMISSA, et al., 2012; 
WILSON, 2013).  Sua prevalência foi 
relatada na faixa entre 11,3% a 41,1% 
(ROOS-JANSAKER, et al., 2006; 
FRANSSON, et al., 2010; 
KOLDSLAND, SCHEIE, AASS, 2010; 
ZEZA B., PILLONI A., 2012; 
MARRONE, et al., 2013). Se não 
diagnosticada precocemente pode levar 
ao insucesso da osseointegração e 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez20.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?term=Heitz-Mayfield%20LJA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29926954
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez20.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?term=Heitz-Mayfield%20LJA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29926954
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez20.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?term=Salvi%20GE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29926954
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consequentemente a perda do implante 
(CHANG, et al., 2015). 

Existem diversas classificações 
sobre a perimplantite, dentre elas 
ressaltamos:  

Spiekermann (1984), classificou 
a periimplantiti levando em 
consideração o tipo de padrão de 
reabsorção óssea em torno do implante 
sem critérios clínicos, apenas 
interpretações radiográficas; 

 Classe I: Leve perda óssea 
horizontal com mínimo defeito 
periimplantar; 

 Classe II: Moderada perda óssea 
horizontal com defeito ósseo 
verticais isolados; 

 Classe III a: Moderada perda 
óssea horizontal/Vertical com 
defeito ósseo em forma de funil; 

 Classe III b: Moderada perda 
óssea horizontal/Vertical com 
defeito ósseo em forma de 
lacunas; 

 Classe IV: Avançada perda óssea 
em foma de tábua, defeito 
vertical circunferencial, perda 
óssea lingual e/ou vestibular. 

Nishimura, et al. (1997), 
classificaram de acordo com a associado 
da quantidade de perda óssea e a forma 
do defeito:  

 Classe 1: Perda de osso 
horizontal leve com mínimo 
defeito; 

 Classe 2: Perda óssea horizontal 
moderada com defeitos verticais 
isolados; 

  Classe 3: Perda óssea horizontal 
moderada a avançada com 
amplos defeitos ósseos 
circulares; 

 Classe 4: perda óssea horizontal 
avançada com amplos defeitos 
circunferenciais e verticais, bem 
como a perda óssea visível 
clinicamente. 

Vanden, (2004), abordou uma 
nova classificação, destacando a 
anatomia do defeito ósseo na progressão 
do processo regenerativo. 

 Defeitos fechados: Caracteriza-
se pela manutenção das paredes 
ósseas circundantes intactas; 

  Defeitos abertos:  aqueles que 
não possuem um ou mais paredes 
ósseas. 

Lang, et al. (2004), classificaram 
a periimplantite em: 

 Estágio 0: Profundidade de 
sondagem (PS) < 3 mm, sem 
placa ou sangramento; 

 Estágio A: PS < 3 mm, placa e / 
ou sangramento a sondagem; 

 Estágio B: PS 4 - 5 mm, 
radiologicamente sem perda 
óssea; 

 Estágio C: PS > 5 mm, 
radiologicamente perda óssea < 2 
mm; 

 Estágio D: PS > 5 mm, 
radiologicamente perda óssea > 2 
mm.  

          Stuart F., et al. (2012), 
classificaram de acordo com aspectos 
clínicos e radiográficos: 

 Periimplantite leve: 
Profundidade de Sondagem (PS) 
≥ 4 mm, sangramento e / ou 
supuração a sondagem, perda 
óssea < 25% do comprimento do 
implante.  

 Periimplantite moderada: PS ≥ 6 
mm, sangramento e / ou 
supuração a sondagem, perda 
óssea variando de 25% a 50% do 
comprimento do implante. 

 Periimplantite avançada: PS ≥ 8 
mm, sangramento e / ou 
supuração a sondagem, perda 
óssea > 50% do comprimento do 
implante. 

Javiel, et al. (2015), classificaram 
a periimplantite: 

 Estágio I: SS e / ou supuração 
com perda óssea de até 3 mm, 
além da remodelação óssea 
biológica; 

 Estágio II: SS e / ou supuração e 
perda óssea > 3 mm e < 5 mm, 
além da remodelação óssea 
biológica; 
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 Estágio III: SS e / ou supuração 
e perda óssea >\= 5 mm, além da 
remodelação óssea biológica; 

 Estágio IV: SS e / ou supuração 
e perda óssea >\= 50% do 
comprimento do implante além 
da remodelação óssea biológica. 

Passi, et al. (2016), propuseram a 
mais recente classificação: 

 ETAPA 1:  PS 2-3 mm, 10-25% 
de perda óssea e ausência de 
mobilidade; 

 ETAPA 2: PS 4-6 mm, 25-50% 
de perda óssea; presença de 
mobilidade tipo Grau 1; 

 ETAPA 3: PS > 6-8 mm, > 50% 
de perda óssea, presença de 
mobilidade tipo Grau 2; 

 ETAPA 4: PS> 8 mm, > 50% de 
perda óssea, presença de 
mobilidade tipo grau 3.  

Uma revisão realizada por 
Mombelli, (2011), que tinha como 
objetivo descrever a microbiota 
associada a doença periimplantar 
concluiu que esta é uma infecção 
anaeróbica mista com uma composição 
semelhante à da microbiota subgengival 
da periodontite crônica. Segundo Zheng, 
et al. (2015), as bactérias que cercam os 
implantes saudáveis incluem 
principalmente o complexo amarelo e o 
complexo roxo. No caso de PI, bactérias 
anaeróbicas gram-negativas tornam-se 
os principais componentes da 
comunidade bacteriana. (MOMBELLI, 
2011).  

2.3 Tratamento 

          Microrganismos que vivem na 
região da superfície do implante são 
considerados a causa inicial da PI 
(SILVERSTEIN, et al., 1994; 
ASHNAGAR, et al., 2014). Essas 
bactérias formam um biofilme que 
estabelece resposta inflamatória 
prejudicial ao hospedeiro, inibindo a 
reinserção das células ósseas na 
superfície do implante (SALMERON, et 
al., 2013). Ao tratar essa condição para 
restabelecer a saúde do tecido 
periimplantar é fundamental não apenas 
eliminar o tecido inflamado, mas 

também descontaminar a superfície do 
implante infectado (ASHNAGAR, et al., 
2014)    
           A detecção precoce da infecção 
confinada aos tecidos moles é crucial, já 
que, pode-se esperar uma resolução 
completa da infecção através remoção 
dos fatores contribuintes e controle 
adequado da placa (RENVERT, et al., 
2008; HEITZ-MAYFIELD, et al., 2011; 
HALLSTROM, et al., 2012). O 
desbridamento mecânico com a 
utilização de curetas de teflon® é efetivo 
no controle da MP, já que evitam danos 
à estrutura da superfície do implante e 
apresentam bons resultados em termos 
de redução de profundidade de 
sondagem (LANG, WILSON, 
COBERD, 2000; WANG, et al., 2017). 
O uso de clorexidina em combinação 
com desbridamento mecânico 
demonstrou melhorar os parâmetros 
clínicos e microbiológicos (LANG, et 
al., 2000; WANG, 2017).  

A medida que a doença avança 
para a periimplantite; a administração de 
antibióticos sistêmicos ou locais 
juntamente com a intervenção não 
cirúrgica, pode ser eficaz quando a 
evidência radiográfica da perda óssea é 
inferior a 2 mm (HSU, MASON, 
WANG, 2014). O acesso cirúrgico é 
recomendado em defeitos superiores a 2 
mm, a fim de obter a remoção completa 
do tecido de granulação e acesso à 
descontaminação da superfície do 
implante (LANG, et al., 2000; HSU, 
MASON, WANG, 2014). Foi sugerida, 
uma forma sequencial e cumulativa, 
denominada protocolo cumulativo de 
terapia de suporte interceptivo (CIST) 
para o tratamento da periimplantite: 
(LANG, et al; 1997; MOMBELLI, 
LANG, 2000). 
 (1) Desbridamento mecânico para 
remover o biofilme do implante; 
(2) Tratamento antisséptico para 
descontaminar a superfície do implante;  
(3) Tratamento antibiótico para eliminar 
bactérias infecciosas nos tecidos 
adjacentes do periimplante; 
(4) Cirurgia regenerativa/ ressectiva para 
restabelecer a interface ósseo-implante 
,ou seja, re-osseointegração 
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Os métodos de descontaminação 
superficial incluem desbridamento 
mecânico sozinho ou em combinação 
com solução salina, antissépticos, lasers, 
terapia fotodinâmica e implantoplastia 
(ROOS-JANSAKER, RENVERT, 
EJELBENG, 2003; CLAFFEY, et al., 
2008; RENVERT, et al., 2009; HEITZ-
MAYFIELD, MONBELLI, 2014; 
FROUM, et al., 2016). Somente quando 
a PI provoca perda completa de 
osseointegração, resultando na 
mobilidade do implante é que a remoção 
é indicada (CHANG, et al., 2015). 

O desbridamento mecânico 
envolve raspagem supra e subgengival 
do pescoço do implante e do abutment 
(SMEETS, et al., 2014). Objetivando 
principalmente remover o biofilme e 
cálculos periimplantares sem alterar a 
superfície do implante, visando 
reestabelecer em uma mucosa saudável 
(HEITZ-MAYFIELD, 2008; HEITZ-
MAYFIELD, et al., 2011; 
HALLSTROM, et al., 2012). Para isso 
foram propostas diferentes modificações 
de ponta, como fibras, carbono, silicone 
ou plástico (KARRINGES, et al., 2005; 
RENVERT, et al., 2009; PERSSON, et 
al., 2010). Os antimicrobianos, incluindo 
os produtos à base de clorexidina, foram 
utilizados em conjunto com o 
desbridamento para evitar recolonização 
bacteriana e apoiar as práticas de higiene 
oral do paciente (FIGUERO, et al., 
2014). 

Um estudo relatou o percentual 
de implantes com completa solução de 
mucosite periimplantar (HEITZ-
MAYFIELD, et al., 2011). A lavagem 
manual com ou sem gel de clorexidina 
adjacente foi investigada ao longo de 3 
meses e 38% dos pacientes / implantes 
foram encontrados com a resolução 
completa da MP (HEITZ-MAYFIELD, 
et al., 2011). 

Astasov-Frauenhoffer, et al. 
(2014), realizaram uma avaliação na qual 
foram capazes de provar os efeitos da 
combinação amoxilina (500mg) e 
metronidazol (400 mg), de 08 em 08 
horas, durante 14 dias, inibindo o 
crescimento total em Streptococcus 
sanguinis, Porphyromonas gingivalis e 

Fusobacterum nucleatum 
separadamente. Vale ressaltar que a 
combinação foi mais eficiente que o 
metronidazol sozinho. As amostras de 
biofilme submucoso foram cultivadas 
em pacientes com peri-implantite e após 
testes in vitro de suscetibilidade, 
especialmente a combinação de 
amoxicilina e metronidazol mostrou 
resistências significativamente menores 
(6,7%) (RAMS, DEGENER, 
WINKELHOF, 2013). 

          O uso de lasers foi proposto no 
tratamento da periimplantite como 
resultado das suas propriedades anti-
infecciosas, a fim de descontaminar a 
área perimplantar inflamada 
(BERGLUNDH, PEESSON, KLINGE, 
et al., 2002; SALMERON, et al., 2013). 
Os lasers podem irradiar eficientemente 
em pequenas áreas da superfície do 
implante que os métodos mecânicos são 
incapazes de alcançar (ASHNAGAR, et 
al., 2014). A terapia fotodinâmica 
(PDT), deve ser considerada como uma 
opção de tratamento adicional, já que é 
uma técnica que pode potencialmente 
atingir células prejudiciais sem afetar os 
tecidos normais do hospedeiro, 
apresentando efeito hemostático, 
bactericida, bacteriostático contra 
microorganismos aeróbicos e 
anaeróbicos, ação analgésica, anti-
inflamatória, anti-edematosa, possuindo 
atuação bioestimuladora devido a sua 
capacidade de aumentar a celularidade 
dos tecidos irradiados, sem danificar 
significativamente a superfície do 
implante. (SMEETS, et al., 2014). 

A decisão de remediar o defeito 
com terapia ressectiva ou regenerativa 
baseia-se na configuração do defeito 
ósseo, na contenção do substituto do 
enxerto ósseo, no desfecho estético 
desejado e na capacidade do paciente 
para manter o controle da placa 
(SMEETS, et al., 2014). A abordagem 
regenerativa tem uma melhor 
previsibilidade quando a apresentação 
do defeito é infra-ósseo ou 
circunferencial (ROCCUZZO, et al., 
2011; ROOS-JANSAKER, et al.,  2011; 
WILTFANG, el al., 2012). Em outras 
palavras, quanto mais paredes ósseas 
existirem em torno de um defeito, 
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melhor será o resultado (WANG, et al., 
2017). Defeitos dessa configuração 
podem manter melhor a estabilidade do 
enxerto, reduzindo assim a profundidade 
de sondagem e aumentando o contato 
osso-implante (WANG, et al., 2017). 

 Uma abordagem ressectiva é 
indicada quando o defeito periimplantar 
é horizontal e não há condições para 
contenção de substitutos ósseos na 
região (WAAL, et al., 2013). Ela tem 
como função eliminar a progressão da 
doença através da redução da bolsa que 
acontece frente a descontaminação da 
superfície, recontorno, aba 
reposicionada ou implantoplastia 
(ROMEO, et al., 2007; SERINO, 
STROM, 2009; WALL, et al., 2013). O 
objetivo da implantoplastia é promover a 
descontaminação e fornecer assim, uma 
superfície lisa ao implante para facilitar 
a manutenção da higiene (WANG, et al., 
2017). Contudo, a ressecção pode ter um 
desfecho não estético e o procedimento 
de implantoplastia pode afetar a 
resistência mecânica do implante 
(WANG, et al., 2017). 

2.4 Fatores de Risco 

Resultados de estudos clínicos 
transversais indicaram claramente que o 
acúmulo de biofilme está associado à MP 
(FERREIRA, et al., 2006; ROOS-
JANSAKER, et al., 2006; 
KONSTANTINIDIS, et al., 2015). Um 
achado comum em estudos 
experimentais foi que a patogênese da 
MP pode ser atribuída principalmente ao 
acúmulo de placa (ERICSSON, et al., 
1992; LEONHARDT, et al., 1992; 
ABRAHAMSSON, BERGLUMBH, 
LINDHE, 1998; ZITZMANN, et al., 
2002; REVERT, POLLYZOIS, 2015). 
Heitz-mayfield, et al., (2018), afirma que 
foram encontrados outros fatores de 
risco relevantes associados a MP, como 
a irritação ou inflamação da mucosa 
bucal provocada pela ação da 
radioterapia; O diabetes mellitus 
descompensado que associado ao 
aumento do sangramento à sondagem, 
apresentou-se como fator predisponente 
(ROOS-JANSAKER, et al., 2006; 
FERREIRA, et al., 2006; GÓMEZ-

MORENO, et al., 2015) e o aumento do 
tempo de carregamento do implante que 
apresentou poucas evidências com a 
mucosite (HEITZ-MAYFIELD, SALVI, 
2018). Contudo, destacaram relações 
positivas com a periimplantite 
(MÁXIMO, et al., 2008; HEITZ-
MAYFIELD, SALVI, 2018).  

Um recente estudo transversal 
realizado em 193 pacientes com 
implantes em funcionamento por pelo 
menos 12 meses (variação de 1 a 9 anos) 
apresentou como resultado associação 
entre a MP e o tempo da prótese em 
função (FERREIRA, et al; 2015). No 
entanto, uma distinção clara entre MP e 
PI não foi descrita (HEITZ-
MAYFIELD, SALVI, 2018). Embora 
três estudos experimentais tenham 
indicado que exista possibilidade de que 
diferentes características da superfície do 
implante possam ter um papel na 
qualidade e/ou quantidade de placa 
acumulada na secção transmucosa do 
implante, a evidência geral foi fraca 
(ZITZMANN, et al., 2002, 
PONGNARISORN, et al., 2007, 
SCHWARZ, et al., 2014). 

O excesso de cimento também 
tem sido associado ao aparecimento dos 
sinais clínicos da MP (WILSON, 2009; 
LINKEVICIUS, et al., 2013; 
RENVERT, POLYZOIS, 2015). 
Pacientes restaurados com coroa unitária 
com excesso de cimento apresentaram 
mais sinais de MP, em comparação com 
aqueles restaurados com coroas unitárias 
sem excesso de cimento (WILSON, 
2009). Além disso, a mucosite foi mais 
prevalente em pacientes com próteses 
cimentadas em comparação àqueles com 
próteses parafusadas (LINKEVICIUS, et 
al., 2013). 

A mesma pode estar presente por 
um longo período de tempo sem 
progressão para a PI (HEITZ-
MAYFIELD, MOMBELLI, 2014). A 
sua conversão para PI é difícil de ser 
estudada em um desenho experimental 
por razões éticas (HEITZ-MAYFIELD, 
MOMBELLI, 2014). Costa, et al., 
(2012), em um estudo longitudinal com 
pacientes diagnosticados com MP notou 
que aqueles que não aderiram à terapia 
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de suporte tiveram uma maior incidência 
de periimplantite em 5 anos (OGATA, et 
al., 2017).  

Pacientes com 
comprometimentos sistêmicos que são 
fatores de risco para periodontite (como 
diabéticos não controlados,  
imunossuprimidos) são mais vulneráveis 
ao desenvolvimento de PI (HEITZ-
MAYFIELD, 2008; DEREKA, et al., 
2012). Assim como, má higiene bucal e 
tabagismo (ROOS-JANSAKER, et al., 
2006; HEITZ-MAYFIELD, 2008; 
OGATA, et al., 2017).  

           Estudos indicam que o tabagismo 
é o maior fator de risco identificável e 
mais frequentemente citado para a 
doença periimplantar, seguido de 
história de periodontite (MOMBELI, 
MULLER, CIOMCA, 2012). A presença 
de periodontite ou do tabagismo 
aumentou o risco de PI conforme 
relatado (STACCHI, et al., 2016). A 
preservação da osseointegração, bem 
como higiene bucal em torno dos 
implantes dentários foi reduzida entre 
fumantes (KASAT, LADDA, 2012). Um 
histórico de periodontite parece afetar os 
resultados da terapia de implante e 
aumentar o risco de periimplantite 
(VALENTE, ANDREANA, 2016). Uma 
meta-análise de Sgolastra, et al., (2015) 
mostraram que pacientes com 
comprometimento periodontal 
apresentaram maior índice de placa 
quando comparados a pacientes sem 
periodontite. A mesma meta-análise 
mostrou um risco maior e significativo 
para a perda óssea do implante em 
pacientes com periodontite do que 
aqueles que eram periodontalmente 
saudáveis. Em um estudo prospectivo de 
corte de 10 anos, Roccuzzo, et al., 
(2014), mostraram que pacientes com 
história de periodontite ≥ 6 mm de PS em 
torno dos implantes, apresentaram 
maiores taxas de perda dos mesmos.  

A higiene dos implantes e da 
prótese sobre implante deve ser mantida 
com cuidados domiciliares diários e com 
o paciente aderindo um programa de 
suporte de manutenção (VALENTE, 
ANDREANA, 2016). Um estudo 

realizado em 23 pacientes, para um total 
de 109 implantes com sinais de 
periimplantite demostrou que apesar do 
maior índice de placa estar comumente 
associado a doença, uma taxa muito alta 
(48%) de implantes com sinais de 
periimplantite não tinham acessibilidade 
a medidas adequada de higiene oral, 
enquanto aqueles que tiveram 
acessibilidade raramente estava 
associada à doença periimplantar (4%) 
(SERINO, STRÖM, 2009). 

     Resultado de um estudo 
longitudinal sobre a associação entre a 
falta de terapia de manutenção e a 
periimplantite, incluindo pacientes 
diagnosticados com mucosite, indicou a 
importância do controle da placa na 
prevenção da periimplantite (SMEETS, 
et al., 2014). A análise mostrou que a 
incidência de PI em um período de 5 
anos foi menor nos pacientes que 
estavam em terapia de manutenção 
(18%) quando comparado a indivíduos 
que não aderiram à terapia (44%) 
(COSTA, et al., 2012). Estudos 
comprovam evidências de que há 
necessidade de uma mucosa 
queratinizada (MQ) para manter a saúde 
periimplantar (WENNSTROM, 
DERAS, 2012; GOBBATO, et al., 
2013).  Revisões sistemáticas anteriores 
indicaram que MQ < 2 mm foi associada 
a um maior acúmulo de placa e 
inflamação quando comparado com 
implantes que estavam rodeados por um 
MQ ≥ 2 mm (LIN, CHAN, WANG, 
2013; GOBBATO, et al., 2013).  

O planejamento cirúrgico e 
protético facilita as medidas de higiene 
oral tanto pelo profissional quanto pelo 
paciente (WANG, et al., 2017). O 
posicionamento correto do 
implante tridimensional deve ser 
seguido para permitir um perfil de 
emergência adequado (WANG, et al., 
2017). O acesso à higiene pode ser 
dificultado nos implantes colocados 
muito profundamente (WANG, et al., 
2017). A recessão pode resultar de 
implantes colocados muito bucalmente, 
levando a uma exposição das roscas dos 
implantes facilitando o acúmulo de 
biofilme (WANG, et al., 2017). Um 
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mínimo de 2mm de osso bucal restante 
após a colocação do implante foi 
recomendado para acomodar a 
remodelação óssea e a estabilidade a 
longo prazo (GRUNDER, 
GRACIS,CAPELLI, 2005)  

Apesar de alguns estudos 
sugerirem que a sobrecarga não está 
associada a destruição tecidual e a 
doença periimplantar na ausência de 
placa, o seu papel como único fator de 
risco não está claramente determinado 
(VALENTE, ANDREANA, 2016). A 
sobrecarga oclusal pode desempenhar 
um papel quando associada ao acúmulo 
de placa ou inflamação pré-existente. No 
entanto, os dados não são claros 
(GOTFREDSAN, BERGLUNDH, 
LINDHE, 2002; KOZLOVSKY, et al; 
2007; CHAMBRONE, et al; 2010; 
VALENTE, ANDREANA, 2016). 

 
3. Discussão 

    O uso dos implantes dentários para 
a reabilitação protética mostrou 
resultados altamente satisfatórios em 
relação à restauração da função e estética 
do paciente, bem como em termos de 
sobrevivência em longo prazo 
(BERGLUNDH, PERSSON, KLIND, 
2002; FIGUERO, et al; 2014), tornando-
se uma opção de tratamento altamente 
eficaz, com taxa de sobrevivência de 
mais de 89% relatada durante 10 a 15 
anos. LEKHOLM, et al., 1999; 
SNAUWAERT, et al., 2000; 
SCHMIDLIN, et al., 2010). Embora a 
previsibilidade dos implantes dentários 
seja bem conhecida na literatura, 
complicações e falhas podem ocorrer 
(PASSI, et al., 2016). Tais complicações 
biológicas são desencadeadas, 
principalmente, devido a condições 
inflamatórias nos tecidos moles e duros 
que circundam o implante e seus 
componentes; induzidas pelo acúmulo 
de biofilme, nomeadas mucosite e 
periimplantite, sendo definidas e 
diferenciadas através do estado de saúde 
periimplantar (RENVERT S., et al; 
2018).  

     A Academia Americana de 
Periodontia (AAP), em 2013, realizou 

uma conferência visando atualizar novas 
classificações para um diagnóstico 
correto da doença periimplantar, que 
foram adaptados por Caton, et al., 
(2018), os quais recomendam a obtenção 
de radiografias e medidas de sondagem, 
imediatamente, após a finalização da 
prótese sobre implante, para avaliar as 
mudanças nos níveis ósseos 
radiográficos. De acordo com Heitz-
Mayfield, Salvi, (2018) a sondagem e a 
avaliação radiográfica são os principais 
meios de diagnóstico. A primeira deve 
ser realizada com uma força de 0,25 N 
para não danificar os tecidos 
periimplantares e visa avaliar a presença 
de SS (sangramento à sondagem), o que 
indica a presença de inflamação na 
mucosa periimplantar (VALENTE, 
ANDREANA, 2016). No entanto, para 
Gerber, et al., (2009), para evitar o 
diagnóstico de sangramento resultante 
de sondagens fortes como falso positivo, 
estabeleceu a pressão de sondagem para 
0,15 N.  

Em uma revisão sistemática 
realizado por Renvert, et al., (2018), 
avaliaram artigos sobre MP. Autores 
afirmam que para diagnosticá-la deve-se 
basear em sinais clínicos do processo 
inflamatório; sangramento à sondagem 
sem qualquer outro critério 
(CECCHINATO, PARPAIOLA, 
LINDHE, 2014; FRISCH, et al., 2015; 
KONSTANTINIDIS, et al., 2015). 
Outros autores corroboram com este 
critério de avaliação, porém, incluem 
ausência de evidências de alterações no 
nível ósseo no exame radiográfico como 
a definição de mucosite (MAXIMO, et 
al., 2008; SWIERKOT, et al., 2012; 
PASSONI, et al., 2014; AGUIRRE-
ZORZANO, et al., 2015; FERREIRA, et 
al., 2015; DERKS, et al., 2016; 
TENENBAUM, et al; 2017). Sendo 
justificada alteração no nível ósseo como 
uma possível remodelação do osso 
alveolar marginal, adjacente ao 
implante, como resultado do 
procedimento cirúrgico (ROOS-
JANSÅKER, et al., 2006; 
WAHLSTRÖM, SAGULIN G., 
JANSSON, 2010; DAUBERT, et al., 
2015). Segundo Guisados, (2015), além 
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do sangramento à sondagem, é 
necessário menos de 3 mm de perda 
óssea da plataforma do implante para 
definir mucosite periimplantar. Já para 
Renvert, et al., (2018), falhas durante a 
sondagem podem existir, por isso, 
somente o SS não deve ser a única 
referência para diagnosticar a mucosite, 
sendo necessário observar outras 
alterações clínicas.  

 Froum, et al., (2012), 
diagnosticam a periimplantite quando a 
profundidade de sondagem (PS) em 
torno do implante for ≥ 6 mm, com 
presença de supuração e, e/ou 
sangramento.    Porém, Roccuzzo, et al., 
(2010) definiram como perda óssea 
radiológica maior que 3mm, sem levar 
em conta os parâmetros clínicos.   

    Embora em dentes naturais 
existam um critério de profundidade de 
sondagem crítica (≥ 4 mm) (LINDHE, et 
al., 1982; RAMANAUSKAITE, 
PAUGELA, JUODZBALYS, 2016; 
FUCHIGAMI, et al., 2017), concluíram 
que atualmente não há nenhuma 
definição uniforme e única de 
periimplantite, ou parâmetros que 
possam ser usados para defini-la. 
Fuchigami, et al. (2017), corroboram que 
não existi valores de referência para 
implantes, porque o local e a 
profundidade de colocação diferem e a 
largura biológica do implante não é 
constante.  

Após a cicatrização inicial, a 
perda óssea adicional de 0,5 a 5 mm 
- avaliado pelas radiografias - foi um 
critério necessário para o diagnóstico de 
PI, em 13 relatórios, sem contabilizar a 
perda inicial (associado à remodelação). 
O requisito de perda óssea variou entre 
1,8 a 4,5 mm para diagnosticar o 
implante como PI (RENVERT, et al., 
2018). Durante os últimos 10 a 15 anos, 
houve um acordo geral que, após o 
primeiro ano de funcionamento, perda 
óssea ao redor de implantes dentários ≥ 2 
mm representa periimplantite (ADELL, 
et al., 1990; SANZ, CHAPPLE, 2012; 
GHOLAMI, et al., 2014).   

As lesões periapicais do 
implante, também referidas como 
periimplantite apical ou periimplantite 
retrógrada, definida como um processo 
infeccioso-inflamatório dos tecidos que 
circundam o ápice do implante 
(SUSSMAN, MOSS, 1993; 
QUIRYNEN, et al., 2005). 
Corroborando com Peñarrocha-
Diago, Blaya-Tárraga, 2017, os quais 
descrevem como lesões na porção apical 
dos implantes, causando falha na 
osseointegração, fazendo assim, 
diagnóstico diferencial com a 
periimplantite. Depois da instalação de 
um implante osseointegrável, deve-se 
considerar normal que ocorra a 
saucerização periimplantar (reabsorção 
óssea cervical - observada em todos os 
tipos de implantes osseointegrados) 
independentemente do tipo de implante 
utilizado (CONSOLARO, et al., 2010). 
Tridimensionalmente assume a forma de 
um pires, ou seja: é rasa e superficial. 
(CONSOLARO, et al., 2010). Esse 
processo pode se prolongar ao longo do 
tempo, consumindo 0,1mm a cada ano de 
tecido ósseo cervical peri-implantar 

(ALBREKTSSON, et al., 1981; 
ALBREKTSSON, et al., 1986; 
COCHRAN, et al., 2009). Que deve ser 
diagnosticado e diferenciado da doença 
periimplnatar (CONSOLARO, et al., 
2010). 

 

Para Chang, et al., (2015), o 
hábito de fumar é considerado 
prejudicial para a sobrevivência do 
implante. No entanto, Roos-Jansaker, et 
al., (2006), não encontraram uma relação 
significativa entre hábitos de tabagismo 
e perda deste, mesmo indicando 
fumantes como pacientes predisponentes 
à MP e PI. Assim como, o autor 
supracitado, Koldsland, et al., (2011), 
também não relataram associação entre o 
tabagismo e a doença periimplantar. 
Entretanto, uma meta-análise de 
Sgolastra, et al., (2015), mostraram que 
os fumantes apresentam um maior risco 
de PI em comparação com não fumantes, 
porém não revelou diferenças 
significativas nos riscos de PI para 
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fumantes. No que se refere ao aspecto 
microbiológico, verificou-se que os 
fumantes possuem mais 
periodontopatógenos o que implica um 
risco potencial, para o início da doença 
(ERICK, et al., 2016). Dessa forma, o 
tabagismo é um fator de risco limitado, 
sendo necessários mais estudos para 
confirmar essa suposição (VALENTE, 
ANDREANA, 2016). As razões para o 
conflito achados sobre a fraca associação 
entre tabagismo e PI podem estar 
relacionadas a diferenças na 
categorização de fumantes e não 
fumantes, variando de estudo para estudo 
(SCHWARZ, et al., 2018).  

Resultados de um estudo 
longitudinal, incluindo pacientes 
diagnosticados com mucosite, indicou a 
importância do controle da placa na 
prevenção da PI (COSTA, et al., 2012). 
Uma análise realizada por Schwarz, et 
al., (2018), mostrou uma incidência, em 
um período de 5 anos, menor nos 
pacientes que estavam em terapia de 
manutenção (18%) quando comparado a 
indivíduos sem cuidados (44%). Esses 
achados estão em consonância com 
Roccuzzo, et al., (2012), os quais 
afimaram que pacientes, durante um 
período de 10 anos, que não aderiram as 
recomendações da terapia de 
manutenção exigiram substancialmente 
um tratamento mais cauteloso (41%) que 
àqueles acompanhados corretamente 
(27%). Os resultados de um estudo 
transversal também estão em acordo 
(HEITZ-MAYFIELD, SALDI, 2018). A 
importância dos cuidados regulares de 
suporte para manter a saúde periodontal 
e periimplantar foi enfatizada em estudos 
anteriores (CHECCHI, et al., 2002; 
FARDAL, LINDEN, 2008; CHANG, et 
al., 2015). Lagervall, (2013), relatou que 
a taxa de sucesso do tratamento 
periimplantar foi significativamente 
menor nos pacientes com baixa higiene 
bucal e baixa adesão, 
independentemente das suas 
modalidades de tratamento.  

     O tratamento da MP geralmente 
inclui desbridamento mecânico de 
biofilme e cálculo (FIGUERO, et al., 

2014). Esta terapia pode ser feita através 
de intervenção profissional e pelo 
paciente usando técnicas de higiene 
bucal (FIGUERO, et al., 2014).  Além 
disso, antimicrobianos adjuntos, como 
antissépticos, antibióticos locais ou 
sistêmicos, podem ser usados em 
conjunto com desbridamento mecânico 
(FIGUERO, et al., 2014). O que está em 
consonância com Kingle, et al., (2018), 
pois segundo eles o tratamento da 
mucosite deve incluir controle de placa 
administrada pelo paciente através do 
uso de escova dentais, podendo ser 
complementado com o uso de 
antimicrobianos e antissépticos; 
profissionalmente através de raspagens 
com dispositivos ultrassônicos, curetas 
de plásticos ou titânio ou dispositivos de 
polimentos de ar e laser. A aplicação de 
clorexidina resultou na redução de 
profundidade de sondagem, maior 
adesão do implante e minimização da 
inflamação (MACHTEI, et al., 2012; 
WAAL, et al; 2013). O desbridamento 
mecânico sozinho foi comparado ao 
desbridamento associado ao uso de 
clorexidina ou tetraciclina administrada 
localmente (SCHENK, et al; 1997; 
HEITZ-MAYFIELD, et al., 2011; 
WAAL, et al; 2013). Sendo observado 
reduções significativas no SS em ambos 
os testes, sem evidências de benefícios 
quando comparado a clorexidina e a 
tetraciclina local (THONE-MUHLING, 
et al., 2010; HEITZ-MAYFIELD, et al, 
2011). O que corrobora com Schwarz, et 
al., (2015), afirmando que com ou sem 
agente químico adjuvante pode levar a 
melhora no quadro clínico da MP, isto é, 
sangramento reduzido; sua resolução 
completa, embora seja possível, pode 
não ser a esperada em todos os casos, 
independente do tratamento utilizado. 
No entanto, para Passi, et al., (2016), 
informam que a clorexidina 0,2% é 
muito eficaz na redução de 
profundidades de bolsa, e no quadro 
geral da inflamação.  

              Com base no resultado dos 
estudos de pelo menos 9 ensaios 
controlados, relatados em 13 artigos, os 
antibióticos administrados localmente 
podem proporcionar um benefício 
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clínico adicional quando comparado a 
clorexidina, especialmente, quando 
administrado repetidamente 
(BUCHTER, et al., 2004; RENVERT, et 
al., 2004; RENVERT, et al., 2004; 
KARRING, et al., 2005; RENVERT, et 
al., 2008; SCHWARZ, SAHM, 
BECKER, 2008; RENVERT, et al; 2009 
PERSSON, et al; 2010; RENVERT, et 
al., 2011; SAHN, et al; 2011; PERSSON, 
et al., 2011; SCHAR, et al., 2013; 
FIGUERO, et al., 2014). Os antibióticos 
locais ou sistêmicos são uma opção de 
terapia adicional, que em combinação 
com outros tratamentos conservadores 
ou cirúrgicos, resulta em redução mais 
eficiente dos sintomas clínicos da PI 
(MUTHUKURU, et al., 2012). Assim, 
corrobora com PASSI, et al, (2016), nos 
quais afirmam que aplicações locais ou 
sistêmica de antibióticos como 
Amoxicilina, Metronidazol, Doxiciclina, 
Tetraciclina, Cloridrato de 
Minoxicicclina, Ciprofloxacina pode 
reduzir significativamente as 
profundidades da bolsa.   

Por meio de um modo de ação 
bactericida, os lasers são usados no 
tratamento das doenças periimplantares, 
em comparação com métodos mecânicos 
(curetas); os tratamentos com o laser Er: 
YAG levaram os resultados 
significadamente melhores em termos de 
sangramento na periimplantite 
(SMEETS, et al., 2014). Todavia, 
Mailoa, et al., (2014), mostraram que a 
terapia com laser resultou em reduções 
similares de profundidade de sondagem 
quando comparado a outros métodos de 
descontaminação. Schwarz, et al., 
(2015), percebeu que os lasers de Erbium 
produziram vantagens significativas em 
termos de SS; no entanto, não foram 
observadas diferenças quando 
comparadas com o tratamento mecânico 
convencional (FIGUERO, et al., 
2014).  Estudos de GARCIA-DIAZ, et 
al., (2016) relataram que a combinação 
de desbridamento manual (DM) e terapia 
fotodinâmica (PDT) ou terapia a laser 
(LT) é mais benéfica do que a DM 
sozinha no tratamento destas 
(SIVARAMAKRISHNAN, 
SRIDHARAN, 2018). A terapia 

fotodinâmica (PDT) é um método 
terapêutico que utiliza 
fotossensibilizador e fonte de energia de 
baixo nível para combater bactérias 
patogênicas (NAGAHARA, MITANI, 
FUKUDA, 2013). A ativação do 
fotossensibilizador com comprimento de 
onda apropriado leva a mudanças letais 
nas bactérias-alvo (MADI, ALAGL, 
2018). Este modo seletivo de ação é 
considerado a principal vantagem do 
PDT (BHATTI, et al., 2000; MADI, 
ALAGL, 2018). Estudos de PDT 
relataram uma melhora significativa nos 
parâmetros clínicos inflamatórios 
periimplantares (JAVED, et al., 2017; 
MONGARDINI, et al., 2017; ZEZA, et 
al; 2017). Javed, et al., (2017), 
mostraram uma redução significativa 
para o grupo PDT em comparação com a 
DM (desbridamento manual), enquanto 
Mongardini, et al., (2017), indicou 
resultados comparáveis quando testado 
com probióticos no acompanhamento. 
Enquanto, Zeza, et al., (2017), usou 
apenas a PDT e mostrou melhorias 
significativas nos parâmetros 
periimplantar no acompanhamento.  

O tratamento da PI deve incluir a 
descontaminação das superfícies dos 
implantes previamente expostas ou 
infectadas (JAVED, et al., 2017). No 
entanto, evidências atuais mostraram que 
a terapia não cirúrgica é minimamente 
eficaz, mesmo com o uso de antibióticos 
administrados localmente ou sistêmicos 
(REVERT, ROOS- JANSAKERA, 
CLAFFEY, 2008; ROMANOS, WEITZ, 
2012). O acesso cirúrgico é geralmente 
necessário (VANCHIT, et al., 2016). Em 
uma meta-análise, foi observado que o 
tratamento cirúrgico produz melhorias 
clínicas em comparação com o método 
não cirúrgico (FAGGION, et al., 
2013).  Assim como, para Vanchit, et al., 
(2016), o tratamento convencional da 
periimplantite segue as mesmas linhas de 
tratamento cirúrgico da periodontite. Na 
sua forma mais básica, a intervenção 
terapêutica pode ser subdividida em duas 
fases: (1) a fase anti-infecciosa e (2) a 
fase regenerativa; sendo o objetivo 
primário da fase anti-infecciosa a 
descontaminação mecânica da superfície 
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do implante, enquanto o objetivo da fase 
regenerativa é estabelecer um ambiente 
que seja propício à re-osseointegração, e 
a previsibilidade de um resultado 
regenerativo é baseada na eficácia da 
terapia anti-infecciosa (VANCHIT, et 
al., 2016). Eles informam que há uma 
limitação no tratamento não cirúrgico, 
uma vez que mesmo com o 
desbridamento completo, não há garantia 
de que o operador possa remover 
completamente o biofilme; ademais, a 
terapia anti-infecciosa, quando realizada 
minuciosamente, pode levar à fadiga do 
paciente e do operador (VANCHIT, et al, 
2016). Segundo Klinge, et al., (2018), a 
implantoplastia é um método que pode 
alterar drasticamente a contaminação 
microbiana da superficie do implante. 

Para SMEETS, et al., (2014), se o 
tratamento não cirúrgico falhar, 
recomenda-se a intervenção cirúrgica 
com desbridamento aberto e terapia 
resectiva ou regenerativa. A intervenção 
deve ser realizada se a profundidade de 
sondagem exceder 5mm ou for 
progressiva, bem como a ocorrência de 
sinais de inflamação local. (SCHMAGE, 
2010; SMEETS, et al., 2014). Em 
contrapartida, Chang, et al., (2015); 
afirmaram que o tratamento não 
cirúrgico é recomendado para a perda 
óssea marginal inferior a 2 mm em torno 
do implante e o tratamento cirúrgico é 
recomendado para perda óssea marginal 
superior a 2 mm. Portanto, a detecção 
precoce da doença pode resultar em uma 
modalidade de tratamento menos 
invasiva (CHANG, et al., 2015). A 
terapia cirúrgica pode resultar em re-
osseointegração em pequenos defeitos 
superficiais no ponto de vista funcional e 
estético em longo prazo (SMEETS, et 
al., 2014). Em animais foi possível 
regenerar defeitos induzidos 
experimentalmente usando vários 
materiais de enxerto e/ou membrana 
reabsorvíveis, seguindo os princípios de 
regeneração óssea guiada (ROG) 
(SMEETS, et al., 2014). Na presença de 
defeitos ósseos circunferenciais com 
paredes ósseas intactas, o uso de 
abordagens cirúrgicas regenerativas 
proporcionou resultados melhorados 

quando comparados com algum grau de 
morfologia da deiscência bucal 
(SCHWARZ, et al., 2010; FIGUERO, et 
al., 2014). No entanto, não há evidências 
para recomendar o uso de uma técnica 
cirúrgica regenerativa específica, como 
os enxertos autógenos, xenogênicos ou 
substitutos ósseos, embora pareça claro 
que o uso de membranas de barreira não 
oferece um valor agregado claro 
(KHOURY, BUCHMANN, 2001; 
ROOS-JANSAKER, et al., 2007; 
ROOS-JANSAKER, et al., 2011; 
FIGUERO, et al; 2014). A cirurgia 
ressectiva mostrou-se eficaz na redução 
do sangramento à sondagem e sinais 
clínicos de inflamação (SMEETS, et al., 
2014). 

4. Conclusão 

- O acúmulo de biofilme na interface do 
tecido periimplantar, pode desencadear 
processos inflamatórios. Dessa forma, 
um diagnóstico precoce resultara em um 
tratamento mais conservador. 

- O tratamento deve ser realizado de 
acordo com a evolução da doença. Em 
estágios iniciais: mucosite periimplantar; 
assim, são indicados uso de 
antissépticos, antimicrobianos e 
remoção dos cálculos sobre a superfície 
do implante. 

- Em caso mais avançados de 
periimplantite (sinais clínicos e 
radiográficos associados a reabsorção 
óssea), o tratamento ressectivo e 
regenerativo apresentaram melhores 
resultados terapêuticos 

- É importante detectar os fatores de 
riscos e tratá-los como forma de 
minimizar a ocorrência da doença. 

- A terapia de suporte periodontal 
objetiva a manutenção da saúde 
periimplantar que em associação à 
cooperação dos pacientes, almeja o 
sucesso da implantoterapia através da 
manutenção da osseointegração. 
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