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RESUMO

A periimplantite é definida como um processo inflamatório que afeta os tecidos
circunvizinhos de um implante osseointegado em função, resultando na perda de osso de
sustentação. 0 termo mucosite periimplantar foi proposto para inflamações reversíveis de tecidos
moles ao redor de implantes em função. Uma mucosite não tratada pode resultar numa
periimplantite. 0 objetivo deste trabalho é revisar a informação disponível sobre as mucosites
periimplantares e periimplantites, seus procedimentos de diagnósticos bem como opções
terapêuticas em diferentes estágios. Isto será baseado na hipótese de que a colonização microbiana
nos implantes dentários e a infecção de tecidos periimplantares podem provocar destruição óssea
periimplantar e levar à falha no implante.
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ABSTRACT

Peri-implantitis was defined as na inflammatory process affecting the tissuesn around an
osseointegated implant in function, resulting in loss of supporting bone. Pen-implant mucositis was
defmed as reversible inflammatory changes of pen-implant soft tissues without any bone loss. Penimplant mucositis can became on pen-implantitis. The purpose of the present paper, is to review
available information of pen-implant mucositis and peri-implantitis, proceeding of diagnostic and
strategies of treatment. This was based that tho bacterial aethiology and submucosalinfection may
result in loss of supporting bone and implant fail.
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1 INTRODUÇÃO

Os tecidos moles periodontais e periimplantares possuem muitas características em
comum, tanto clinicas como histológicas. Para controle e manutenção adequados destes tecidos, é
necessário melhor entendimento das diferenças e similaridades que existem entre eles.

Os biofihnes se formam em todas as superficies aderentes em sistema fluido, tanto em
dentes como em implantes orais. Como um resultado da presença bacteriana, o hospedeiro responde
desenvolvendo um mecanismo de defesa que levará à inflamação dos tecidos moles. Na unidade
dento-gengival, os resultados são as lesões de gengivite. Na unidade implanto-mucosal, essa
inflamação é denominada de mucosite. Se for permitido o acúmulo de placa por períodos

prolongados de tempo, pesquisas experimentais demonstraram que a mucosite pode evoluir para
periimplantite, isto na dependência dos fatores e indicadores de risco, afetando o osso periimplantar

de suporte circunferencialmente. Embora o osso de suporte seja perdido coronalmente, o implante
ainda permanecerá ósseo integrado e, portanto, clinicamente estável. Essa é a razão pela qual a
mobilidade representa uma característica de diagnóstico de periimplantite pouco sensível, mas mais
especifica. Parâmetros mais sensíveis e confiáveis do desenvolvimento e da presença de infecções
periimplantares são o sangramento a sondagem, profundidade de sondagem e a interpretações
radiográficas de radiografias, visam detectar o mais cedo possível as lesões periimplantares,

possibilitando assim que o tratamento, que nessa revisão é descrito como sendo cumulativo,
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começando por procedimentos mais simples até os mais avançados, tendo em vista, paralisar e
evitar a progressão dessas lesões, o que fatalmente resultaria no fracasso do implante.
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2 PROPOSIÇÃO

O propósito deste trabalho é revisar as diferenças e similaridades entre os tecidos
periodontais e periimplantares, os procedimentos de diagnósticos das mucosites periimplantares e
periimplantites, seus fatores e indicadores de risco e também sugerir um protocolo para o tratamento

das periimplantites.

3 REVISÃO DA LITERATURA

3.1 Diferenças e similaridades entre os tecidos periodontais e periimplantares.

Há urna grande similaridade tanto clinica, como histológica, entre os tecidos moles
periodontais e periimplantares. E para um correto controle e manutenção destes tecidos
imprescindível conhecermos suas diferenças e semelhanças.

Hoje em dia é incontestável a alta previsibilidade dos implantes osseointegrados na
odontologia. Ele vem sendo utilizado, na reabilitação de pacientes total ou parcialmente edentulos,
com alto índice de sucesso por mais de três décadas.

Apesar disso, vários estudos (Lekholm et al 1999, Bengazi et al. 1996) apontam que, às
vezes, podem ocorrer patologias associadas aos tecidos periimplantares que podem levar a perda da
osseointegração e até ao fracasso do implante. Tais estudos sugerem que a destruição tecidual
causada por uma infecção bacteriana e a inflamação que a acompanha é similar a da doença
periodontal. Esta patologia é denominada periimplantite em razão das semelhanças clinicas,
microbiológicas e histológicas com a periodontite.
O periodonto inclui os tecidos que recobrem e suportam o dente. Ele é composto por
epitélio e tecido conjuntivo gengiva!, o ligamento periodontal que liga a superficie radicular do dente
ao processo ósseo alveolar e cemento que cobre toda supefflcie radicular do dente.

II

No sistema de implante, similar ao dente, o abutment (transmucoso) também é
circundado por epitélio e tecido conjuntivo gengival. Entretanto o implante osseointegrado é
diretamente ancorado em osso sem o cemento nem ligamento periodontal. Dessa forma ele não pode
ter as fibras de sharpey, e essa é a diferença mais significativa entre os dentes e os implantes
osseointegrados.
0 implante esta diretamente ancorado no osso circunjacente e para que ele mantenha sua

estabilidade, a longo prazo, é necessário um selamento biológico perimucosal (adaptação conjuntiva)
e tecido epitelial que proteja a osseointegração do meio bucal. Esta regido é critica onde o biofilme

de bactérias da microbiota subgengival interage com os mecanismos de defesa do hospedeiro.

Estudos experimentais tem sido realizados com o objetivo de comparar os tecidos moles
periodontais e periimplantares ( Berglundh et al. 1994).

Glundh et al. (1991) realizou estudos com cães beagle comparando os tecidos moles, em
sítios clinicamente saudáveis, ao redor de dentes e ao redor de implantes, constatando que tanto nos

tecidos periodontais como nos tecidos periimplantares existia um epitélio sulcular e um epitélio
juncional de aproximadamente 2mm de altura. Ambos os tecidos eram cobertos pelo epitélio oral

que em geral é queratinisado.

Bauman et al.(1993) em um estudo em tecidos periimplantares afirmaram que o epitélio
oral queratinisado, o epitélio sulcular e o epitélio juncional tem as mesmas características clinicas e
histológicas nos sítios periodontais e periimplantares. Em ambos os tipos de tecidos, são observadas

as mesmas estruturas peculiares do epitélio juncional: lamina basal, adesão de glicoproteinas e
12

hemidesmossomos. Portanto a aderência epitelial dos tecidos periimplantares confere uma proteção

similar a dos tecidos periodontais, contra a agressão das bactéria e corpos estranhos do meio bucal.

0 tecido conjuntivo supra-cristal da gengiva e periimplantar também foram analisados

em vários estudos (Berglundh et al. 1991) Ambos tecidos são formados por fibras, células, vasos
sanguíneos e nervos em um rico tecido conjuntivo denso. As principais células são os fibroblastos e

o tecido é rico em fibras coldgenas. Porem os feixes de fibras colágenas apresentam disposições
diferentes em ambos os tecidos: nos tecidos periimplantares os feixes correm paralelos ao longo eixo
do implante, muitas vezes circundando o transmucoso como se fosse um anel. Já nos tecidos
periodontais as fibras alem de paralelas e circulares dispom-se também perpendicularmente ao dente

inserindo-se no cemento radicular. Dai o termo mucosa periimplantar ser mais conveniente do que
gengiva, já que o que define o termo gengiva é justamente a inserção das fibras perpendiculares ao
dente, o qual não ocorre nos implantes.

0 suprimento vascular dos tecidos moles supra crestais da gengiva e da mucosa
periimplantar tem uma origem comum (artéria dentária) com a diferença de que nos tecidos
gengivais vem de duas fontes diferentes: do ligamento periodontal (plexo vascular do ligamento

periodontal) e do processo alveolar (vasos sanguíneos supra periostais). No implante não existe o
ligamento por conseqüência não há o plexo vascular do ligamento periodontal. Por essa razão alguns
autores (Berglundh et al. 1994) a fi rmam que o suprimento sangiiineo da mucosa periimplantar é
menor do que o da gengiva.
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Numa outra análise, outros estudos (Bauman et al. 1993) apóiam que o tecido conjuntivo
periimplantar é pobre em fibroblastos e rico em coldgeno, diferentemente do conjuntivo gengival,

esta característica de tecido queloide rico em coldgeno e pobre em células, pode representar a esta
regido periimplantar uma menor capacidade de defesa contra irritações exógenas.

Do ponto de vista clinico, a sondagem periodontal, necessária para um correto
diagnóstico dos tecidos moles periodontais e periimplantares, sofre algumas alterações no sulco
periimplantar. 0 tecido conjuntivo periimplantar oferece menos resistência à sondagem devido A
disposição das fibras que correm paralelas ao longo eixo do implante.

Em Estudo realizado por Ericsson & Lindhe (1993), a penetração da sonda foi mais
avançada em implantes do que nos dentes, deslocando o epitélio juncional, bem como o tecido
conjuntivo subjacente, e parando próximo A crista óssea. Diferente, nos dentes a sonda periodontal
invariavelmente termina coronária à porção apical do epitélio juncional.

3.2 Infecções periimplantares.

3.2.1 Mucosite.
0 termo mucosite periimplantar tem sido proposto para nomear as alterações
inflamatórias reversíveis localizadas somente em tecidos moles ao redor de um implante funcional

em virtude do acumulo de placa.
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Pontoriero et al. (1994) realizaram um estudo experimental em humanos similar ao
clássico estudo de be et al. Experimental gingivitis in man. (1965). Da mesma forma como ocorre

na gengivite o acumulo de placa bacteriana na mucosa sobre a superficie do tiLIM°
'
por um período
variando de sete a vinte e um dias levou a uma condição inflamatória nos tecidos moles
periimplantares denominada mucosite A mucosite apresenta as mesmas características clinicas da

gengivite, a saber, presença de placa visível, vermelhidão, edema e sangramento à sondagem
delicada.

Também Zitzmann et ai (2001) em um estudo experimental em humanos comparou as
reações da gengiva e da mucosa periimplantar, frente ao acumulo de placa bacteriana. Antes de
começar o estudo doze pacientes, parcialmente reabilitados com implantes, passaram por um

rigoroso controle de placa. No dia zero duas biopsias foram feitas uma na gengiva e outra na mucosa
periimplantar e analisandas. Após vinte e um dias de acúmulo de placa, novas biópsias foram

realizadas, nos mesmos locais e novamente analisadas histologicamente. Este estudo mostrou que no
dia zero tanto a gengiva como a mucosa periimplantar, apresentavam um discreto infiltrado de
células inflamatórias no tecido conjuntivo uma área de +1- 0,03mm2. Mas no termino do estudo, o
acumulo de placa induziu em ambos os grupos a formação de um infiltrado de células inflamatórias,
caracterizado pelo aumento do numero de linfócitos T e B. Embora o infiltrado ocupasse uma área
maior na gengiva 0,26mm2 do que na mucosa 0,14mm2. Os autores concluíram que o acumulo de
placa, induziu uma resposta inflamatória no tecido conjuntivo de ambos os tecidos. Embora não
estatisticamente significante a resposta da gengiva tende a ser mais pronunciada do que a da mucosa
periimplantar.
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Em outro estudo também examinando a reação da gengiva e mucosa periimplantar
humana frente ao acúmulo de placa. Os autores Zitzmann et al. (2002) também encontraram um
maior extravasamento de leucócitos na gengiva do que na mucosa periimplantar e sugestionam que
isto ocorre porque a gengiva esta a muito mais tempo (anos) exposta ao ambiente bucal ou seja a
repetidas agressões da placa bacteriana. E ainda insinuam que uma prolongada exposição do
implante na cavidade oral poderá induzir mudanças qualitativas e quantitativas no infiltrado
inflamatório.

3.2.2 Periimplantite.

Algumas pessoas, ou áreas, desenvolvem a periimplantite a partir de lesões de mucosite,
enquanto outras permanecem resistentes e apresentam apenas mucosite como resposta ao acumulo
de microrganismos da placa.

0 termo periimplantite é usado em razão das semelhanças clinicas, histológicas e
microbiológicas com a periodontite.

Vários estudos (Mombelli et al 1994, Lindhe et al. 1992) sugerem que a destruição dos

tecidos periimplantares é causada por uma infecção bacteriana e que a concomitante inflamação
observada é similar à doença periodontal.

A periimplantite é definida como um processo inflamatório que afeta os tecidos em torno
de um implante osseointegrado em função acarretando a perda progressiva de suporte ósseo
periimplantar acompanhado de patologia inflamatória nos tecidos moles.
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Clinicamente, a periimplantite se apresenta com características muito semelhantes

àquelas associadas aos dentes periodonticamente doentes, como inflamação tecidual, sangramento
sondagem delicada, ocorrência ou não de supuração, formação de bolsa e aumento na profundidade
de sondagem, alterações do nível de inserção óssea e evidência radiográfica de destruição da crista
óssea marginal.

Como os tecidos ao redor de dentes e implantes apresentam muitas características em
comum é inevitável a suposição de que a interação bactéria hospedeiro desempenhe também um
papel potencial nas complicações periimplantares, assim como na periodontite.

GUALINI F, e BERGLUNDHT (2003), investigaram as características histoquimicas dos
tecidos periimplantares durante a mucosite e doença peiiimplantar. Para tanto selecionaram dois
grupos de estudos: no grupo A (mucosite) dez pacientes parcialmente tratados com implantes tipo
branemark em função a +/- cinco anos. No grupo B (periimplantite) seis pacientes parcialmente
restaurados também com implantes tipo branemark em uso a +/- onze anos. Em cada grupo nos sítios
com doença periimplantar foram reali7adas biopsias (quatro/mm de tecido mole) e analisadas. Antes
das biópsias, os pacientes não estavam em nenhum programa de tratamento periodontal. As analises
histológicas do grupo A (mucosite) mostraram um pequeno e bem definido infiltrado inflamatório no
tecido conjuntivo lateral a barreira epitelial. No grupo B (periimplantite) o infiltrado inflamatório no
tecido conjuntivo era maior e lateral ao epitélio ulcerado da bolsa. Não s6 o tamanho do infiltrado
inflamatório, que era três vezes maior, no tecido do grupo da periimplantite, diferenciava os dois
grupos, também a densidade e distribuição das células inflamatórias era diferente. No grupo da
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mucosite PMN apareciam dentro da barreira epitelial e tecido conjuntivo imediatamente lateral ao
epitélio. Contudo no grupo da periimplantite eles estavam distribuídos em grande numero, não sô

nas áreas laterais ao epitélio da bolsa, mas também na porção central da lesão. Também os linfácitos
B ultrapassavam em numero nos tecidos com periimplantite. A proporção de células B era tits vezes

maior nos sítios com periimplantite do que nos com mucosite, alem de estarem em muito maior
numero do que os linfócitos T. Estes fatos sugestionam para os autores que as lesões periimplantares
exibem propriedades diferentes das muco sites.

Em outro estudo ESPOSITO et al. (1997), estudaram histologicamente os tecidos moles

periimplantares de implantes perdidos apos estarem em uso por um determinado período. Eles

descreveram a composição celular dos tecidos moles que estavam ao redor de implantes, que
perderam a osseointegração (estavam moles) e foram retirados os implantes estáveis e saudáveis
foram usados como controle. Na investigação os implantes perdidos estavam divididos em dois
grupos: os que foram perdidos com infecção e os sem infecção. 0 grupo com infecção
(periimplantite) se caracterizavam, por uma resposta inflamatória e imunológica intensa. 0 tecido

conjuntivo apresentava um infiltrado inflamatório contendo um grande numero de plasmocitos
(células predominantes) e células mono nucleares (linfócitos B e T, monócitos e macr6fagos). Havia
migração do epitélio sulcular e no seu interior a presença de neutrofilos PMNs e em alguns casos a
migração apical do epitólio contornava todo implante. Por estas características os autores

sugestionam que os tecidos moles periimplantares reagem à invasão bacteriana com similaridade aos
tecidos periodontais. A presença e distribuição de macrófagos nos tecidos moles ao redor de
implantes perdidos foram similares aos encontrados no grupo de controle de implantes saudáveis.
Dessa forma parece que a presença de macrófagos ao redor dos tecidos do implante constitui um
fenômeno relacionado com a presença de urn bio material. 0 macrófago é o tipo de célula mais
18

comum detectada na superficie de implantes, independente do tipo de material deste, e se tem
sugestionado que este desempenha um papel chave durante a fase inflamatória e de reparação após a
implantação.

De acordo com LILJENBERG et al (1994) a presença de um grande numero de
macrófagos parece ser diferente na doença periodontal ativa ou inativa em humanos como também
experimentalmente em animais.
Macrófagos secretam um grande numero de diferentes fatores, incluindo citosinas e
fatores de crescimento. Em contato com a superficie do implante, citosinas (incluindo interleocina- 1)
devem ser vista como indutor de reabsorção óssea e proliferação fibroblastica. Embora o papel do
macrófago durante o processo de reabsorção óssea seja um fato não é possível se julgar que, sua
presença e distribuição, desempenhe um papel significante na perda da osseointegração ou apenas
um evento secundário (BRANEMARK et al. 1995).

3.3 Microbiologia associada à doenças periimplantares.

Mais de trezentas espécies de bactérias estão presentes na cavidade oral. Cada regido que
as hospeda possuem características diferentes e abrigam microfloras diferentes.

Existem evidencias suficientes para sugerir que a microbiota do sulco periimplantar
saudável ou doente é similar a do dente natural, igualmente em condições de doença e saúde. A
maioria das bactérias que estão associadas a complicações periimplantares, são de origem indígena e
são também encontradas nas periodontites. Acredita-se que apenas alguns poucos microrganismos

associados aos implantes fracassados sejam de origem exógena.
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Hultin et al.(2002) realizaram um estudo para caracterizar a tnicrobiota e as respostas
inflamatórias do hospedeiro em volta de implantes e dentes em pacientes com periimplantite. Para o
estudo dezessete pacientes, oito mulheres e nove homens onde todos apresentavam de dois a sete
implantes de titânio com sinais de destruição óssea marginal, sinais clínicos de inflamação e/ou
presença de pus. Catorze pacientes receberam implantes do tipo Branemark e três ITI. 0 grupo
controle consistiu em dezenove pessoas, dez homens e nove mulheres sem sinais clínicos e
radiográficos de destruição tecidual marginal em volta dos implantes. As amostras microbiológicas
e de fluido sulcular foram coletadas a partir de cinco categorias de sítios: 1) implantes com
periimplantite (IP), 2) implantes estáveis (1E) em pacientes tanto com implantes estáveis como com
periimplantite, 3) implantes controle (IC) em pacientes apenas com implantes estáveis, 4) em dentes
em ambos os pacientes (D) e 5) dentes controle (DC).
0 fluido crevicular coletado dos dentes e implantes, foi analisado para avaliar a atividade
de elastase, lactoferrina e a concentração de interleucina-1. A elastase é uma protease serine
armazenada no grânulo primário de granulócitos neutrofilicos e liberada extra celularmente durante a
fagocitose e ativação. Quando liberada extra celularmente a elastase pode degradar estruturas
protéicas como coldgeno, laminina e fibronectina. A lactoferrina, uma proteína de ligação ao ferro
armazenada nos grânulos secundários e liberada durante a quimiotaxia neutrofilica, pode ser usado
como marcador do número de neutrófilos na lesão. Níveis de concentração de elastase e lactoferrina
no fluido crevicular podem servir então como marcadores de inflamação em geral e de atividades
neutrofilicas particularmente. As análises dos mediadores inflamatórios dentro do fluido crevicular
também são usadas para comparar o tecido periimplantar saudável e doente. Enzimas neutrofilo —
derivadas como a protease neutra, elastase neutrofilica, mieloperoxidase e beta — glucoronidase
foram encontradas em associações com sítios implantares fracassados. A interleocina-1 é uma
20

potente citocina pró-inflamatória que pode influenciar a resposta do hospedeiro na destruição
tecidual inflamatória. E produzida principalmente por macr6fagos mas também por outras células
incluindo granulócitos neutrofflicos. A interleucina-1 é a principal citocina inflamatória encontrada
na gengiva associada com periodontite (Tocoro et al. 1996).
Os resultados foram: as concentrações de lactoferrina foram signi ficativamente maiores
em volta de PI do que nos sulcos em volta de IE e dentes em pacientes com periimplantites. A
atividade de elastase foi maior em volta de implantes com periimplantites do que em volta de
implantes controle edentulos parciais e indivíduos totalmente edentulos. Não houve diferenças na
concentração de lactoferrina e atividade de elastase entre dentes em pessoas doentes e saudáveis.
Implantes saudáveis em pacientes e controles apresentavam níveis similares de atividade de elastase
e concentração de lactoferrina. As concentrações de interleucina-1 foram praticamente a mesmas nos
diferentes sítios como resultados na análise microbiológica todos os doze microorganismos testados:
(Porphyromonas gingivalis, P. intermédia, Provotella nigrescens, B. forsytus, Actinobacillus
actinomycetemcomitans, F. nucleatum, Treponema denticola, P. micros, Campylobacter rectas,
Eikeinella corrodens, Selenomonas noxia e S.intermédia) foram encontrados em volta de dentes e
implantes. No entanto, C. rectas e S. noxia foram detectados nas três categoria de sitos em paciente
mas nunca em volta de implantes de controle parcialmente edêntulos. C. rectas, S. noxia e E.
corrondens não foram encontrados no sulco de implantes em controles edêntulos. Os patógenos
periodontais especificos testados, P.gingivalis, P.intermédia, B.forsythus, A.
actinomycetemcomitans e T. denticola, estavam presentes em todas as categorias de sítios em
pacientes e controles. Contudo, apenas em volta de implantes com periimplantites todas as espécies
foram coletadas em quantidade >10 6 de células bacterianas em cada amostra. Tais níveis de A.
actinomycetemcornitans nunca foram coletadas em implantes estáveis e dentes em paciente com
periimplantites mas estavam presentes em 25,5% das amostras nos sítios com periimplantites.
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Numa bolsa periodontal de um paciente com periimplantite crônica proliferam bactérias
gran negativas anaeróbicas dessas bactérias porphyronomas gingivalis, prevotella intermédia,
actinobacillus actinomycetemcomitans, bacteráides forsythus e treponema denticola exercem um

importante papel, no desenvolver dessa doença. Com o passar dos anos a micro flora ativa na
periimplantite tem sido referida como tendo uma composição similar à da periodontite alem do mais
staphilococci são freqüentemente detectados ao redor de implantes.

Tem sido relatado que os dois principais fatores etiológicos de fracassos com implantes
dentais osseointegrados, associados à reabsorção da crista óssea periimplantar, são a infecção
bacteriana e os aspectos biomecfinicos ligados a uma sobrecarga mastigatória.

Considerando-se a infecção bacteriana como causa da periimplantite, vários
investigadores (Espósito et al. 1997, Hultin et al. 2002) têm mostrado que a flora bacteriana
subgengival/mucosal associada aos sítios de implantes clinicamente inflamados é completamente

deferente daquela vista ao redor de implantes saudáveis. Essa mudança na composição microbiana se
assemelha muito àquela que ocorre ao redor dos dentes naturais com periodontite. A flora bacteriana
da periodontite crônica e da periimplantite, parecem ter grandes semelhanças.

Segundo Zitzmann et al. (2001) a colocação de implantes dentais cria nichos adicionais
no ecossistema oral, podendo recriar, em pacientes parcial ou totalmente edentulos nichos ecológicos
similares aos encontrados associados à dentição natural.
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A colonização bacteriana de bolsas periimplantares depende de diferentes fatores, como
as características da superfície dos abutments, a microbiota disponível, as condições periodontais ao
redor dos dentes remanescentes e os hábitos de higiene bucal.

MOMBELLI et al. (1994) comparando dados clínicos e microbiológicos relacionados a

implantes saudáveis e implantes fracassados, observaram, que nos sítios de implantes saudáveis as
células bacterianas predominantes eram do tipo cocoide, enquanto espiroquetas não estavam
presentes, bactérias fusiformes e bacilos curvos moveis não eram freqüentemente encontrados. JA os
sítios de implantes fracassados abrigavam uma complexa microbiota com grande proporção de

bacilos anaeróbicos gram-negativos, tais como bacter6ides produtores de pigmento negro e
fusobacterium sp.

Berglundh, T. (1999) analisaram a microbiota de trinta e seis implantes fracassados em

treze pacientes nos quais foram identificadas moderadas percentagens de

actinobacillus

actinomycetencomitans, porphyromonas gingivalis e prevotella intermédia, bactérias que são

consideradas os principais microrganismos presentes na periodontite crônica.

Uma diferença marcante tem sido documentada entre o perfil microbiológico de
pacientes edentulos parciais e totais reabilitados com implantes.

3.3.1 Microbiota periimplantar em pacientes edentulos totais tratados corn implantes

Nos pacientes edentulos totais, especialmente com longos períodos de endentulismo
anterior à inserção de implantes, espontaneamente desaparecem alguns dos patógenos periodontais
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importantes como porphyromonas gingivalis e pode levar algum tempo para que eles comecem a
reinfectar a inserção do implante (Quirynen 1993).

Os implantes saudáveis de pacientes edentulos totais apresentam microbiota subgengival
pouco agressiva e similar ao dos dentes naturais com estado de saúde periodontal sendo esta
composta por noventa e oito % de cocos não moveis dois % de bastonetes moveis e espiroquetas
(Moinbelli et al. 1995).

A composição da placa subgengival presente nos implantes em pacientes edentulos totais
(com implantes em uma das arcadas) é comparável com dados de pacientes parcialmente edêntulos e
dentes naturais.

3.3.2 Microbiota periimplantar em pacientes parcialmente edêntulos tratados com implantes.

Os chamados periodontopatógenos estão em maior numero em sulcos periimplantares
dos pacientes parcialmente edentulos do que nos totalmente edentulos. Isso poderia indicar mais alta
suscetibilidade à periimplantite nestes pacientes. A microbiota sub/mucosal ao redor de implantes
osseointegrados de titânio em pacientes edentulos parciais abriga mais bacilos moveis, espiroquetas,
bactérias produtoras de pigmento negro e capnocytophaga sp que em pacientes edentulos totais.

Estudos tem, claramente provado que em pacientes com endentulismo parcial, as bolsas
ao redor dos dentes remanescentes agem como reservatório de microrganismos para a colonização e
recolonizaçâo nos implantes. Tais observações salientam a importância de obtermos uma ótima
saúde periodontal antes da instalação dos implantes, ou seja, existindo infecção na cavidade oral e ao
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redor das estruturas dentais, estas infecções devem ser tratadas antes de qualquer terapia com
implantes.

E recomendado, portanto, que todo paciente parcialmente edéntulo agendado para uma
terapia com implantes primeiro seja submetido a uma completa avaliação periodontal, seguida se
necessário, de terapia apropriada.

O significado clinico dos achados microbiológicos ao redor dos implantes, em pacientes
parcial e totalmente edentulos, sinaliza em direção à teoria da reinfecção bacteriana. Essa reinfecção
dos implantes por uma microbiota proveniente de "reservatórios bacterianos" dos dentes
parcialmente edentulos podem ser em parte superada através de um cuidadoso controle da
microbiota desses pacientes pela higiene bucal na fase de manutenção periodontal. Portanto, a
relevância dos procedimentos de manutenção para saúde periodontal e periimplantar nunca deve ser
subestimada, nem pelo paciente nem pelo profissional.

Alcoforado et al. (1991) examinaram a microbiota de dezoito implantes que inicialmente
estavam saudáveis e osseointegrados e passaram a apresentar profundidade de bolsa progressiva
perda de osso marginal e abscesso caracterizando o processo de falha, foi examinado à procura de
microrganismos periodontopatogenicos. Uma complexa microbiota foi encontrada:
peptostreptococcus micros em seis implantes, Volinella recta em seis, Fusobacterium em cinco,
Cândida albicans em cinco, Prevotella intermédia em quatro e Bastonetes entéricos ou Pseudomonas

em cinco dos dezoitos implantes que falharam. Actinobacillus actinomycetemcomitans em apenas
um sitio. Bacteróides não pigmentados, Capnocytophaga e Staphylococcus foram detectados em
poucos implantes que falharam.
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SUMIDA et al.(2002) Realizaram um estudo para analisar a transmissão das bactérias
associadas A doença periodontal das bolsas periodontais de dentes naturais para os tecidos
periimplantares. Para tanto foram estudados quinze pacientes parcialmente desdentados e tratados

com implantes dentários. Todos os pacientes haviam perdido seus dentes por conta de doença
periodontal e os dentes perdidos substituidos por implantes. Num total foram colhidas e analisadas
cento e cinco amostras de placa: cinqüenta nos sulco periimplantar e cinqüenta e cinco nas bolsas
periodontais. t importante ressaltar que nenhum dos sítios periimplantares analisados apresentavam

doença periimplantar (sangramento a sondagem e aumento da profundidade de bolsa). Os resultados
do estudo foram:
P.G., A.A, T. Denticola foram detectados em proporções similares tanto em dentes como

em implantes 65% e 72%, 40% e 38% e 14.5% e 18.4% em dentes e implantes respectivamente. Mas
para B. forsythus e P. Intermédia, todavia as taxas foram 10.9% e 46.0% e 20% e 30% para dentes e
implantes respectivamente. Mostrando mais bactérias gran negativas na região periimplantar do que
nas bolsas periodontais. A analise através do método pulsed field gel electrophoresis (PFGE) para
P.G. e P.I. mostraram padrões idênticos para as amostras de dentes e implantes retiradas de mesmos

pacientes. E este fato sugestiona para os autores que estes microrganismos tenham migrado dos
dentes naturais para Areas dos implantes.

UMEDA et al. (1998) relataram a presença de periodonto patogenos com P.G. na saliva.

AMANO et al. (1996) afirmaram que P.G. pode aderir a componentes da saliva eles

sugestionam que estas características podem desempenhar um papel importante na colonização
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bacteriana. Pois estas usando a saliva como meio de transporte migrariam das bolsas periodontais

para sítios de implantes vizinhos.

3.4 Fatores de risco para a osseodesintegração.

Recentes evidencias experimentais tem nos mostrado que os implantes fracassados não
parecem estar distribuídos a esmo na população. Mas sim concentrados numa pequena porcentagem
da população.
WEYANT & BURT (1993) estudou a sobrevivência de implantes dentários num grupo de

quinhentos e noventa e oito sucessivos pacientes do arquivo da administração veterana dos implantes
dentários U.S., com um total de dois mil e noventa e oito implantes. Seus resultados indicam que, de

todo grupo, um total de oitenta e um implantes, de quarenta e cinco indivíduos foram removidos entre
cinco anos e meio. Tal sub grupo de fracasso numa pequena população foi altamente significante.
Outra importante observação deste estudo foi que em pacientes onde foram instalados
vários implantes e se perdeu um deles, a chance de se perder outro é de trinta % maior.

Esta observação foi confirmada por outras investigações independentes que mostraram que
indivíduos onde um implante fracassa, é maior a probabilidade de ocorrer fracasso noutro implante
também.

A recente identificação da existência de grupos de risco trouxe para a implantodontia
conceitos que a muito se desenvolvem na medicina e que recentemente estavam sendo aplicados na
periodontia.
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Como ocorre na doença periodontal, também na periimplantite os patogenos tem fatores
de virulência que causam danos diretos nos tecidos periimplantares. Entretanto, parece que uma
contribuição significativa para a destruição tecidual na doença periimplantar, ocorre em decorrência
de um desequilíbrio entre os mecanismos protetores e destrutivos do organismo, induzido pela
infecção (American Acad.of Period. 1999). Ficando evidente que os fatores do hospedeiro tem um
importante papel na patogênese da doença! Os fatores exógenos como o tabagismo que alteram as
funções imunes e o reparo tecidual ou os fatores endógenos ou intrínsecos como a predisposição

genética para uma hiper produção de citosinas, baixa produção de anticorpos ou diminuição do
numero de neutrofilos podem provocar grandes alterações no processo da doença. Estes fatores que
podem modificar a resposta do hospedeiro, alterar a suscetibilidade do individuo para infecção pelos
microrganismos periodontais são os fatores de risco.

Muitos fatores podem ser modificados enquanto outros não o são. Quando estes não
podem ser removidos ex. Hereditariedade, chamamos de indicadores de risco. Por outro lado entendese por fator de risco quando é adquirido e pode ser removido ex. fumo.

Depois de se obter a evidência da existência de grupos de alto risco para fracassos da
terapia com implantes. A identificação das características especificas, associadas a uma elevada
probabilidade de perda de implante ou doença periimplantar, torna-se muito importante. Estas
características especificas, devem ser identificadas em ambos: paciente e implantes. Como
recentemente foi sugerido para periodontite, deveria ser executada uma estimativa de risco a níveis
múltiplos: ao paciente, ao implante e ao sitio do implante.
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3.4.1 Fatores de risco associado ao paciente.
3.4.1.1 Fumo.

Fumar muda significamente o equilíbrio entre a carga microbiana nos implantes e a

resposta do hospedeiro, e como tal compromete a longevidade dos implantes orais. Os mecanismos
pelos quais o tabagismo afeta os tecidos periimplantares são muito diversos. Primeiro e o mais
importante, o fumo tem um efeito imuno supressor no hospedeiro. A mobilidade dos leucócitos
polimorfosnucleares do sangue periférico e a fagocitose são significamente dificultadas e a produção

de anticorpos, especialmente IGG2, é diminuída. Os fumantes também apresentam baixos níveis de
neutrofilos (Pauletto et al. 2000). Os periodontos patogenos podem agora escapar dos mecanismos

específicos e inespecificos de limpeza imunes, permitindo a eles se estabelecerem como habitantes
periimplantares subgengivais. Finalmente, a alteração no ambiente fisico subgengival e a tensão de

oxigênio diminuída permitirão, o superpovoamento de uma microbiota essencialmente anaeróbica.
Além disso, o fumo aumenta a adesão bacteriana as células epiteliais. Entretanto, não é surpreendente
que os fumantes em geral tenham níveis mais altos de periodontospatogenos (Winkelhoff et al. 2001)

e podem ser considerados microbiologicamente comprometidos.

Num esforço para avaliar os possíveis fatores de riscos que contribuiriam para a falha do
implante, BAIN E MOY (1993) conduziram uma avaliação retrospectiva em dois mil cento e noventa
e quatro implantes branemark, instalados por um cirurgião (P.M.) entre mil novecentos e oitenta e
quatro e mil novecentos e noventa e um. Os valores considerados incluíram comprimento, localização,
diabetes, medicação com esteroides idade e sexo, tempo colocado ao longo da "curva de
aprendizagem" e uso de cigarro. Logo ficou claro que de todos os fatores considerados, o fumo tomou
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a parte mais significativa na alta taxa de falha dos implantes. Seus resultados mostraram uma taxa de
falha geral de 4.76% em pacientes não fumantes versus 11.3% nos fumantes. Quando somente a
maxila foi considerada, houve falha de 17.9% nos fumantes e apenas 7.3% nos não fumantes. A
diferença na mandíbula foi menor, com 4.64% de falha em fumantes e 2.4% em não-fumantes, com
diferença significante apenas na regido anterior da mandíbula. As taxas de falha de implantes
diminuíram com seu comprimento aumentado, mas na maxila houve taxa de falha mais significativa

em fumantes de ate 15mm.

HAAS et al. (1996) avaliando a maxila, identificaram um índice de sangramento gengival
significamente maior, uma taxa de sondagem periimplantar e inflamação periimplantar, assim como

perdas ósseas mesial e distal, maiores em fumantes que em não fumantes.

LINDQUIST et al(1997), num estudo de prótese inferiores suportadas por implantes,
verificaram que a perda marginal foi maior em fumantes que nos não fumantes e correlacionada com

a quantidade de consumo de cigarros. Fumantes com higiene bucal ruim mostraram maior perda
marginal ao redor dos implantes inferiores que naqueles com boa higiene bucal.

3.4.1.2 Higiene bucal.

A higiene bucal do paciente tem um significado importante na estabilidade do osso
marginal ao redor dos implantes osseointegrados. Uma maior prevalência de problemas
periimplantares tem sido relatado em pacientes com baixo índice de higiene oral. Mesmo em pacientes

totalmente edentulos com implantes dentários, a higiene oral ineficaz tem sido relacionada ao aumento
da perda óssea periimplantar em especial nos fumantes (HAAS et al. 1996).
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3.4.1.3 Susceptibilidade A. periodontite.

0 apoio para o conceito de que implantes podem ser afetados pelas condições periodontais

vem de duas evidencias: 10 semelhança na microflora que coloniza dentes e implantes, em pacientes
parcialmente edentulos. ridentificação de um fenótipo hiperinflamatorio em pacientes parcialmente
edentulos com lesões periimplantares.

FARDAL et al. (1999) descreveu uma terapia sem sucesso com implantes num paciente

parcialmente edêntulo sofrendo de periodontite agressiva. Tentando provar que os pacientes
susceptiveis A periodontite também seriam A periimplantite. Alguns autores, entretanto, tentam provar
o contrario (Quirynen, m. et al. 2001) indicam que algumas configurações de implantes e superficies

podem ser ate mais resistentes a perda de "inserção" que os dentes. Assim implantes instalados,
principalmente os com superficies asperizadas, em pacientes propensos A periodontite agressiva
podem levar a um alto risco de perda do implante.

3.4.1.4 Osteoporose.

A osteoporose pode ser definida como redução de peso por unidade de volume de osso,
sem modificar a relação entre o conteúdo mineral e a matriz orgânica, ou qualquer anormalidade em
ambas é um equilíbrio negativo da remodelação óssea que resulta em diminuição do numero e
diâmetro do trabeculado ósseo, e num córtex mais delgado.
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Suspeita-se, há muito tempo que a osteoporose seja um fator de risco para a perda óssea
oral, incluindo-se o processo alveolar associado à infecção periodontal.

WOWREN et al. (1994) mostrou uma relação entre doença periodontal e osteoporose onde
comparou doze mulheres com fraturas em decorrência da osteoporose com quatorze mulheres normais
e encontrou significamente mais perda da inserção periodontal em mulheres com osteoporose do que
nas sem osteoporose.

Embora alguns estudos WACTAWSKI et al. (1996) apontem para a possibilidade da
osteoporose sem um fator de risco para a doença periodontal e doença periimplantar (devido a grande
similaridade dos dois modelos de doença) outros estudos são necessários especialmente aqueles em
larga escala em que múltiplos fatores de risco afetem tanto a osteoporose como a doença periodontal.

3.4.1.5 Diabetes.

0 diabetes melitus é uma é uma desordem endócrina comum normalmente sub dividida
em tipo I (insulino dependente) e tipo II (não insulino dependente). É bem estabelecido que pacientes
diabéticos são mais propenso a complicações de cicatrização mesmo em feridas limpas.

HA uma gama de evidencias que apóiam a associação entre o diabete melitus e a doença
periodontal.

TAYLOR et al. (1998) em um estudo longitudinal mostrou que o diabetes tipo II foi um
fator de risco significativo para a doença periodontal.
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MORRIS et al. (2000) em um estudo prospectivo em seiscentos e sessenta e três pacientes
(dois mil oitocentos e oitenta e sete implantes), urn modelo assumindo independência mostrou que
falhas mais significativas ocorreram no diabetes tipo H. 0 uso de antibióticos no pré operatório e
bochechos com clorexidina no pós-operatório melhoraram os resultados, sugerindo novamente um

fator de risco de complicações infecciosas.

Em outro estudo SHERNOFFet al. (1994) achou uma taxa de perda de implantes de 7.3%
após um ano da sua instalação em pacientes com o diabetes tipo II. Isso indica que a osseointegração

pode ser obtida na maioria dos pacientes diabéticos todavia mais estudos são necessários para avaliar
as implicações da doença com relação a periimplantite a médio e longo prazo.

3.4.2 Risco do implante.

Várias investigações BUSER et al. (1999) tem indicado que implantes curtos parecem ser

perdidos mais freqüentemente que os mais longos. Isto pode ser explicado de dois modos:
1)

Os implantes mais curtos oferecem uma menor superficie de contacto com
osso e podem então ser mais propenso a sobrecarga biomeanica.

2)

Uma infecção periimplantar marginal que se estendesse apicahnente ao
longo de um implante mais curto pode requerer menos tempo para causar
reabsorção de uma porção critica da integração óssea estabelecida para

conduzir a perda do dispositivo.
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Diferenças na sitperficie do implante, também podem estar associada a um maior ou
menor risco de perda da osseointegração devido a periimplantite. Isso se a parte endóssea do
implante entrar em contacto com a microbiota sub gengival. Apartir desse momento, a variação na
rugosidade de superficie entre os sistemas de implantes torna-se relevante. Implantes com
superficies ásperas acumulam significamente mais bactérias que os com superficies lisas.

3.4.2.1 Gap.
Existem dois sistemas básicos de implantes dentários: implantes de um estagio e implantes
de dois estágios. Implantes de dois estágios onde inevitavelmente existe a conexão de um
transmucoso a um implante intraosseo, forma um diastema entre as duas peças que pode ser
colonizado por bactérias (VOLKER et al., 1997).

VOLKER et al (1997), analisou esta microfenda, em nove sistemas diferentes de implantes
dentários, através de microscopia eletrônica. 0 valor médio, das microfendas, encontrado foi de 5.0
micros (máximo 12 micros e mínimo 4 micros). Visto que o diâmetro médio das bactérias que
formam a tnicroflora oral é de 1.1 a 1.5micros, ex Escheri chia coli e que há microrganismos menores
ex Spirochetes (0.1 a 1.5 micros), existe espaço suficiente para a colonização bacteriana, no interior
da micro fenda. Essa observação tem conduzido a varias especulações no que diz respeito a
resultante inflamação tecidual e perda óssea marginal ao redor da microfenda.

ERICSON et al. (1996), analisaram a resposta tecidual ao redor da microfenda em
implantes do tipo branemark em mandíbula canina. Concluíram que a area de tecido conjuntivo que
estava ao lado da junção pilar-implante invariavelmente hospedava um infiltrado de células
inflamatórias. Esse infiltrado media aproximadamente a 1 Omm da crista óssea A sua presença indica
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que microrganismos provavelmente residem dessa micro fenda. 0 hospedeiro na tentativa de isolar a
infecção, cria uma zona de defesa ao redor da micro fenda infectada.

GROSS et al (1999), analisaram, em laboratório, a interface pilar-implante, de cinco
sistemas diferentes de implantes e concluíram que fluidos e pequenas moléculas são capazes de
passar através da interface independente do sistema de implante estudado. E que presumivelmente
numa situação em "situ", fluidos contendo bactérias, bioprodutos e os nutrientes requeridos para o
crescimento das bactérias também podem atravessar a microfenda.

De acordo com a maioria dos protocolos cirúrgicos de sistemas de implantes, o ombro do
implante e conseqüentemente a microfenda, fica localizada a nível da crista óssea. Por esta razão, a
interface óssea esta permanentemente exposta a uma possível colonização microbiana ( VOLKER et
al. 1997).

FIGURA Microfenda no sistema Branemark com magnificacão de 775 X.
-

3.4.2.2 Tipos de próteses.
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Há duas formas de se instalar a prótese sobre os implantes: a prótese parafusada e a
prótese cimentada.

Como a periimplantite pode ser provocada pela impactação sub gengival de um corpo
estanho, pois é um fator retentivo de placa. Na prótese cimentada remanescentes do agente
cimentante podem levar a um processo de periimplantite aguda com exsudação na sondagem e
destruição óssea significante PAULETTO et al. (1999).

3.4.3 Risco especifico do sitio.

Hoje nenhuma evidencia direta parece indicar que a periimplantite seja uma doença
especifica do sitio: o processo de doença que leva ao colapso do tecido periimplantar pode se limitar
a uma superficie especifica da interface implante-tecido. Em vez disso, a maioria dos relatos
radiográficos de periimplantite mostra um defeito em forma de taça, aparentemente envolvendo toda

a superficie do implante. Esta aparente falta de especifidade do sitio explica o fato de que, apesar da
ênfase alongo prazo de pesquisa periodontal no reconhecimento de fatores específicos de sítios

associados com a progressão de perda de inserção, algumas poucas e somente iniciais investigações
tern avaliado a significfincia potencial de parâmetros periodotais específicos de sitio, como
indicadores de risco para a progressão continua de periimplantite. A profundidade de bolsa,
inflamação gengival, sangamento na sondagem ou o envolvimento de elementos específicos

retentores de placa de desenho de implante (como exposição de roscas, furos de retenção e
superficies irregulares osteofilicas) não tam sido especificamente avaliados como fatores de risco

para a disseminação apical de infecções marginais (Lang et al. 2000).
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3.5 Diagnostico de saúde / doença periimplantar.

Uma lesão avançada de periimplantite é facilmente diagnosticada em radiografias pela
detecção e perda óssea ao redor do implante. t evidente que a doença periimplantar deveria ser
reconhecida mais cedo, para permitir uma intervenção antes da perda de porção superficial de
suporte ósseo. Dessa forma, os meios de diagnósticos utilizados deveriam incluir parâmetros
sensíveis A detecção de sinais e sintomas precoces de inflamação.

Ainda que existam diferenças na composição do periodonto em relação aos tecidos
periimplantares, recentes observações clinicas, indicam que os parâmetros clínicos periodontais são,

na maioria, úteis para a avaliação do estado de saúde/doença dos tecidos ao redor de dentes e
implantes.

De acordo com LANG et al (2000) até que mais conhecimentos sejam obtidos o clinico
deve confiar nos clássicos parâmetros periodontais, como o uso da sonda periodontal, para
objetivamente avaliar a inflamação gengival/mucosal, a profundidade de sondagem, as mudanças no
nível de inserção ou ausência de perda óssea marginal, embora, igualmente ao que vale para os
dentes naturais, a predição de prognostico ainda seja falha.

3.5.1 Parâmetros clínicos de avaliação.
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3.5.1.1 Sangramento à sondagem.

O sangramento a sondagem representa um parâmetro clinico definido com a presença de

sangramento observado após a penetração de uma sonda periodontal dentro do sulco ou bolsa
periimplantar sob uma força suave. Obviamente, o tamanho (diâmetro da ponta) da sonda aplicada,
assim como a força de aplicação devem ser padronizados. Para dentes, a pressão da sonda para esse
parâmetro foi determinada. No periodonto saudável e normal, a força de sondagem usada é de 0.25N
Lang et al. (2000). É pertinente usar a mesma força de sondagem para a determinação do
sangramento à sondagem em volta de implantes orais. Então, sondas padronizadas que produzem
força de sondagem padronizadas são recomendadas.

O sangramento a sondagem foi estudado pelo valor da predição de futura perda de

inserção em volta dos dentes Lang et al. (1989). Enquanto o valor preditivo positivo permaneceu
menor para a prevalência de sangramento a sondagem repetidos em um estudo retrospectivo Lang et
al.(1986) e dois prospectivos Lang et al. (1990); Joss et al. (1994) (30% ou menos), o valor preditivo
negativo nos mesmos estudos alcançou quase 100% isso demonstrou que a ausência de sangramento
a sondagem é um indicador muito confidvel para a estabilidade periodontal.

Embora dados similares para implantes orais ainda não sejam disponíveis, parece lógico
aplicar essas associações ao selamento do tecido mole em volta de implantes ósseos integrados.
Então, de um ponto de vista clinico, a ausência de sangramento à sondagem envolta de implantes
indicaria saúde de tecidos periimplantares.

3.5.1.2 Índice de placa e sangramento marginal.
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A placa bacteriana é o principal fator etiológico de inflamação e destruição dos tecidos
periimplantares, assim como na dentição natural. Então, é apropriado e recomendado monitorar a

pratica de higiene bucal e o estado inflamatório da mucosa periimplantar através de indices clínicos.

Parece razoável definir parâmetros aplicáveis aos tecidos periimplantares que sejam
baseados em indices periodontais, tais como o sistema de índice de placa (LOE & S1LNESS 1963),
porém de maneira adaptada ou modificada (MOMDELLI et al 1987) para aplicação em volta de
implantes.

Um método mais simples e prático de avaliar o controle de placa do paciente e a
inflamação marginal ao redor dos implantes é usar esses parâmetros de forma dicotómica, ou seja,

registrar apenas a ausência ou presença de placa e sangramento marginal em cada face do implante.
A presença ou ausência de sangramento marginal é diagnosticada por leve sondagem no sulco
periimplantar com uma sonda periodontal plástica.

3.5.1.3 Profundidade de sondagem e nível de inserção.

A sondagem periodontal para determinar a profundidade de sondagem e o nível de
inserção periodontal em relação à junção cemento-esmalte é o parâmetro mais amplamente usado na
pratica da periodontia. Novamente, parece lógico aplicar esses parâmetros ao selamento do tecido
mole periimplantar. Ao invés de relacionar a profundidade de sondagem com a junção cementoesmalte, examinadores podem usar a cinta implantar (topo do abutment), a qual prove uma marcação
fácil de localizar na prática clinica.
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Embora haja opiniões que a sondagem periimplantar danifica o selamento do tecido mole e
então prejudica a integridade de um implante não há evidencias cienti fi cas a cerca disso. Ao
contrário, pode ser presumido que após a sondagem da inserção epitelial periimplantar à superficie
de titânio, esta pode se restabelecer dentro do curso de 2-5 dias, como demonstrado em dentes.
Estudos para essa avaliação estão sendo realizados.

Christencen et al (1997) encontraram que a determinação da sondagem de profundidade
realizada clinicamente por três dispositivos automáticos apresentavam valores ligeiramente maiores
em volta de implantes orais (aproximadamente 0,5mm maior) do que em volta de dentes controles
contralaterais saudáveis. Também, as faces vestibular e lingual dos implantes orais geralmente
obtiveram 05-10mm menos do que as faces proximais. A profundidade de sondagem em volta de
implantes orais pode ser sistema-específicos e dependente do acesso da sonda á região sulcular
periimplantada. Então, diferentes valores de profundidades de sondagem podem ser considerados
como "normais" em diferentes sistemas de implantes. Para o sistema de implantes ITI, normalmente
associados com tecidos periimplantares saudáveis, foram obtidas médias de 3-3.5mm.

A localização da ponta da sonda periodontal em volta dos implantes, foi estudadas em
diferentes condições teciduais, como com saúde, mucosite e periimplantite (Lang et al. 1994).
Enquanto a ponta da sonda identificou o nível real de inserção (a célula mais apical da junção
epitelial dentro dos 2.0mm quando saudável e na mucosite) o nível histológico da inserção foi
determinado geralmente a 1.2mm mais coronal do que o medido pela sondagem clinica em sítios
com periimplantite. Esses resultados confirmaram o excelente efeito de selamento do colar de tecido
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mole em saúde e mucosite, e a relativa inibição da penetração da sonda até a crista alveolar em

lesões de periimplantite.

Em outro estudo com animais Ericsson et al. (1994), no qual maiores forças de sondagem
foram usadas, a ponta da sonda durante a penetração geralmente ultrapassava o selamento epitelial
até obter resistência quando esta encontrava a crista alveolar.

Já que o selamento do tecido mucoso inibiu a penetração da ponta das sondas em
periodontos saudáveis e apenas ligeiramente inflamados, mas não inibiu na periimplantite, a
sondagem em volta de implantes deve ser considerado um parâmetro clinico sensível e confidvel
para a monitoração clinica, a longo prazo, de tecidos mucosos periimplantares

Especial atenção deve ser dada à posição de sondagem, a qual deve ser a mais paralela
possível ao longo eixo do abutment, à força aplicada, que deve ser a mesma preconizada para

avaliação periodontal (cerca de 0,25N), e ao uso de sondas plásticas ao redor de implantes de titânio
para não danificar sua superficie.

Comparações sistemáticas continuas a cerca da profundidade de sondagem e perda de
suporte implantar em comparação com medições das linhas da base obtidas no momento da
reconstrução protética são, por tanto, altamente recomendadas.

3.5.1.4 Supuração.
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Alto número de leucócitos tem sido observado junto a implantes que apresentam
inflamação gengival exacerbada e diversos estudos mostram que a ocorrência de supuração está

associada a implantes fracassados por infecção, indicando atividade de doença. Segundo Lang et al
(2001) a detecção de supuração a olho nu requer grande número de neutrofilos e sua presença é

altamente sugestiva de lesão periimplantar avançada. A supuração não deve ser usada como meio
precoce de diagnóstico.

3.5.2 Interpretação radiogrifica.

Após a avaliação clinica, a avaliação radiográfica é o procedimento auxiliar de diagnóstico

mais freqüentemente utilizado na manutenção de pacientes com implantes ósseo integrados.

Quando da avaliação de estruturas ósseas adjacentes ao implante por longos períodos de
tempos, a radiografia convencional é uma técnica amplamente aplicada na prática clinica. No
entanto, deve notar-se que mudanças mínimas de morfologia na Area da crista óssea podem não ser

reveladas até que elas atinjam um tamanho e forma significativos Lang & Hill (1977). A esse
respeito, radiografias convencionais apresentam uma alta proporção de achados falso negativos,
possuindo então uma menor sensibilidade para a detecção precoce de patologia e remodelamentos.
Não obstante, A distância do ombro do implante a crista óssea alveolar, representa um parâmetro
radiográfico confiável para monitoração da prática clinica desde que a geometria de exposição ideal

tenha sido alcançada. JA que o ombro do implante é localizado geralmente 3mm coronalmente A
crista alveolar para implantes transmucoso de estado único, a diferença entre vários valores da
distancia do ombro do implante a crista óssea alveolar tende ser considerados ao decorrer do tempo.
42

Em sistemas de implantes submersos de dois estágios, no entanto, as marcações a serem usadas
como referencias no implante dendê ser definidas com clareza. Geralmente a terminação apical da
parte cilíndrica dos implantes é usada, apesar de que o posicionamento subcrestal seja recomendado
para a maioria dos sistemas de implantes submersos.

Segundo ALBREKTSSOM et al (1996) um critério de sucesso largamente aceito para os
implantes dentais é a ausência de qualquer radiolucidez periimplantar, juntamente com uma perda
óssea vertical anual inferior a 0,2mtn, após o primeiro ano funcional do implante. JA que é esperado

uma perda óssea marginal vertical de aproximadamente lmm durante o primeiro ano, e nos anos
subseqüentes a média anual de perda óssea marginal passa a ser em torno de 0,1mm.

É importante salientar que uma alteração média anual da altura da crista óssea em torno de
0,1nun é fixada apenas matematicamente e não pode ser detectada pela comparação de duas

radiografias de um mesmo implante. Os problemas associados A comparação inter-radiográfica de
implantes sugere, a necessidade de uma técnica radiográfica estandardizada que possa minimizar os
erros e assegurar a reprodutibilidade.

Tanto para os implantes como para os dentes naturais, o uso de uma técnica radiográfica
padronizada baseada no paralelismo, no uso do cone longo e na utilização de películas intra-orais
tomam-se indispensável e podem fornecer informação validas sobre a saúde dos tecidos

mineralizados ao redor dos implantes.
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Radiografias panorâmicas ou outras radiografias com pouca capacidade de resolução
podem detectar alterações, mas não são suficientemente sensiveis para registrar alterações sutis na
altura da crista óssea periimplantar por isso, a determinação do nível ósseo periimplantar deve ser
baseada apenas em radiografias periapicais estandardizadas.

Devido A radiopacidade dos implantes ósseos integrados as radiografias somente fornecem
informações sobre a Area proximal dos implantes. Cabe salientar que defeitos ósseos verticais nem
sempre são visíveis no exame radiográfico, indicando,
As vezes, que existe maior perda óssea, embora não detectada radiograficamente. Por tanto, se uma
significativa perda de inserção óssea registrada pela sondagem clinica não correspondem A imagem
radiogáfica, um defeito ósseo radical pode estar presente.

QUIRYMEN et al. (1993) sugerem como protocolo de acompanhamento dos implantes,
durante a fase de manutenção, que as radiografias devam ser realizadas a intervalos de três anos ou
quando complicações ocorrerem.

3.6 Estratégias terapêuticas no tratamento das doenças periimplantares.

3.6.1 Cuidados de manutenção.

Após uma terapia implantar e periodontal bem sucedida, deve ser oferecido ao paciente
um programa de cuidados de manutenção adequadamente moldados As necessidades individuais.
importante assegurar-se que o paciente volte para as consultas de retorno em intervalos regulares.
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Isso irá garantir serviços preventivos apropriados e facilitar o tratamento de doenças em atividade ou
processos emergentes pelo oferecimento de terapias de suporte adequados.
Uma consulta de retorno pode ser dividida em quatro diferentes fases:
• Exame, reavaliação, diagnóstico;
• Motivação, re-instrução, instrumentação;
• Tratamentos dos sítios infectados;
• Polimento, fluoretação, determinação de intervalos de visita.
Dependendo do diagnóstico clinico e eventualmente do radiográfico, um protocolo de
medidas terapêuticas foi construido por Lang et al (2000), para impedir o desenvolvimento de lesões

periimplantares. Esse sistema é cumulativo por natureza e inclui quatro passos que não devem ser
usados como procedimentos isolados, mas preferencialmente como uma seqüência de procedimentos
terapêuticos com aumento de potencial antibacteriano dependendo da severidade e extensão da

lesão. O diagnóstico, portanto, representa uma característica chave deste programa de cuidados de
manutenção.
Os parâmetros clínicos principais a serem usados e incluem a análise de:
• Presença ou ausência de placa;
• Presença ou ausência de sangramento à sondagem suave;
• Presença ou ausência de supuração;
• Profundidade de sondagem periimplantar;
• Evidencia de perda óssea radiográfica.
Implantes orais sem evidencias de placas ou calculo adjacentemente aos tecidos

perlimplantares saudáveis, como revelados pela ausência de sangramento à sondagem suave,
ausência de supuração e profundidade de sondagem não excedendo três mm, podem ser
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considerados clinicamente estáveis e não se apresentam em risco de patologias periimplantares.
Estes implantes devem ser reavaliados pelo menos anualmente. Obviamente que a freqüência e
intervalos entre as visitas para terapias de suporte devem ser determinadas pelo status de saúde oral
do paciente.

3.6.2 Debridamento mecânico.

Implantes orais com depósitos de placa e calculo evidentes adjacentemente a tecidos
periimplantares levemente inflamados (sangramento a sondagem), mas sem supuração e

apresentando profundidade de sondagem não excedendo três mm, estão sujeitos debridamento
mecânico. Enquanto o calculo pode ser removido utilizando curetas de fibra de carbono, a placa é
removida por meio de polimentos. Curetas de fibra de carbono não danificam a superficie do
implante, mas são afiadas e fortes, o bastante para remover depósitos levemente ou moderadamente
calcificados nos implantes. Curetas de aço inoxidável convencionais ou instrumentos ultra-sônicos
ou sônicos com ponta de metal produzem danos severos a superficie do implante e propiciam a
formação e acumulo de placa futuramente, e ainda as correntes gauvinicas geradas podem prejudicar

a ósseo integração do implante. Elas não devem ser usadas. A remoção de grandes quantidades de
calculo, entretanto, sem que haja o toque na superficie do implante, é aceitável.

3.6.3 Tratamento anti-séptico.

Adicionalmente a realização do debridamento mecânico o tratamento anti-séptico é
realizado em situações onde, em adição à presença de placa e sangramento a sondagem apresenta-se
em níveis maiores (quatro a cinco mm). A supuração pode ou não estar presente.0 tratamento anti46

séptico é realizado juntamente com o tratamento mecânico. 0 tratamento anti-séptico compreende a
aplicação do anti-séptico mais potente disponível (Lang & Brecx 1986), digluconato de clorexidina,
tanto na forma de bochecho diário de 0,1%, 0,12% ou 0,2%, ou na forma de gel aplicado no sitio em
que a ação é desejada. Geralmente, três a quatro semanas de administração regular são necessárias
para alcançar resultados positivos no tratamento. Bochechos anti-sépticos com clorexidina ou
aplicações de clorexidina gel, também podem ser recomendados, para o controle químico de placa de

forma preventiva.

3.6.4 Tratamento com antibióticos.

Quando os valores de profundidade de sondagem do sulco ou bolsa periimplantar
aumentam para seis mm ou mais, depósitos de placa e sangramento a sondagem são geralmente
encontrados. Supuração pode ou não estar presente. Tal lesão periimplantar geralmente apresenta-se
radiográficamente evidente, e a bolsa representa um nicho ecológico que leva a colonização com
micro organismos periodontopat6genos anaeróbicos gram-negativos. A abordagem do tratamento
antibacteriano deve então incluir antibióticos para eliminar pelo menos reduzir significativamente os
pat6genos em seu ecossistema submucoso. Isso, de certo modo irá permitir a cicatrização do tecido
mole, como demonstrado em um estudo conduzido por Nociti et al (2001). Previamente
administração de antibióticos, os protocolos de tratamento mecânico e anti-séptico têm de ser
aplicado. Durante os dez dias de tratamento anti-séptico, um antibiótico direcionado a eliminação de
bactérias anaeróbias gran negativas (metronidazol 3x350mg diariamente ou ornidazol 2x250mg
diariamente), é administrado. Esses passos terapêuticos foram validados em um estudo experimental
(Mombelli & Lang 1998) no qual infecções periimplantares foram tratadas com sucesso e
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permaneceram estáveis por um período documentado de um ano. Subseqüentemente, procedimentos
profiláticos foram instituídos para prevenir a re-infecção.

Ao invés da administração sistêmica de antibióticos, a aplicação antibiótica local através
de instrumentos de aplicação controlados emergiu recentemente como um conceito de tratamento
apropriado. No entanto, apenas instrumentos de aplicação com eméticas adequadas podem ser
usados para garantir resultados clínicos bem sucedidos. 0 antibiótico deve permanecer no sitio de
ação por pelo menos de sete a dez dias em uma concentração alta o bastante para penetrar o biofilme
submucoso. Atualmente, apenas um número limitado de produtos apresentam as características

apropriadas. A tetraciclina tem sido aplicada com sucesso em alguns estudos de caso. Os efeitos
terapêuticos parecem ser idênticos aos efeitos documentados para a administração sistêmica de
antibióticos (Monbelli & Lang 1998). Então, parece que as infecções periimplantares podem ser
controladas com sucesso pelo tratamento cumulativo da terapia de suporte mecânica, anti-séptica e
antibiótica.

3.6.5 Terapia regenerativa.

Apenas se a infecção for controlada com sucesso, fato evidenciado pela ausência de
supuração e edema reduzido, torna se pertinente discutir as abordagens de tratamento tanto para

recuperar o suporte ósseo do implante por meio de técnicas regenerativas ou remodelar os tecidos
moles periimplantares e/ou arquitetura óssea por meio de técnicas cirúrgicas resseclivas, dependendo
das considerações estéticas e características morfológicas da lesão.

Até hoje, apresentações de casos isolados proveram evidências que o preenchimento com
osso dos defeitos periimplantares resultantes de periirnplantites prévias podem ser possíveis
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seguindo a terapia anti-infectiva e fazendo uso dos princípios biológicos da regeneração tecidual
guiada (Petersson et al 1996). No entanto, a re-osseointegração de uma superficie implantar
previamente contaminada ao osso regenerado ainda não foi demonstrada histologicamente (Wetzel
et al 1999). Não obstante, o fato de que o osso preenche defeitos ósseos, como documentado pelo
aumento da densidade óssea radiografica, representa o processo cicatricial que mais provavelmente
resultaria em uma melhor estabilidade do implante ao longo do tempo. Considerando tentativas de
descontaminação local da superficie do implante durante a exposição cirúrgica do implante,

nenhuma evidência conclusiva identifica uma abordagem particularmente como a mais eficaz.
Ocasionalmente, o clinico pode achar apropriado alisar e polir a porção supra-alveolar do implante.

Persson et al (2001) em estudos com animais registrou uma porcentagem de osso não
formado que representa justa posição direta com o implante (reosseointegração). Deve-se perceber
que a formação de novo osso da parte apical dos defeitos pode ter ocorrido contra uma superficie do
implante que não foi contaminada antes do tratamento. Um tecido conjuntivo em punho esta
presente entre a parte apical da lesão periimplantar epitelizada e o osso.

Hiirzeler et al (1997) em um estudo com animais no tratamento da periimplantite usando

regeneração óssea guiada e enxerto ósseo sozinhos ou em combinação aponta que a limpeza
mecânica utilizando jatos de pós abrasivos, pareceu proporcionar o método de debridamento e

detoxificação mais adequada para permitir nova formação óssea.

Persson et al (2001) em um estudo com cachorros no tratamento da periimplantite e
reosseointegração sugere que o mecanismo do debridamento com bolinhas de algodão mais solução

salina possam ser adequados no tratamento de superficies áspero de implantes colocando em duvida
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o uso de escovas rotatórias mais pedra pomes. Eles questionam o fato de que a reosseointegração

possa ser não apenas uma questão de desintoxificação da superficie do implante como também uma
questão da capacidade da superficie tratada proporcionar adesão e estabilidade ao coágulo durante a
fase de cicatrização inicial.

O metronidazol ou amoxicilina mais metronida7ol, são os antibióticos de uso sistêmico no

pós-operatório mais utilizados na maioria dos estudos disponíveis do tratamento da periimplantite
com regeneração óssea guiada e enxertos ósseos.

Outros autores (Persson et al 2001, Nociti et al. 2001) recomendam com estratégia de
tratamento, o debridamento aberto em combinação com o recontorno ósseo e posicionamento apical
do retalho, no casos de perda óssea horizontal ou com defeitos intra-ósseos rasos/amplos
demonstrando resolução inadequada após o tratamento inicial

3.6.6 Perda do implante.

Se o implante oral previamente osseointegrado se encontra com mobilidade, explanações
são mandatárias. A lesão periimplantar envolve todo o comprimento e circunferência do implante.
Radiograficamente isso pode ser visível como uma radiolucidez circundando todo o limite do
implante. Explanações também podem ser necessárias se a infecção periimplantar avançou para um
gral onde não podem ser controlados pelos protocolos terapêuticos propostos a cima. Tão situação é
clinicamente caracterizada pela presença de um exsudato supurativo, sangramento a sondagem
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evidente, profundidade de sondagem excessivamente aumentada (geralmente maior que oito mm),
eventualmente alcançando as perfurações ou janelas do corpo do implante, podendo der associado a
dor. Radiograficamente, uma radiolucidez periimplantar pode ser reconhecida estendendo-se distante
ao longo do limite do implante.
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4 DISCUSSÃO

Varias incertezas permanecem em relação à doença periimplantar. Acompanhamentos a
longo prazo conduzidos corretamente de casos tratados consecutivamente parecem ser um caminho
realístico para o acumulo de mais informação. Isso pode ser útil no estabelecimento da

presivibilidade magnitude e estabilidade nas melhorias que podem ser realizadas.

Embora geralmente não relatado, parece que os defeitos induzidos por ligadura são
primariamente cintlares e em forma de funil, Nociti et al. (2001).

Os resultados dos estudos em animais no tratamento da periimplantite induzida por
ligadura indicam que o reparo dos defeitos periimplantares é possível, incluindo a formação de novo
osso em contato direto com a superficie do implante (reosseointegração) Nociti et al. (2001), Persson
et al. (2001).

Deve-se perceber que a formação de novo osso na parte apical dos defeitos pode ter
ocorrido contra uma superficie que não foi contaminada antes do tratamento. Um tecido conjuntivo
em "punho" está presente entre a parte apical da lesão periimplantar epitelizada e o osso (Ericsson et
al. 1996). Todavia, a magnitude da nova formação óssea obtida em alguns estudos ( ilustrada por
casos de resolução mais ou menos completa do defeito de periimplantite ) sugere que novo osso
possa ser formado em contato direto com uma superficie de implante anteriormente contaminada.
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Existe um consenso de que a higiene oral correta deve ser estabelecida e que as forças
oclusais devam ser avaliadas e corrigidas pelo ajuste oclusal quando profundamente traumáticas.

0 debridamento mecânico supra e submucoso e o tratamento antimicrobiano tópico

devem ser parte do tratamento inicial, Lang et al. (2000).

Nos casos de perda óssea horizontal ou com defeitos intra-ósseos rasos/amplos
demonstrando resolução inadequada após o tratamento inicial, o debridamento aberto em
combinação com recontorno ósseo e posicionamento apical do retalho é sugerido, Nociti et al.
(2001), Persson et al. (2001).

A maior parte de informação acessível atualmente provem de relatos de casos clínicos. Os
relatos de casos clínicos fornecem evidencias de que os esforços para reduzir a infecção submucosa
podem resultar em melhorias a curto prazo da lesão periimplantar.

Vários autores recomendam o alisamento da superficie do implante e a desintoxificação

química da superficie antes do tratamento da periimplantite através da regeneração óssea guiada e
enxerto ósseo sozinhos ou em combinação. 0 agente de desintoxificação recomendado varia (por
exemplo, jato abrasivo de carbonato de cálcio, Acido cítrico ou um agente antimicrobiano), destes a
limpeza mecânica utilizando jatos de pós-abrasivos, pareceu proporcionar o método de debridamento
e desintoxificação mais adequada para permitir nova formação óssea Hfirzeler et al. (1997).
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Há alguns relatos de casos clínicos ern humanos que demonstram que os procedimentos
regenerativos em defeitos intra-ósseos periimplantares podem resultar na formação de novo osso.

Um acompanhamento de três anos de 25 implantes tratados com osso autógeno sugere que a
estabilidade das melhorias iniciais possam ser mantidas (Behneke et al. 2000). A estabilidade da
média dos resultados dos tratamentos no período de três anos após o enxerto de osso autogeno com
ou sem a colocação de membranas de barreiras também foi relatada por Khoury & Buchamann
(2001), tratando um total de 41 implantes.

Ainda existem muitas dúvidas sobre o tratamento da periimplantite. A importância
relativa do debridamento mecânico, uso de antimicrobianos tópicos e antibióticos sistêmicos durante

o debridamento fechado não são conhecidos. Os beneficios do debridamento aberto e a redução de
bolsas são incertos. Métodos para a desintoxicação adequada de vários tipos de implantes necessitam
ser estabelecidos. 0 procedimento regenerativo mais eficiente não foi identificado. Parecem não
haver nenhum relato em humanos em que o exame histológico orienta a questão do potencial de
reosseointegração para uma superfície de implante contaminada. Há um conhecimento limitado
sobre a extensão em que as melhorias iniciais são sustentadas a longo prazo e se a perda adicional do
osso de suporte do implante pode ser prevenida. Roos-Jansaker et al. (2003).
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5 CONCLUSÕES

Os tecidos moles periodontais e periimplantares possuem muitas características em
comum, tanto clinicas como histológicas. O periodonto é composto de epitélio e tecido conjuntivo
gengival, ligamento periodontal, cemento e osso alveolar. Similarmente, os cilindros de titânio
(abutements) conectados aos parafusos de titfillio são circundados epitólio e tecido conjuntivo
gengival. Entretanto os implantes ósseo integrados, são diretamente ancorados no osso, sem a

inserção das fibras de Sharpey. A ausência dessas fibras do ligamento periodontal e do cemento é

diferença significativa entre os dentes e os implantes ósseo integrados.

Os implantes orais são ancorados no osso, penetrando a mucosa e alcançando o ambiente
altamente contaminado neste ambiente os biofilmes que se formam em todas as superficies aderentes
em sistema fluido também se formam nos implantes de titânio. Como no dente a placa bacteriana ira
se desenvolver e provocar uma resposta do hospedeiro, resultando no desenvolvimento de uma
mucosite. Se for permitido o acumulo de placa por períodos mais prolongados e o hospedeiro for um

paciente de risco, a mucosite periimplantar pode evoluir para lesões que se estendem mais
apicalmente, com perda óssea alveolar associada (periimplantite). Sao defeitos ósseos angulares

geralmente estendendo-se por toda a circunferência do implante.

A lesão de mucosite periimplantar é caracterizada por sangramento a sondagem e
profundidade de sondagem de geralmente 2-4mm. A periimplantite, no entanto, resulta em maiores
profundidades de sondagem, com ou sem supuração e perda da crista óssea radiograficamente. Com
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tudo a estabilidade clinica ainda não é prejudicada, desde que o implante afetado ainda não apresente
mobilidade. A ósseointegração da porção apical do implante geralmente persiste.

Devido à natureza infecciosa da mucosite e periimplantite, procedimentos preventivos
devem ser efetuados em um programa de controle e reconsultas para garantir uma terapia de suporte
adequada para a vida inteira. Dependendo da continuidade do diagnóstico durante a manutenção,
lesões periimplantares em desenvolvimento devem ser tratadas com uma terapia cumulativa como é

sugerido neste trabalho de revisão, começando com procedimentos mais simples até os mais
avançados. A terapia cumulativa inclui o tratamento mecânico, anti-séptico e antibiótico para
controlar a infecção em atividade. 0 mais importante componente no tratamento das periimplantites
é interromper a perda óssea progressiva pelo controle de placa e eliminação da bolsa. Em casos

especiais pode ser possível restaurar o osso perdido usando-se procedimentos cirúrgicos
regenerativos.
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