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RESUMO

A osseointegração é definida como uma das características fundamentais para o sucesso
da terapia com implantes. Um implante osseointegrado pode sofrer osseodesintegração. A
osseodesintegração acarretar á na falha do implante e pode ser causada por sobrecarga oclusal,
infecção marginal, ou pelas duas. Contudo, uma infecção marginal (periimplantite) quando
diagnosticada prematuramente pode ser reversível, evitando a falha do implante. Assim, este
trabalho o objetivo de fazer uma revisão literária sobre a periimplantite e todos seus aspectos,
para se achar um parâmetro de diagnóstico baseado, principalmente, na profundidade e
sangramento à sondagem, interpretação radiografica e análise da mobilidade, visando uma
detecção rápida da doença. Buscará também estabelecer uma diferenciação entre os tecidos
periodontais e periimplantares, bem como as diferenças e semelhanças entre as doenças
periimplantares (mucosite e periimplantite) com as doenças periodontais (gengivite e
periodontite).

Palavras-chave: Periimplantite. Mucosite. Osseointegração. Doenças Periodontais.
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ABSTRACT

Osseointegration is defined as a fundamental characteristic for the success of implant

therapy. A implant osseointegrated might suffer deosseointegration. The deosseointegration may
result in implant failure because over weight oclusal, marginal infeccion or bath. Although, periimplantitis if descovery early, can be reversible, avoiding implant failure. The aim of this study is

a literature review about peri-implantitis and all aspects, to find one diagnose parameter, based
in: deep probing, bleed probing, radiograph interpretation and mobility analysis to make on early
detection of the disease. This study will also find out the diferences between periodontal and
perimplant tissere, and the periodontal and perimplant disease as well.

Key-words: Periimplantitis. Mucosits. Osseointegration. Periodontal disease.
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1 INTRODUÇÃO

A perda de dentes 6, de certa forma, comum entre a população. Com o melhoramento das
técnicas de implantodontia o tratamento com maior índice de segurança e um dos mais
procurados entre esta população é o tratamento com implantes osseointegrados.
Desde os trabalhos de Brarmemark, em 1965, até os dias atuais, os resultados dos
tratamentos com implantes osseointegrados melhoraram muito. Entretanto, o aumento do número
de implantes trouxe problemas relacionados aos tecidos periimplantares

e que causa a

osseodesintegração e, conseqüentemente, a falha dos implantes.
0 termo para tal problema fora definido por Mombelli et al. (1987), que chamou de
periimplantite a alteração patológica dos tecidos ao redor dos implantes osseointegrados.
A periimplantite tem se tornado comum e é causada, na maior parte dos casos, pelo
acúmulo de placa por períodos prolongados. Inicialmente, a inflamação dos tecidos moles ao
redor dos implantes, é chamada de mucosite. A mucosite pode evoluir para a periimplantite
quando a inflamação se estende até o osso alveolar, esta inflamação irá causar a perda óssea
progressiva.
Parâmetros diagnósticos como sangramento e profundidade de sondagem, bem como
radiolucidez e mobilidade do implante, devem ser observados a fim de detectar as doenças
periimplantares em sua forma inicial, para que assim, a falha por osseodesintegração possa ser

evitnda
De acordo com Jovanovic et al. (1993) existem dúvidas quanto a abordagem das
semelhanças e diferenças entre as reações dos tecidos periodontal e periimplantar, mas ainda
assim é cabível também a anAlise aprofundada das estruturas periimplantares e periodontais, pois
a comparação entre as duas mostrará o porquê da maior vulnerabilidade da primeira frente
segunda.
Alguns fatores podem influenciar e facilitar o aparecimento destas doenças, tais como:
medicações, doenças sistêmicas, histórico periimplantar, maus hábitos e erros durante a cirurgia.
Assim, caberá analisar neste estudo, até que ponto esses fatores influenciam e quais as
características diagnósticas indicam o aparecimento ou a presença de patologias periimplantares.
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2 PROPOSIÇÃO

Tal estudo tem o propósito de avaliar as doenças periimplantares e seus aspectos como:
anatomia, histologia, etiopatogenia, bem como os fatores de risco para seu aparecimento e os
parâmetros diagnósticos a fim de evitar maiores danos.
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3 REVISÃO DA LITERATURA

3.1 DIFERENÇAS FUNDAMENTAIS ENTRE DENTE E IMPLANTE

Nas palavras de Mish (2006) a função primária do implante é agir como um pilar para um
dispositivo protético, similar à raiz e à coroa do dente. Contudo, diferenças fundamentais no
sistema de sustentação devem ser reconhecidas. Dentes e implantes podem ser comparados por
parâmetros como: longevidade, dor, mobilidade, percussão, perda do osso da crista, avaliação
radiogrifica, tecido queratinizado, profundidade de sondagem, índice de sangramento, doença
periimplantar e, por fim, a falha.
0 surgimento dos implantes osseointegrados trouxe uma nova possibilidade de tratamento
que ultrapassa os limites das próteses convencionais fixas e removíveis, tendo em vista que esse
tipo de implante possui maiores indices de sucesso e longevidade (PJETURSSON et al., 2004).
De acordo com Albrektsson et al. (1986) para se avaliar a sobrevida do implante é
indispensável que se avalie as taxas de sobrevidas da prótese associada. De acordo com o autor a
saúde ideal ou satisfatória ao redor do implante deve permitir um mínimo de 90% de sobrevida

da prótese para 10 anos. Para essa taxa é necessária uma sobrevida maior dos implantes assim
como mostram os exemplos citados por Misch (2006). 0 autor afirma que se 8 implantes
suportam uma prótese fixa, em vez de 4, há grande probabilidade que 1 ou 2 implantes sejam
perdidos, mas a mesma prótese ainda pode ser usada sem implantes adicionais e com uma
pequena modificação da restauração. Complementa com a conclusão que: para cada um de 25
pacientes restaurados com 8 implantes para suportar unia restauração extensa, e se cada um
desses pacientes perdessem um implante, a taxa de sobrevida da prótese ainda seria de 100%
enquanto a do implante seria de 87%.
Ambos autores determinaram a taxa ideal de sobrevida, Albrektsson (apud MISCH,
2006), conclui ser de 85% de sucesso em 5 anos e 80% de sucesso em 10 anos. JA Misch (2006)
considera que o sucesso deve ser de 90% em 10 anos. Por isso, a longevidade do implante é
variável, mas um implante de sucesso pode durar muito mais do que um dente natural.
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Ao citar a dor como um parâmetro de comparação entre o dente e o implante. Misch
(2006) lembra a importância deste sintoma para se diagnosticar uma emergência dentária. O autor
diz que um implante não se toma hiperêmico como um dente e nem sensível à dor. Tal fato faz
com que os primeiros sinais e sintomas periclitantes de um problema não estejam sempre
presentes. Mombelli e Lang (1998) citaram que mesmo havendo lesões periimplantares a
presença de dor não é um achado comum. Isto porque, de acordo com Misch (2006) a dor
raramente esta associada a um implante adequado após a cicatrização.
Por outro lado, se houver sensibilidade do implante ou desconforto leve em vez da dor em
um implante rígido, é sinal de uma complicação mais significante para o implante do que para o
dente (MISCH, 2006).
Sennerby (2000) afirmou que um implante bem sucedido se mantém estável e essa
estabilidade, ou a ausência de mobilidade, é a manifestação clinica da osseointegração.
Se a mobilidade dentária aumenta pode-se determinar como causas o traumatismo oclusal
ou perda óssea. Mas apenas esse aumento de mobilidade não serve como critério de saúde
periodontal ou doença, fazendo com que essa não seja fator primário para a longevidade do dente.
Já no implante, a mobilidade é um fator determinante principal da saúde do implante, sendo que a
fixação rígida é o primeiro critério clinico avaliado (MISCH, 2006).
May et al. (1997) descreveram métodos para avaliar a precisão de adaptação dos
componentes de implante, entre os métodos mais utilizados para tal avaliação esta a percussão.
Misch (2006) cita que esse método fora utilizado no passado, já que nos últimos anos se entende
que a percussão não é indicadora de saúde clinica e nem de fixação rígida, ela só é usada então,
para identificar dor ou sensibilidade com um implante. Já nos dentes a percussão pode ser usada
para determinar qual dente é sensível em função ou está começando a abscedar.
Outro parâmetro de comparação entre dentes e implantes é a perda do osso da crista. A
area desse osso é um fator muito significativo para a saúde do implante (MISCH, 2006). Como
fora visto anteriormente o movimento dos implantes e dos dentes não são semelhantes e devido a
isto existe uma grande preocupação com as cargas oclusais nas próteses implanto-suportadas.
Parfitt (1960) salientou que uma força lateral sobre um dente natural é rapidamente
dissipada, afastando-se da crista do osso em direção ao alto do dente. 0 dente natural sadio
move-se 56 a 108, um e faz um movimento pivotante de dois terços em direção ao eixo cônico.
Tal ação reduz as cargas na crista óssea. JA um implante move-se de 10 a 50 um sob as cargas
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parecidas e não tem movimento pivotante em direção ao alto tão intenso quanto o de um dente,
mas concentra forças maiores na crista do osso circundante. Assim, se uma carga inicial de
dimensão e direção iguais for aplicada sobre um dente natural e um implante, o último receberá a
maior proporção da carga, por isso se faz necessário que o implante seja protegido.
Além do movimento, o traumatismo cirúrgico geralmente causa perda óssea, porém
pouca, mas essa perda pode atingir vários milíme tros. A perda óssea inicial superior de 0,5 a 1,0
mm ao redor do implante após o abutment ser conectado e durante os primeiros anos de função
resulta geralmente do estresse excessivo na interface osso-implante da crista. Nesse caso se faz
necessário avaliar e reduzir os fatores de estresse, tais como as forças oclusais, a extensão do
cantiléver e, especialmente, a parafiinção. JA a perda óssea secundária ao redor do implante
geralmente é uma condição composta criada por bactérias e estresse aumentado (MISCH, 2006).
Sob condições ideais, um dente ou um implante deve perder quantidade minima de osso.
No caso dos implantes é impossível verificar o quanto de perda óssea indica falha ou sucesso.
Geralmente, se mais da metade do comprimento do implante perdeu o contato com o osso da
crista, ele é considerado falha. A profundidade de sondagem do tecido mole deve estar
relacionada com a perda óssea. Assim, um implante que perdeu 5 mm de osso e tem 10 mm de
profundidade de sondagem esta em situação muito pior do que um que teve 6 mm de perda óssea
e 3 mm de profundidade de sondagem (MISCH, 2006).
A regido da crista óssea é diagnóstica para as condições de saúde do implante e esta pode
ser avaliada por radiografias. Diferente dos dentes, a radiografia no implante não tem a finalidade
de determinar cáries ou lesões endodemticas, pois estas não se desenvolvem em um implante.
Porém, tanto nos dentes como no implante, a radiografia auxiliará na determinação desta perda
óssea periodontal, entretanto, é limitada (MISCH, 2006).
0 exame radiogrifico como ferramenta de diagnóstico odontológico deixa de ser exato
devido ao seu baixo contraste, o que gera certo grau de subjetividade entre os examinadores,
podendo detectar somente quando a perda óssea já é superior a 30% (KORNMAN, 1987). De
fato ela mostra apenas os níveis mesiais e distais da crista e a perda precoce do osso só ocorre na
face vestibular do implante (MISCH, 2006).
Na parte mais externa das estruturas periodontais, em contato com a cavidade bucal, há
uma faixa de gengiva queratinizada composta pela gengiva marginal e gengiva inserida, esta é
uma das estruturas que fazem a proteção e fixação do dente no alvéolo dental (LINDHE;
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BERGLUNDH, 1998). Assim como nos dentes, a presença de tecido queratinizado ao redor dos
implantes também é de considerável relevância para manutenção da osseointegração.
Contrário a este pensamento, Misch (2006) citou que nenhuma evidência afirma ou nega a
necessidade de tecido queratinizado ao redor dos dentes ou dos implantes. Exemplifica dizendo
que o dente com menos quantidade de tecido queratinizado 6, geralmente, o primeiro pre-molar
inferior e mesmo assim, raramente é o primeiro a ser perdido em função da doença periodontal.
Se todos os indices periodontais estão normais, a quantidade ou ausência de gengiva
queratinizada pouco influi na longevidade esperada do dente. Já no implante, vários relatos
mostram a sobrevida, em longo prazo, do implante na ausência do tecido queratinizado. Embora
o tecido queratinizado ao redor do dente possa não ser mandatório para a saúde em longo prazo,
vários beneficios são vistos com a mucosa queratinizada.
Dentre os beneficios da mucosa queratinizada para os dentes, Misch (2006) citou que
tecido queratinizado é mais resistente e é mais maleável durante os procedimentos de retração e
moldagem. Além disso, a colocação da margem gengival é mais precisa, assim como sua
estabilidade em longo prazo, na presença de tecido queratinizado. Os beneficios da presença de
tecido queratinizado próximo ao implante são ainda maiores e a ausência deste aumenta a
suscetibilidade das regiões periimplantares A destruição induzida pela placa bacteriana.
Outra diferença entre os dentes e o implante se dá através da profundidade da sondagem.
Ao redor do dente as profundidades de sondagem são um ótimo meio para se verificar a saúde
passada e atual deles. A profundidade aumentada do sulco ao redor do dente indica doença ou
perda óssea. De acordo com estudos de Lekholm (apud MISCH, 2006), no implante a
profundidade do sulco não pode ser relacionada à doença, pois a presença de bolsas profundas
não é acompanhada de perda óssea marginal acelerada. A profundidade do sulco no implante
pode ser um reflexo da espessura original do tecido mole na área, antes da colocação do implante.
No momento da sondagem pode haver sangramento, Karoussis et al. (2003)
consideram a ausência de sangramento como critério de sucesso de um implante. Por outro lado,
Misch (2006) entende que o sucesso do implante nos primeiros anos está mais relacionado ao
equilíbrio biomecânico do que à saúde gengival e que o índice de sangramento pode, então, não
ser um fator tão importante na avaliação da qualidade de saúde precoce do implante.
No dente esse índice correlaciona-se com a inflamação e o índice da placa, e sendo
assim um indicador da saúde do sulco. 0 sangramento também pode ser provocado por pressão
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indevida da sonda. Comparada com um dente natural, a inflamação do tecido mole provocada
pelas bactérias pode estar mais restrita à regido superior da crista óssea devido A falta de
membrana periodontal ou tecido fibroso entre o implante e a interface óssea. Porém, esteja a
saúde gengival relacionada ou não ao sucesso do implante, todos os especialistas concordam que
a condição ideal do tecido mole ao redor dos implantes é se ele não possuir inflamações. A perda
óssea e a profundidade de bolsa aumentada, das quais se tratou anteriormente, têm sido
relacionadas ao sangramento sulcular. Assim, o estado gengival ao redor do implante deve ser
registrado e utilizado para monitorar a higienização bucal diária do paciente (MISCH, 2006).
A inflamação induzida por bactérias manifestada na gengiva marginal é chamada de
gengivite. São sintomas da gengivite: o sangramento após sondagem cuidadosa, eritema, aumento
de volume por edemaciamento e hiperplasia e ulceração. A gengivite pode evoluir para uma
periodontite ou, mesmo que não tratada, pode permanecer estável por anos (WOLF;
RATEITSCHACK; RATEITSCHACK, 2006).
A gengivite está sempre associada à placa e pode ser classificada como: aguda necrosante;
ulcerativa; hormonal; induzida por drogas ou de ocorrência espontânea. As bactérias da gengivite
ao redor do dente podem afetar a inserção epitelial, mas sem perda da conjuntiva. Em um
implante não há inserção conjuntiva, assim não há nenhuma barreira para proteger o osso da
crista (MISCH, 2006).
Na periodontite a inflamação se estende As estruturas mais profundas e ocorre na
destruição de coldgeno e reabsorção óssea. A reabsorção óssea, ou a perda da inserção,
transforma o epitélio juncional em um epitélio de revestimento da bolsa periodontal, que prolifera
em direção látero-apical. Forma-se então uma bolsa que se transforma em uma área de
proliferação de bactérias patogênicas (WOLF; RATEITSCHACK; RATEITSCHACK, 2006).
As inflamações que não ocorrem no dente natural e sim no implante possuem termos
próprios, definidos em 1993, os quais serão abordados com detalhes posteriormente. Os termos
são: periimplantite, doença periimplantar e mucosite periimplantar. A periimplantite consiste em
um processo inflamatório caracterizado por perda óssea adicional no osso de suporte
periimplantar. Doença periimplantar é o termo utilizado para todos os processos inflamatórios
que acometem os tecidos que circundam os implantes. A mucosite periimplantar se trata de um
processo inflamatório reversível nos tecidos moles que circundam o implante em função
(ALBREKTSSON; ISIDOR, 1993).

UFSC/ODONTOLOG1A
'31BLIC.YrIECA SETORIAL

15

Depois de estabelecidas e analisadas tais comparações fundamentais entre dente e
implante se toma mais fácil diagnosticar possíveis falhas ou o sucesso absoluto no trabalho do
especialista.

3.2 ANATOMIA DO PERIODONTO

Para chegar a um estudo sobre as complicações biológicas periimplantares, se faz
necessário uma breve descrição do periodonto normal.
O periodonto, tecido em tomo do dente, compreende a gengiva, o ligamento periodontal,
o cemento radicular e o osso alveolar. Sua principal função é inserir o dente no tecido ósseo dos

maxilares e manter a integridade da superficie da mucosa mastigatória da cavidade oral. 0
periodonto, também é denominado como um aparato de inserção e sustentação dos dentes
(LINDHE et al., 2005).

3.2.1 Gengiva

A gengiva estrutura mais periférica do periodonto, parte da junção muco-gengival e
recobre as areas marginais de rebordo alveolar (WOLF; RATEITSCHACK; RATEITSCHACK,
2006). A mucosa da cavidade oral (membrana mucosa) é uma continuação da pele dos lábios e da
mucosa do palato mole e faringe, e compreende: a mucosa mastigatória, a mucosa especializada e
a mucosa remanescente (L1NDHE et al., 2005).
A mucosa mastigatória inclui a gengiva e o revestimento do palato duro. A mucosa
especializada recobre o dorso da lingua e, por fi m, a parte restante pode ser chamada de mucosa
de revestimento, ou remanescente (JAMES, 1994).
Komman (1986) diferenciou duas partes da gengiva: a gengiva livre ou marginal e a
gengiva inserida ou aderente.
A gengiva livre tem cor rósea, superficie opaca e consistência firme. Ela compreende o
tecido gengival das partes vestibular e lingual ou palatina dos dentes, e também a gengiva, ou
papila, interdental (LINDHE et al., 2005).
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A gengiva livre se estende desde a margem gengival em sentido apical até o sulco
gengival livre, localizado em nível do limite cementoadamantino (LCA) (GENCO; COHEN;
GOLDMAN, 1997).
A margem gengival livre é freqüentemente arredondada, de modo a formar uma pequena
invaginação ou sulco entre o dente e a gengiva, de forma que quando uma sonda periodontal é
inserida nesta invaginação e forçada apicalmente na direção da junção cemento-esmalte, o tecido
gengival é separado do dente, e um "sulco gengiva!" fica aberto artificialmente. Na gengiva
normal, então, não ha esse sulco gengiva!, pois a gengiva está em contato intimo com a superficie
do esmalte (LINDHE et al., 2005).
Após a finalização do período de erupção dentária, a margem gengival livre se localiza
sobre a superficie do esmalte, aproximadamente cerca de 0,5 a 2 mm do limite da junção
cemento-esmalte, ou cementoadamantina (NOGUEIRA FILHO, 2001).
A forma da gengiva interdentária é determinada pelas relações de contato entre os dentes,
pela largura da superficie proximal destes e pelo contato da junção cemento-esmalte (LNDHE et
al., 2005).
Na parte anterior da dentição a papila interdental apresenta forma piramidal, enquanto que
nas regiões molares as papilas se encontram mais aplanadas em sentido vestíbulo-lingual
(DIMASHKIEH; MORGANO, 1995).
A gengiva inserida 6, na direção da coroa, limitada pela ranhura gengival que se acha
posicionada em um nível correspondente A. junção cemento-esmalte (LINDHE et al., 2005).
O epitélio que recobre a gengiva livre pode ser diferenciado como: epitélio oral; epitélio
de sulco; e o epitélio juncional (LINDHE et al., 2005).
O epitélio oral é pavimentoso estratificado ceratinizado e pode ser divido em camadas
celulares com base no grau de diferenciação das células produtoras de ceratina. Apresenta a
camada basal, espinhosa, granulosa e ceratinizada. Além dos 90% de células produtoras de
ceratina, o epitélio oral contém, ainda, melanócitos, células de Langherans, células de Merkel e
células inflamatórias (LINDHE et al., 2005).
As células da camada basal são cilíndricas ou cúbicas e estão em contato com a
membrana basal, que separa o epitélio do tecido conjuntivo. E nessa camada que o epitélio é
renovado, devido à divisão celular mitótica. Quando esta divisão dá origem a células-filhas, uma
célula antiga é impelida para a camada espinhosa. Este processo se dá equilibradamente para que

17

a espessura do epitélio se mantenha constante. As células basais são adjacentes ao tecido
conjuntivo e separadas deste por uma membrana (LlNDHE et al., 2005).
A camada espinhosa é composta por de 10 a 20 camadas de células poliédricas, grandes e
dotadas de prolongamentos citoplasmáticos curtos, que se assemelham a espinhos. Além dos
complexos proteina-carboidrato intercelulares, as células ligam-se entre si por meio de
numerosos "desmossomos" localizados entre os prolongamentos citoplasmaticos de células
vizinhas. A presença de um grande número de desmossomos indica que a aderência entre as
células epiteliais é sólida (LINHDE et al., 2005).
Um hemidesmossomo compreende como componentes estruturais: os folhetos externos da
membrana celular de duas células vizinhas; os folhetos internos espessos das membranas
celulares e as placas de inserção que representam o material granular e fibrilar do citoplasma
(LINDHE et al., 2005).
A gengiva pode apresentar diferentes graus de pigmentação. Pode apresentar coloração
difusa, púrpura escura ou com manchas irregulares de coloração parda ou mais clara (JAMES,
1994).
São responsáveis por esta pigmentação os melanócitos, anteriormente mencionados.
Os melanócitos são observados nas pessoas que apresentam pigmentação acentuada da
mucosa oral (índios e negros), bem como em indivíduos nos quais não são observados sinais
clínicos de pigmentação. Diferentes dos ceratinócitos, os melanócitos contêm grânulos de
melanina (LINDHE et al., 2005).
0 epitélio que promove o contato da gengiva livre com o dente é o epitélio juncional. Ele
possui aproximadamente 2 mm de altura e envolve o colo do dente (NOGUEIRA FILHO, 2001).
Quando em sentido apical apresenta poucas camadas celulares. Quando em direção coronal, nas
proximidades dos sulcos, cerca de 15 a 30 camadas celulares, apresentando neste local largura de
aproximadamente 0,15 mm (GENCO; COHEN; GOLDMAN, 1997).
Em relação ao volume do tecido, as células são maiores do epitélio juncional do que no
epitélio oral. Além disso, o espaço intercelular é mais largo e o número de desmossomos é menor
(LINDHE et al., 2005).
0 epitélio de união resulta na aderência epitelial e compõe a lâmina basal interna e os
hemidesmossomas. A lamina basal fica em contato direto com o esmalte. 0 contato entre a
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lamina e as células epiteliais é mantido por hemidesmossomos (DIMASHKIEH; MORGANO,
1995; PIPIN; SWAFFORD; McCUNNIFF, 2000).
O epitélio oral do sulco fica voltado para o dente, porém, sem contato com a superficie
(LINDHE et al., 2005).
O sulco gengival se apresenta como um canal com aproximadamente cerca de 0,5 mm de
profundidade, cuja base se encontra formada por células do epitélio de união situadas
coronalmente, que se esfoliam de forma continua das células epiteliais. E limitado de um lado
pelo próprio dente e do outro pelo epitélio sulcular oral (GLICKMAN, 1994).
denominado espaço biológico a distância existente entre a base do sulco e o osso
alveolar. Este espaço é formado por duas zonas, uma de adesão epitelial e a outra de inserção
conjuntiva, sendo que as duas formam uma barreira contra a invasão de microorganismos
(FIGUEREDO; GUSTAFSSON, 1998).
O tecido conjuntivo é o componente tecidual predominante da gengiva e é constituído
por: fibras colágenas (60%), fibroblastos (5%), e os vasos e nervos (35%) que estão envolvidos
em uma substância fundamental amorfa (matiz). As células que o compõe são: os fibroblastos,
mastócitos, macrófagos e células inflamatórias (LINDHE et al., 2005).
Os fibroblastos produzem as fibras e também participam na síntese da matriz do tecido
conjuntivo. 0 mastócito é responsável pela produção de determinados componentes da matriz. Os
macrófagos, por sua vez, desempenham várias funções de fagocitose e síntese no tecido e são
numerosos em um tecido inflamado. Eles são derivados dos monócitos circulantes do sangue que
migram para o tecido. Já as células inflamatórias são de vários tipos, entre eles: os granulócitos
neutrófilos, os linfócitos e os plasmócitos (LINDHE et al., 2005).
Dentre as fibras que os fibroblastos produzem estão: as coldgenas, as reticulares, as
oxitalânicas e as elásticas. As fibras reticulares estão presentes nas interfaces epitélio-tecido
conjuntivos e endotélio-tecido conjuntivo. As fibras oxitalânicas são escassas na gengiva e
numerosas no ligamento periodontal, onde são paralelas ao longo do eixo do dente. As fibras
elásticas estão presentes apenas em associação com os vasos sangiiineos. Por fim, as fibras
colágenas predominam no tecido conjuntivo gengival e constituem o mais importante dos
componentes do periodonto. No tecido, estas fibras estão dispostas em feixes e à medida que
atingem seu desenvolvimento completo, formam-se ligações cruzadas covalentes entre as
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moléculas de tropocoldgeno, o que resulta na redução de solubilidade do coldgeno relacionada
com a idade (LINDHE et al., 2005).
As fibras colágenas, em sua maioria, se dispõem em feixes com orientação bem definida,
inserem-se, por um lado, no córtex ósseo alveolar e, por outro, no cemento radicular. Assim, as
fibras circulares circundam o dente em forma de anel. Cada fibra coldgena é formada por diversas
fibrilas paralelas (WOLF; RATEITSCHACK; RATEITSCHACK, 2006).
Já as fibras dentogengivais estão embutidas no cemento da porção supra-alveolar da raiz,
de onde se projetam a partir do cemento, em forma de leque, em direção ao tecido gengival livre
das superficies vestibular, lingual e interproximal. As fibras dentoperi6steas estão na mesma
porção do cemento do que as anteriores, mas fazem uma trajetória em sentido apical sobre a
crista óssea vestibular e lingual, terminando no tecido da gengiva inserida. Por Ultimo, as fibras
transeptais seguem um trajeto retilíneo sobre o septo interdentArio e estão inseridas no cemento
de dentes adjacentes (LINDHE et al., 2005).
Os quatro grupos de feixes reforçam a gengiva e fornecem a resiliência e o tônus
necessários para a manutenção de sua forma arquitetônica e a integridade da união dentogengival
(LINDHE et al., 2005).
Quando um implante é instalado, a inserção transmucosa é composta de duas partes: uma
barreira epitelial que tem características em comum com o epitélio juncional e mede cerca de 2
mm de comprimento. Esta barreira epitelial é continua com uma zona de tecido conjuntivo, com
cerca de 1 a 1,5 mm de altura que se integra ao implante e contém feixes de fibras colágenas,
algumas das quais se inserem no peri6steo da crista óssea e correm paralelamente A superfície do
implante (LINDHE et al., 2005)
0 tecido fibroso gengival 6, então, uma estrutura de fixação do tecido conjuntivo e
permite a união entre dentes e alvéolos, entre gengiva e dentes e entre os próprios dentes
(JAMES, 2004).

3.2.2 Ligamento periodontal

Além do tecido fibroso gengiva!, o ligamento periodontal também se apresenta como
outra estrutura importante do aparelho de inserção gengival. Ele une o cemento radicular à lâmina
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própria da gengiva e está separado da gengiva pelos feixes de fibras coldgenas que conectam a
crista do osso alveolar com a raiz (KORNMAN, 1986; PIPIN; SWAFFORD; McCUNNIFF,
2000).
A mobilidade dos dentes irá depender da altura, localização e qualidade do ligamento
periodontal (FIGUEREIDO; GUSTAFSSON, 1998).
0 ligamento periodontal tem cerca de 0,25 mm de largura e, assim como o cemento
radicular, desenvolve-se a partir do tecido frouxo (foliculo), o qual envolve o germe dentário. Ele
se forma concomitantemente com o desenvolvimento da raiz e a erupção do dente. 0 germe
dentário, por sua vez, é formado em uma cripta do osso. Durante o processo de sua maturação as
fibras coldgenas produzidas pelos fibroblastos no tecido conjuntivo frouxo do germe dentário
ficam envolvidas pelo cemento recém-formado, imediatamente apical A junção cemento-esmalte
(LINDHE et al., 2005).

3.2.3 Cemento radicular

Lindhe et al. (2005) defmiram cemento radicular como sendo um tecido mineralizado
especializado que reveste as superficies radiculares e, ocasionalmente, algumas partes da coroa
dos dentes.
Possui características em comum com o tecido ósseo, mas não possui vasos sanguíneos e
linfáticos, não possui inervação e não sofre reabsorção e nem remodelamento ósseo. Podem ser
divididos em dois tipos básicos: cemento acelular, ou primário, e cemento celular, ou secundário
(GENCO; COHEN; GOLDMAN, 1997).
Wolf; Rateitschack; Rateitschack (2006) subdividiram estas categorias em duas. Tratam
de cemento acelular afibrilar e cemento acelular de fibras extrínsecas, e também de cemento
celular de fibras intrínsecas e cemento celular de fibras mistas.
0 cemento acelular afibrilar se forma na margem cervical do esmalte, durante o período
da formação radicular e erupção dentária e é produzido por cementoblastos. 0 cemento também
acelular, porém de fibras extrínsecas, é formado nas fases pré e pós-eruptivas e é responsável pela
fixação da estrutura dental no alvéolo. Encontra-se no terço cervical de todos os dentes deciduos
e permanentes e é constituído por feixes fibrosos de alta densidade (fibras de Sharpey). Durante a
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formação da raiz, ocorre o entrelaçamento das estruturas colágenas do cemento e da dentina antes
da sua mineralização, por isso existe a forte união de ambos.
O cemento celular de fibras intrínsecas é formado após o período de erupção dentária,
como resultado das exigências funcionais (SOUZA JUNIOR, 1987; SUOMALAINEN, 1992) e
também é produzido por cementoblastos. 0 cemento celular de fibras mistas é semelhante ao
cemento celular de fibras extrínsecas, porém se desenvolve mais rápido, é estratificado no sentido
vertical, e, em parte no horizontal (em relação à superficie da raiz) (WOLF; RATEITSCHACK;
RATEITSCHACK, 2006).

3.2.4 Osso alveolar

Em conjunto com o cemento radicular e o ligamento periodontal, o osso alveolar também
constitui o aparelho de inserção dos dentes. 0 aparato alveolar é definido como as partes da
mandíbula e da maxila que formam e dão suporte aos alvéolos dos dentes (LINDHE et al., 2005).
O aparelho alveolar pode ser divido em: osso alveolar propriamente dito, osso esponjoso
e osso compacto externo. Desta forma, o osso compacto externo reveste as paredes dos alvéolos o
qual se transforma em lamina cribiforme ou osso alveolar propriamente dito (GLIKMAN, 1994).
Entre os alvéolos e as paredes de osso compacto há um preenchimento com osso esponjoso. Nos
espaços medulares do osso esponjoso a medula amarela esta contida (LINDHE, 1999).
O osso que compõe a parede alveolar tem de 0,1 a 0,4mm com presença de grande
quantidade de pequenos orificios que entram e saem do espaço periodontal por onde passam
vasos sanguineos e linfáticos, assim como fibras nervosas (GENCO; COHEN; GOLDMAN,
1997). Freqüentemente é continuo com o osso compacto ou cortical das faces lingual e vestibular
do processo alveolar, variando de espessura de uma região para a outra (LINDHE et al., 2005).
Lindhe et al. (2005) afirmaram ainda que, tanto o osso cortical quanto o esponjoso sofrem
constante remodelação (reabsorção seguida de formação) em resposta A inclinação dos dentes e As
mudanças nas forças funcionais que agem sobre eles. A remodelação inicia com a reabsorção da
superficie óssea pelos osteoclastos. Depois de pouco tempo os osteoblastos começam a depositar
novo osso. Percebe-se então que, devido ao número dessas células, o coligeno adjacente ao osso
é renovado rapidamente, já aquele vizinho A superficie radicular é renovado lentamente, ou não
chega a ser todo renovado.
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3.2.5 Suprimento sanguíneo do periodonto

1-1á algumas décadas, Lepers (1971) citou que quando não há patologia, os tecidos de
localização periodontal, principalmente

o

ligamento periodontal, apresentam uma rica

vascularização. Isto se deve à própria função biomecânica do periodonto. Os principais vasos de
irrigação que vão em direção à apófise alveolar e o periodonto na maxila são: as artérias
alveolares posteriores e anteriores, as artérias infra-orbitárias e artérias palatinas. Já na mandíbula
são: as artérias mandibulares, mentonianas, sublinguais e vestibulares da mandíbula.
Lindhe et al. (2005) complementaram, dizendo que além dessas artérias existem os vasos
sanguíneos supraperiostais. A artéria dentária que é um ramo da artéria dentária alveolar superior
ou inferior, emite a artéria intra-septal antes de penetrar no alvéolo. Os ramos terminais da artéria
intra-septal (ramos perfurantes) penetram no osso alveolar pelos canais em todos os níveis do
alvéolo, antes disso a artéria dentária fornece ramos que suprem a porção apical do ligamento
periodontal.
Wolf; Rateitschack; Rateitschack (2006) explicaram mais sinteticamente o sistema de
irrigação sanguíneo do periodonto afirmando que o ligamento periodontal, o processo alveolar e a
gengiva são irrigados basicamente por três feixes de vasos, que se anastomosam entre si. No
ligamento periodontal a rede é densa e se assemelha a um cesto. Junto ao epitélio juncional se
encontra um sistema de vasos bastante denso, chamado plexo venoso pós-capilar, que é de
extrema importância para a resistência imunológica local.
O fluido crevicular gengival, originado no sulco gengiva!, se apresenta como importante
marcador tanto da saúde quanto de estados patológicos do periodonto, especialmente por conter
uma grande quantidade de células derivadas do sangue (LINDHE, 1999).
Assim, ele reflete a presença de reações tanto inflamatórias quanto imunes originadas da
associação entre parasita e hospedeiro, além da presença do estresse biomecânico (BUCHMANN
et al., 2002).
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3.2.6 Inervação do periodonto

Assim como os outros tecidos do corpo, o periodonto possui receptores que registram dor,
tato e pressão, esses nervos inervam os vasos sanguíneos possuem seu centro trófico no gânglio
semilunar e chegam ao dente através do nervo trigêmeo e seus ramos terminais. A gengiva do
lado vestibular de incisivos, caninos e pré-molares superiores é inervada pelos ramos labiais
superiores do nervo infra-orbitário. Já a gengiva palatina é inervada pelo nervo palatino maior,
exceto na area dos incisivos, onde é inervada pelo nervo esfenopalatino grande. A gengiva
lingual inferior contém o nervo sublingual e a gengiva do lado vestibular de incisivos e caninos, é
inervada pelo nervo mentoniano, enquanto no lado dos molares é inervada pelo nervo bucal
(LINDHE et al., 2005).
Em uma cirurgia para a inserção de implantes, por se tratar de um procedimento invasivo
e de extrema inter-relação com as estruturas ósseas e suas adjacências, o método anestésico mais
utilizado e recomendado é a anestesia de bloqueio. A anestesia que bloqueia os ramos nervosos
age em uma regido inervada por um feixe vásculo-nervoso. Já uma anestesia de bloqueio
troncular abrange uma região grande, o que oferece um maior silêncio operatório e é aplicada,
geralmente, no nervo maxilar e mandibular (BIANCHINI, 2008).

Se ocorrer uma perda dentária, fato corriqueiro entre grande parte da população, o mais
comum é que se utilize um implante osteointegrado, pelo fato deste agir como uma comunicação
direta, estrutural e funcional entre o tecido ósseo e a superficie do implante, além de ser
altamente capaz de recebimento de cargas funcionais (CARDOSO; GONÇALVES, 2002;
GENCO; COHEN; GOLDMAN, 1997).
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3.3 OSSEO1NTEGRAÇÃO

A discussão sobre a teoria da osseointegração torna essencial que se lembre da biologia
básica do osso. Este é classificado como osso compacto (cortical) ou esponjoso (trabecular).
osso compacto é mais externo e mais rígido, enquanto o osso esponjoso possui uma rede
tridimensional chamada trabeculagem óssea por dentro do osso compacto (DEFINO et al., 1998).
Lindhe et al. (2005) afirmaram diz que no inicio dos anos 60, Branemark e colaboradores
da Universidade de Goteborg iniciaram o desenvolvimento de um novo implante que, para
função clinica, dependia de uma ancoragem direta no osso, o implante osseointegrado.
fenômeno da osseointegração, porém, não foi aceito na época. A idéia da época era de que o
implante oral estaria envolvido em tecidos moles, assim, a estrutura implantada nunca estaria tão
fortemente ligada ao hospedeiro como imediatamente após a sua inserção. Experiências em
animais indicaram que a ancoragem direta do implante ao tecido ósseo seria possível se algumas
diretrizes fossem seguidas (LlNDHE et al., 2005).
Vogel et al. (2001) cita que o processo de osseointegração
" é influenciado por diversos
fatores, sendo que muitos ainda desconhecidos, porém, experiências com animais mostram a
influencia exercida pelas características de aspereza do implante. Uma "rugosimetria" com
valores entre 1,0 a 1,5 estimulam mais a resposta óssea. 0 autor ainda afirma que uma
"rugosimetria" com espaços inferiores a 100 pm não permite crescimento ósseo completo em seu
interior, ainda quando ele poderia depositar substancia óssea fundamental, dando lugar a
variações notáveis nos valores de retenção do implante em si.
Ainda com base nos estudos de Brfinemark, HOBO; ICHIDA; GARCIA (1997)
especificou que os implantes osseointegrados sujeitos a forças oclusais são circundados por osso
cortical e esponjoso e quando a osseointegração é estabelecida e a prótese é projetada com uma
boa distribuição dos esforços, forma-se o osso cortical ao longo da superficie do implante numa
espessura de poucos milímetros. Na conexão entre o osso cortical e o implante ha canaliculos
participando no transporte eletrolitico, próximo à camada de óxido. A osseointegração em osso
esponjoso, por sua vez, ocorre quando as trabéculas se aproximam do implante e entram em
contato intimo com a camada de óxido. Vasos sanguíneos proporcionam nutrição, e ocorre
remodelação na trabeculagem óssea que envolve a superficie do implante. À medida que os
fibroblastos e osteoblastos aumentam em número, mudam de aspecto e aderem a camada de
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óxido. Tal fenômeno, diz o autor, agora baseado em Albrektsson, é similar ao observado na
microestrutura do osso em pessoas saudáveis, e fornece a evidência da adaptação do tecido ósseo
ao material de titânio.
0 implante de titinio é citado, de acordo com Cardoso e Gonçalves (2002), por estimular
o aumento da atividade metabólica celular no processo de deposição óssea, elevada resistência
correção e não resulta em reações imunológicas ou de hipersensibilidade.

Lindhe et al. (2005) usa o termo cicatrização, onde esta permitirá que o implante se torne
"anquilosado" com o osso, ou seja, osseointegrado, e estabeleça uma mucosa delicada inserida ao
implante de titinio, que serve como um selo biológico e que previne que produtos da cavidade
oral alcancem a interface implante/tecido ósseo.
Assim, é possível definir a osseointegração como a aposição direta de tecido ósseo sobre a
superficie do implante, esta constituída de óxido de titirtio, sem a interposição de tecido mole
(VOGEL et al., 2001). Desta forma a osseointegração se torna fundamental para o sucesso da
terapia implantar, sendo que um dos problemas que leva a comprometer o sucesso desta terapia
são as doenças periimplantares.
3.4 TECIDOS PERIIMPLANTARES SAUDÁVEIS
Lindhe e Berglundh (1997) compararam a gengiva ao redor dos dentes com a mucosa ao
redor do implante. 0 estudo feito com cães mostrou que após cerca de 4 meses os tecidos moles e
saudáveis que envolviam os dentes e implantes dos cães apresentaram várias características
microscópicas em comum, além de apresentarem uma coloração rosa e de consistência firme
extremamente parecidas. Tanto os implantes quanto os dentes estavam revestidos por um epitélio
oral queratinizado adjacente ao epitélio juncional com aproximadamente 2mm de extensão.
Observaram também uma zona alta de lmm de tecido conjuntivo que separava o epitélio do osso
alveolar.
Apesar (ins semelhanças o tecido periimplantar saudável se mostrou diferente em muitos
itens. Jovanovic et al. (1993) observaram a ausência de ligamento periodontal, ponto especificado
por Albrektsson (1997), pois de acordo com ele essa ligação entre osso e implante dental se da
através de um contato direto osso-implante, sem interposição de camadas de tecidos moles, o que
fora chamado anteriormente de osseointegração.
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0 tecido periimplantar possui poucas estruturas vasculares. 0 que ocorre é que na gengiva
o suprimento vascular vem de duas fontes diferentes: sendo o vaso supraperiostal a primeira, e o
plexo vascular do ligamento periodontal a seguinte. Como fora visto, no local do implante não ha
um ligamento periodontal, assim, conseqüentemente não haverá o plexo vascular. 0 sistema
vascular será constituído então, apenas pelo grande vaso sanguíneo supraperiostal que emite
ramificações para formar o plexo de capilares e vanulas encontradas abaixo do epitélio juncional
e orais (LINDHE; BERGHLUNDH, 1997).
Nos dentes naturais os fibroblastos se dispõem no ligamento periodontal com seu longo
eixo seguindo a orientação dos feixes de fibras principais, apresentando assim, um trajeto
perpendicular e inserido sobre o cemento radicular. No local do implante, ao contrário do dente,
não há cemento na superficie do titânio, desta forma ou as fibras colágenas revestem o periósteo
da crista óssea paralelamente a superficie do implante, ou se alinham como feixes grossos
paralelamente a superficie óssea. Por isso, a mucosa periimplantar irá conter mais colageno e
menos fibroblastos (BERGHLUNDH et al., 1991).
Por fim, é possível notar nos estudos de Schroeder (1986) e Berghlundh et al. (1991) um
outro ponto diferencial: a presença de poucas células inflamatórias no tecido conjuntivo do
implante.
As diferenças existentes entre esses dois tecidos não indicam se o tecido periimplantar
possui, ou não, alguma anormalidade. Porém, é de consenso, baseando-se nas pesquisas de
Baumam et al. (1993), que os tecidos periimplantares são mais suscetíveis a doenças associadas A
placa bacteriana.

3.5 TECIDOS PERIIMPLANTARES ALTERADOS: AS DOENÇAS PER1IMPLANTARES

Berglundh; Persson; Klinge (2002) descreveram duas categorias de complicações que
ocorrem em implantes: biológicas e técnicas. Complicações biológicas referem-se a distúrbios na
função dos implantes e afetam os tecidos que o circundam, também incluem reações
inflamatórias dos tecidos mole e duros periimplantares. Já as complicações técnicas são danos
mecânicos nos componentes do implante ou da prótese implanto-suportada.
Lang et al. (1997) definiram as infecções periimplantares como sendo condições
patológicas que estão geralmente localizadas nos tecidos moles ao redor dos implantes. Pode
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ocorrer desde uma mucosite localizada, o que irá refletir uma resposta do hospedeiro a um desafio
bacteriano e ficará limitada aos tecidos moles periimplantares, até uma lesão mais grave que é a
periimplantite, além de uma patologia inflamatória, nesta o implante osseointegrado estará sujeito a
uma perda de osseointegração, ou seja, uma perda óssea periimplantar.
3.5.1 Mucosite
Como visto anteriormente, Schroeder (1986) e Berghlundh et al. (1991) notaram a
presença de poucas células inflamatórias no tecido conjuntivo do implante. Porém, uma vez que a
placa acumula-se na superficie do implante, este tecido é infiltrado por um grande número de
células inflamatórias, logo irá ocorrer a ulceração e a perda de aderência das células epiteliais
dessa area, fazendo com que se rompa o selamento do tecido periimplantar (MEFFERT, 1992).
De acordo com Albrektsson e Isidor (1994) a mucosite é reversível. Porém, Lindhe et al.
(2005) conclui que a mucosa periimplantar é menos eficaz do que a gengiva no tratamento das
lesões associadas à placa.
Estudos de Pontoiero et al. (1994) mostraram que a formação precoce de placa

e a

resposta a esta são semelhantes na gengiva e na mucosa do implante, mas com o aumento do
tempo de exposição, as lesões na mucosa periimplantar expandem muito mais do que na gengiva.
Esta expansão ocorre devido a pouca quantidade de fibroblastos na lesão da mucosa
periimplantar. Lindhe et al. (2005) completam dizendo que os fibroblastos não terão capacidade
de produzir uma quantidade suficiente de colágeno e matriz para a fase do reparo, ocasionando
em grande perda tecidual.
Mombelli e Lang (1998) classificam a mucosite periimplantar de acordo com as
manifestações clinicas que esta apresenta. A mucosite periimplante é aquela reversível, como
citou Albrektsson e Isidor (1994), pois fica confinada aos tecidos moles superficiais. Quando a
inflamação é encontrada em conjunção dos componentes protéticos soltos

e é mais

sobrecarregada, pode ser chamada de mucosite hiperlitstica. A mucosite hiperldstica é mais
comum em sobredentaduras, devido a mudanças na microflora,

e durante o tratamento com

dilantina sódica, por ser esta um agente anticonvulsivante.
Em uma fase onde há muito pus na mucosa do periimplante, derivada da entrada de
partículas de alimentos nos sulcos periimplantares, encontra-se e denomina-se o abscesso
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mucosal. Como resultado deste abscesso não tratado surge a fistulação (MOMBELLI; LANG,
1998).
Todas essas manifestações são etapas de um mesmo processo, derivado do acúmulo e
permanência da placa bacteriana, que evolui para uma placa anaeróbica. Em ambos os tecidos
moles (do dente e do implante) as complicações por placa bacteriana (gengivite e mucosite)
produziram o aumento dos indices gengivais e profundidade de sondagem relativos ao aumento
do acúmulo de placa (LANG; WILSON; CORBET, 2000).
A composição desta placa também foi semelhante, sendo que a colonização microbiana

sobre o implante de titfinio seguiu os mesmos padrões que nos dentes (LINDHE; BERGLUNDH,
1997).

3.5.2 Periimplantite
A periimplantite tem sido considerada como uma infecção que tem muitos padrões em
comum com a periodontite crônica do adulto (MOMBELLI et al., 1987).
A lesão inflamatória do tecido mole periimplantar ocorrendo junto com uma perda óssea
progressiva e que exceda os limites de reabsorção óssea tolerável após a osseointegação bem
sucedida de um implante, pode ser definida como periimplantite (BARON; HASS, 2000).
A periimplantite se inicia na porção coronal do implante, enquanto a região mais apical do
mesmo mantém a osseointegração (JOVANOVIC, 1993).
Lindhe e Berglundh (1997) desenvolveram um modelo de periodontite e periimplantite
em um cão para aprofundar suas pesquisas sobre a capacidade do tecido periimplantar de
controlar lesões associadas à placa. Observaram que a placa que se formou nas bolsas induzidas
foi semelhante nas áreas do dente e do implante, em ambas predominaram as bactérias gramnegativas a flora foi composta por Porphyromonas gingivalis e Prevotella intermedia em cerca
de 25%.
A P. gingivalis é capaz de uma interação por coagregação com algumas bactérias, como o
Fusobacterium nucleatum, que contribui de uma maneira bastante eficiente para sua colonização
no sulco subgengival (TANI-ISCHI et al., 2000).
A P. intermedia é dominante também nos processos agudos como a gengivite ulcerativa
necrosante (KINANE, 1998).
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As pesquisas de Lindhe e Berglundh (1997) mostraram também que as lesões nas áreas do
dente eram limitadas A gengiva e separadas do osso alveolar por uma faixa de tecido conjuntivo
não inflamado, com aproximadamente 1 mm de extensão. No tecido periimplantar as lesões
envolviam o osso alveolar. Novamente foi confirmado que os tecidos periimplantares,
diferentemente dos tecidos periodontais, são pouco preparados para solucionar uma lesão
progressiva associada A placa.
A periimplantite pode não se desenvolver em todos os locais com mucosite, assim como a
periodontite pode não se desenvolver em todos os locais com gengivite (LANG; WILSON;
CORBET, 2000).
Depois de uma análise minuciosa, Lindhe at al. (2005) concluiram que as lesões de
periimplantite são menos encapsuladas, atingem o tecido ósseo marginal e, se progredirem, pode
levar A perda do implante. Seus sintomas estão relacionados A natureza infeccioso-inflamatória da
lesão e podem causar edemas e vermelhidão da mucosa, bem como sangramento A sondagem e
supuração.
3.5.3 Etiologia e patogénese das doenças periimplantares
Spirkermann et al. (2000) citaram dois fatores etiológicos primários que sio conhecidos
por causar a perda óssea periimplantar: a infecção bacteriana e a sobrecarga biomecdnica.
Contudo, Isidor (1997) afirma que as doenças periimplantares são multifatoriais.
3.5.3.1 Etiologia microbiana
Infecções periimplantares podem se dar por contaminação bacteriana direta da superficie
do implante durante sua instalação, ou por contaminação bacteriana de estruturas dentais vizinhas
infectadas e por acúmulo de placa nas superficies do biomaterial (MOMBELLI et al., 1987).
Maus hábitos combinados com a falta de selamento que há da mucosa periimplantar
fazem com que as bactérias anaeróbicas entrem na "bolsa" entre o implante e o tecido mole
(MEFFERT, 1991). Além disso, as bactérias podem se acumular nas amígdalas, criptas e dobras
da lingua (LANG; WILSON; CORBET, 2000).
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Pacientes edêntulos foram estudados para analisar o desenvolvimento da microbiota no
sulco periimplantar e ficou evidente que a colonização, nesses casos, se origina na microbiota que
flutua na saliva e não tem relação com a microbiota do sulco gengival ou bolsas periodontais. Tal
microbiota era composta de bactérias Gram-positivas facultativas

o que a assemelhava a

microbiota associada A. saúde gengival ou à gengivite (LANG; WILSON; CORBET, 2000).
Estudos mostram as bactérias que possuem papel fundamental na periodontite destrutiva,
entre elas estão: A. actinomycetemcomitans, P. actinomycetemcomitans, P. gingivalis, P.

intermedia, E. corrodens, F.nucleatum, B. forsythus, C. rectus e várias espécies de Treponema ou
espiroquetas. 0 desenvolvimento das pesquisas pode fazer com que se descubram outras espécies
que não foram mencionadas, mas estas são as bactérias encontradas freqüentemente nos casos
clínicos (ECHEVERR1A, 2003).
A flora bacteriana da gengiva ou mucosa em tomo de implantes sem inflamação é muito
semelhante à flora bacteriana em tomo de dentes sem inflamação periodontal, a maioria é de
forma cocoide e de germes aeróbios Gram-positivos, enquanto a proporção de anaeróbias Gramnegativa é muito pequena. (ECHEVERRIA, 2003).
Na periimplantite a flora bacteriana é composta por: A. actinomycetemcomitans,

P.gingivalis, P.intermedia, e outras espécies periodontopatógenas. A flora bacteriana em tomo de
implantes com periimplantite é muito semelhante à observada em tomo de dentes com
periodontite. (ECHEVERRIA, 2003).
Leonhard et al. (1999) também concluiram em seus estudos que nos implantes com
periimplantite se encontram pat6genos putativos periodontais como o P. gingivalis, P.

intermedia/nigrescens e A. actinomycetemcomitans. Porém, os autores observaram também que
em 60% dos casos haviam microorganismos não associados com a periodontite, tal como

Staphylococcus spp, Enterics e Cândida spp. Notaram também que a microbiota do sulco
periimplantar saudável é similar A. do sulco periodontal saudável.
Como já fora visto e sustentado, é notável a relação existente entre a placa e a mucosite e
doença periimplantar, bem como com a gengivite e doença periodontal. Tal afirmação foi
confirmada por estudos que induziram a mucosite e compararam os locais doentes e os locais
saudáveis e que observaram a melhora clinica da periimplantite através do tratamento
antimicrobiano. Conclui-se também que as lesões periimplantares devem ser consideradas como
locais específicos de infecções e que albergam um grande número de patógenos periodontais. A
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eliminação de agentes patogénicos através da terapia periodontal, principalmente em pacientes
com histórico de periodontite, e a extração dos dentes afetados antes da inserção do implante
favorecem a microflora em torno dos mesmos (GARCIA-CALDERON et al., 2004).

3.5.3.2 Etiologia traumática

Estresse excessivo no implante pode causar sobrecarga e até falha do mesmo. 0 estresse
pode ocorrer logo após a cirurgia, tendo como resultado a mobilidade do implante. Além disso,
pode haver aplicação de sobrecarga mesmo após a integração bem-sucedida do implante
(MI S CH, 2006).
0 termo sobrecarga trata do desequifibrio entre forças funcionais e para-funcionais agindo
sobre a prótese implanto-suportada e no osso ao redor do implante (ROSEMBERG et al., 1991).
Lindhe et al. (2005) cita que as forças aplicadas As restaurações implanto-suportadas
podem ser transferidas para o osso. Fatores como força oclusal (trauma de oclusão) em relação ao
tamanho do implante, a características da superficie do implante e qualidade óssea precisam
necessariamente, ser considerados, pois a perda óssea periimplantar pode estar associada A
sobrecarga fazendo com que o tecido osseointegracio ao redor do implante seja destruido,
surgindo como característica principal a mobilidade do implante.
A ausência de carga durante o período de cicatrização se torna uma condição para a
osseointegração. Assim, o protocolo cirúrgico de dois estágios define que é necessário um
período de cicatrização livre de carga de 3 a 6 meses. Tal período sem carga é obtido
submergindo-se os implantes abaixo dos tecidos moles, permitindo uma completa cicatrização e
remodelação óssea, antes da colocação de qualquer carga direta no implante (BRANEMARK,
1987).
Isidor (1996) complementou, afirmando que se a carga funcional aplicada no implante
exceder a capacidade do osso de suportá-la haverá uma falha. De acordo com o autor,
experimentos comprovam que a sobrecarga oclusal pode ser o fator principal na perda de um
implante já estável.
Falhas relacionadas A forças traumáticas ocorrem, geralmente, no primeiro ano do
implante em função (ROSEMBERG et al., 1991).
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Uma infecção induzida por meio de uma ligadura, como uma sobrecarga biomecânica
causada por um contato supra-oclusal conduzindo a forças não axiais, provocará, muito
provavelmente, alterações na integração dos tecidos periimplantares. Tal infecção acarretará,
além da perda de inserção, perda do osso marginal. Por outro lado, a parte mais apical do
implante permanecerá, em sua grande parte, em contato com o osso residual. Já em um implante
que sofrera uma sobrecarga oclusa!, ao invés da biomecânica, observa-se grande perda óssea e
mobilidade detectável, porém, não haverá necessariamente perda da inserção clinica (ISIDOR,
1997).
A sobrecarga pode ser causada por desenho, tipo e posição de implantes inadequados,
assim como por número de implantes insuficientes para suportar as próteses e excessivos
põnticos suspensos. Pode ocorrer também em casos de violação das limitações protéticas para a
dentição natural, perda do osso de suporte, forças para-funcionais excessivas, falta de
manutenção e doenças sistêmicas (RANGERT et al., 1995).
A periimplantite pode ter relação com essas forças para-funcionais, assim como com os
contatos oclusais laterais (RANGERT et al., 1995).
A perda óssea periapical é característica da periimplantite retrógrada e pode ser causada
por microfaturas ósseas devidas à carga prematura no implante ou sobrecarga, ou por fatores
microbianos do dente natural removido, excesso de calor durante a instalação ou, finalmente, por
cavidades ósseas residuais criadas pela instalação de implantes mais curtos que o sitio cirúrgico
preparado (MISCH, 1990).
A microfatura do osso é irreversível, mesmo com o controle da sobrecarga, motivo pelo
qual os tecidos periimplantares não se acomodam ao estresse biomecfinico (MEFFERT, 1996).
3.6 FALHA NOS IMPLANTES
A falha nos implantes pode ser acarretada por processos biológicos lentos e graduais, mas
vários dos sinais clínicos que indicam tal falha aparecem apenas quando o estado clinico do
paciente já está irreversível e incurável (MOMBELLI; LANG, 1994).
As falhas biológicas dos implantes são definidas pelo insucesso ou perda da
osseointegração. São consideradas falhas precoces as que ocorrem em semanas ou poucos meses
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após a implantação. As falhas tardias ocorrem após certo tempo do implante em função e após,
inclusive, da osseointegração (TONETTI; SCHMID, 1994).
Tonetti (1998) afirmou que dados experimentais indicam que estas falhas não são
aleatoriamente distribuídas na população, elas se concentram em um pequeno subgrupo
populacional. Isso pode indicar que existe um grupo de alto risco para a perda precoce dos
implantes.

3.7 FATORES DE RISCO PARA A SAÚDE DO IMPLANTE

Como fora citado por Misch (2006), critérios básicos para o sucesso do implante são: a
ausência de mobilidade quando testado clinicamente, ausência de radiolucidez periimplantar nas
radiografias, perda óssea menor do que 0,2mm anualmente após o primeiro ano do implante em
função e, por fim, a ausência de sinais de dor, infecções, neuropatias, parastesia ou violação do
canal mandibular.
Tonetti (1998) afirmou que o implante pode falhar de uma forma primária ou secundária.
0 fracasso primário ocorre quando não ha osseointegração. 0 fracasso secundário ocorre quando
há osseoirttegração e a falha ocorre depois desta.
Entendem-se como fatores de risco para a falha aqueles que são adquiridos e pode ser
removido. Já os indicadores de risco não podem ser removidos, como o caso da hereditariedade.
Se o fator de risco for eliminado ou reduzido, irá resultar em uma diminuição da incidência da
doença e, com isso, o tratamento iria obter melhores resultados (TONETTI, 1998).
Assim, entram na lista dos fatores de risco: o hábito de fumar cigarro, a falta de higiene
oral, medicações especificas, doenças sistêmicas, fenótipo hiperinflamatório e, paciente
parcialmente edêntulo com problema periodontal (TONETTI, 1998).
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3.7.1 Hábito de fumar cigarro

Haas et al. (1996) afirmaram que fumantes com implantes osseointegrados têm mais
chances de desenvolver periimplantite. Tal afirmação foi feita depois de um estudo que avaliou
os implantes de 107 fumantes, comparando-os a 314 não-fumantes. No grupo de fumantes
observou-se maiores indices de sangramento e de profundidade de sondagem periimplantar,
assim como um grande grau de inflamação da mucosa e reabsorção óssea mais acentuada.
Para os mesmos fins, Bain e Moy (1993) analisaram 2194 implantes em 540 pacientes e
como resultado concluíram que o fracasso dos implantes em fumantes foi muito maior, com uma
taxa de 11,3%, sendo que os implantes instalados em não-fumantes fracassaram em apenas 4,8%
dos casos.
Lindquist; Caisson; Jemt (1997), com o objetivo de avaliar a influência do habito de
fumar e outros possíveis fatores relevantes na perda óssea periimplantar, avaliaram 45 indivíduos,
sendo que 21 eram fumantes e 24 não fumavam. Todos estavam sob terapia de suporte há 10 anos
e eram desdentados totais. Os autores observaram que a média de perda óssea periimplantar foi
bem pequena, aproximadamente 1 mm. Esta diferença foi duas vezes maior para os indivíduos
fumantes. A perda óssea também esteve associada a quantidade de cigarros consumidos por dia,
sendo que indivíduos que consumiam mais de 14 cigarros ao dia foram os que apresentaram
maior perda óssea durante todo o período de avaliação.
Pacientes que pararam de fumar 1 semana antes da colocação do implante e
permaneceram por mais 8 semanas após a cirurgia, podem obter taxas de fracassos semelhantes
àqueles que nunca tinham fumado (BAIN, 1996).
Zitzmann et al. (1999) observam ainda que em fumantes ocorre uma maior incidência de

perda precoce de implantes, sendo que a maioria dos fracassos ocorre na maxila, devido is más
condições da mesma. 0 fumo também provoca irritação na mucosa, o que pode afetar a
regeneração óssea em torno do implante.
Níveis significativamente mais altos de perda do osso marginal, e inflamação do tecido

mole estio associados com o cigarro e com o nível de higiene oral (LINDQUIST; CARLSSON;
JEMT, 1997). Contudo, não bá evidencia clara de que o fumo é um fator de risco estatisticamente
significante para a redução do defeito (ZITZMANN et al., 1999).
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3.7.2 Falta de higiene oral

Ao afirmar a relação existente entre o ato de fumar cigarro e o nível de higiene oral para a
perda óssea marginal, Lindquist et al. (1997) se basearam nas experiências com os 45 indivíduos
e que mostraram que entre os fumantes, aqueles com higiene deficiente apresentaram uma perda
óssea significativamente maior (p <0,001) quando comparados aos que mostraram um controle
de placa eficiente.
0 controle de placa é parte fundamental do tratamento de implantes e a base para prevenir
futuras doenças (LANG et al. 2000). Para ajudar na manutenção do implante e para o tratamento
de infecções periimplantares, se torna necessário evitar a colonização bacteriana volumosa da
superfície do implante para prevenir a inflamação e infecção dos tecidos periimplantares,
minimizando os riscos de perda do implante. A remoção de depósitos bacterianos também se
torna um passo fundamental para a terapia de infecções periimplantares, assim como a indução de
uma mudança na microflora ao redor do implante, pois isto poderá impedir que patógenos
potenciais colonizem a área (LINDQUIST; CARLSSON; JEMT, 1997).
Tonetti (1998) também observou que entre pacientes com baixo nível de higiene oral, há
uma maior incidência de fracasso no implante e problemas no tecido mole.
Portanto, se faz indispensável o controle do nível adequado de placa no paciente. Depois
de obtida a saúde periodontal ou periimplantar, deveria ser oferecido ao paciente um programa de
manutenção, para que assim o tratamento continuo de processos de doenças emergentes seja
facilitado (LANG; WILSON; CORBETT, 2000)

3.7.3 Medicações e tratamentos específicos

São poucos os relatos que tratam sobre medicações ou tratamentos que influenciem nas
doer-was periimplantares. Jisaander; Grenthe; Alberius (1997), entretanto, citaram a relação entre
a falha de implantes dentais e pacientes irradiados. A radiação em si pode causar xerostomia e
trazer infecções devido à diminuição do aporte sangUineo na região

e possibilidade de

osteoradionecrose. Estudos mostraram que a maxila é mais suscetível à falha de implantes após
irradiação, porém quando esta ocorre na mandíbula as conseqüências são mais sérias devido ao
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aporte sanguíneo reduzido. A colocação de um implante após tratamento radioterápico deve ser
feita depois de um intervalo que varia de 3 a 12 meses.
Estudos de Giordano et al. (2003) relataram também que os antiinflamatórios utilizados
em pacientes com dor crônica e desconforto causado, por exemplo, por artrite reumática, podem
promover alterações no metabolismo do tecido ósseo e atrasar o processo de reparo de fraturas.
Isto porque os agentes antiinflamatórios não esteroidais convencionais inibem tanto a enzima
cicloxigenase-2 (COX-2) agindo contra a inflamação, quanto a cicloxigenase-1 (COX-1) que é

constitutiva e que produz as prostaciclinas protetoras da mucosa gástrica, o que provocará outros
efeitos colaterais, como distúrbios gastrintestinais e renais.
0 uso inadequado de antibióticos também pode agravar a situação de uma doença
periimplantar, pois este pode aumentar a resistência bacteriana. Essa resistência deve-se a uma
modificação genética estável, transmissível através das gerações. Outros mecanismos de

transferência do material genético estão envolvidos neste processo de "adaptação" bacteriana,
como a transdução, transformação, conjugação, elementos extracromossomais (plasmideos) e
DNA recombinante (TRABULSI et al., 1999).
Lindhe et al. (2005) também concluiram que a utilização de medicação anticoagulante ou

qualquer outra medicação que dificulte a hemostasia, como o Acido acetilsalicilico, pode resultar
em um sangramento prolongado no trans e no pós-operatório, como também um aumento da área
de hematoma após a cirurgia.
3.7.4 Doença sistêmica

Estudos de Hutton et al. (1995) demonstraram o efeito da osteopenia na sobrevivência de
implantes, observou-se que implantes colocados em locais com pouca quantidade óssea tinham
apresentavam mais riscos de falha.

3.7.4.1 Osteoporose

Tonetti (1998) relacionou a qualidade do osso com o sucesso do implante. De acordo com

seus estudos, quanto mais baixa a qualidade do osso no local de colocação do implante, mais
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riscos este possui de falhar. Além disso, a baixa qualidade do osso pode ocasionar também, a
perda do implante.
De acordo com Uddo (2008) a osteoporose é uma desordem esquelética e tem como
conseqüência o decréscimo da densidade e da massa óssea, a deterioração microarquitetural
elevada e a suscetibilidade a fraturas.
A osteoporose é uma disfunção comum entre a população com mais de 60 anos de idade,
especialmente entre as mulheres, sendo mais comum ainda na pós-menopausa e naquelas que
sofreram ovaricectomia (DAO; ANDERSON; ZARB, 1993; MISCH, 2000).
Misch (2000) considerou a osteoporose urna contra-indicação relativa para a terapia com
implantes osseointegrados, pois, como fora citado, a diminuição da densidade óssea afeta
substancialmente o contato intimo entre osso e implante, afetando conseqüentemente, as chances
de sucesso do mesmo. Nesses casos o modelo do implante deve proporcionar uma maior
ancoragem e se torna necessário um período de cicatrização mais longo com aumento lento e
progressivo de carga.
Contrários a esta idéia, Dao; Anderson; Zarb (1993) citam que se a osteoporose é
diagnosticada em um local do esqueleto, não necessariamente sera encontrada em todos os ossos.
Além disso, em sua pesquisa não foi encontrada qualquer relação entre perda de implantes e
idade ou sexo, sendo que a osteoporose é claramente mais prevalente em idosos e principalmente
nas mulheres. Assim, os autores consideram necessária a medição da densidade óssea do local
antes da colocação do implante.

3.7.4.2 Osteite Deformante

Em um de seus estudos, Misch (2000) descreveram a osteite deformante como uma
doença óssea crônica e de progressão lenta onde existem osteoblastos e os osteoclastos. e
predomina a atividade osteoblastica. Neste caso, o inverso da osteoporose, os homens são mais
afetados, principalmente os que têm idade superior a 40 anos. 0 autor citou que em 20% dos
casos os maxilares são afetados, sendo mais comum na maxila do que na mandíbula. A osteite
deformante nos maxilares apresenta como características: a mobilidade dental, aumentos ósseos e
o osso, na radiografia, apresentam um aspecto de algodão. Devido ao aumento da vascularização
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podem ocorrer fraturas. Desta forma o autor conclui que a terapia com implantes osseointegrados
em pacientes com o "Mal de Paget" não deve ser utilizada.

3.7.4.3 Displasia fibrosa

Displasia fibrosa é uma desordem esqueletal idiopitica, onde o trabeculado ósseo normal
é substituído por um tecido fibroso estruturalmente desorganizado. Se manifesta nas formas
monostótica, quando afeta apenas um osso, ou poliostótica, afetando vários ossos. A forma
monostótica é a que comumente afeta os ossos maxilares, sendo freqüentemente encontrada na
maxila, durante as duas primeiras décadas de vida e afetando de maneira igual homens e
mulhures (MACHADO; SOARES; OLIVEIRA, 2004).
Misch (2000) também citou que em casos de displasia fibrosa no maxilar a reabilitação
com implantes osseointegrados é contra-indicada, pois a ausência de osso saudável e o aumento
de tecido fibroso tornam a fixação e a estabilidade inicial do implante impossível.

3.7.4.4 Diabetes

Os riscos de fracasso em diabéticos metabolicamente controlados são os mesmos do que
na população em geral. Mas Tonetti (1998) afirmou que o diabetes descontrolado é um fator de
risco para a doença periodontal. Entretanto, as evidências que relacionam o diabetes a doenças
periimplantares ainda são inicias, pois em um estudo de 1 ano de sobrevivência de implantes em
diabéticos não dependentes de insulina, mostrou uma taxa de 7,3% de fracasso, contudo, não
existem prognósticos de médio e longo prazo nestes pacientes.
Misch (2000) citou que os principais sintomas do diabetes melito são poliúria, polidipsia,
polifagia e perda de peso. A insulina se faz necessária para permitir que ocorra a penetração da
glicose nas membranas das células, com exceção das células cerebrais e da medula espinhal Com
a deficiência de insulina a glicose permanece na corrente sangiiinea aumentando

o nível da

mesma. Assim, pacientes diabéticos descompensados apresentam maior risco de desenvolver
infecções e tam seu processo de cicatrização afetado pelo comprometimento da função vascular,
quimiotaxia, comprometimento da função dos neutrófilos e um meio ambiente anaeróbio.
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metabolismo da proteína é reduzido e a cicatrização dos tecidos moles e duros é retardada. A
regeneração dos nervos é alterada e a angiogênese, comprometida. Sendo assim, a cicatrização de
um implante e até mesmo a osseointegração se torna dificil. De acordo com o autor, para que se
possa fazer um tratamento com implantes é fundamental então, que o diabetes seja controlado.
3.7.4.5 Deficiência de vitamina D

A vitamina D aumenta a absorção do cálcio e do fosfato pelo organismo. A falta desta
vitamina, assim como a falta de exposição à luz solar, pode levar ao raquitismo (SONIS; FAZIO;
FANG, 1984).
Misch (2000) salientou que radiogra fi as de um paciente com falta de vitamina D mostram
uma redução no trabeculado ósseo e uma lamina dura indistinta. Desta forma, o tratamento com
implantes pode ser feito, mas deve ser acompanhado de suplemento de vitamina D e exposição
luz solar.
3.7.5 Fenótipo hiperinflamatório

Alguns indivíduos têm um fenótipo monocitico hiperinflamatório, tal fenótipo é resultado
de características genéticas e fatores ambientais. Uns indivíduos com o fenótipo inflamatório
hiperativo liberam altos níveis dos mediadores inflamatórios quando em contato com
lipopolissacarideos bacterianos, tais como TxA, TNF-A e IL-1B, os quais têm papel fundamental
na patogênese da doença periodontal entre outras lesões (MUMGHAMBA; MARKKANEN;
HONKALA, 1995).

De acordo com Kahn et al. (2000), pacientes com doença periodontal apresentam altos
níveis de fibrinogênio plasmático e também um aumento do número de leucócitos.
Salcetti et al. (1997) observaram que pacientes com periimplantite liberam mais
prostaglandina-E2 e interleucina-1 em resposta aos estímulos bacterianos, do que um paciente
sem a doença. Assim, foi constatado que a combinação do poliformismo do complexo genético
da interleucina-1 mais o aumento na produção do mediador inflamatório, estaria associada com
formas severas de doença periodontal.
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3.7.6 Paciente parcialmente edêntulo com problema periodontal

Salcetti et al. (1997) a firmaram que as evidências para a crença de que implantes podem
ser afetados pelas condições periodontais são: a semelhança na microflora que coloniza os dentes,
e implantes, em pacientes parcialmente edêntulos

e a identificação de um fenótipo

hiperinflamatório nesses mesmos pacientes com lesões periimplantares.
Estudos mostraram que a perda óssea marginal de implantes inseridos em pacientes
periodontais chega a 45% em 5 anos, sendo a perda de 1,5 mm. Comparando esses resultados
com os resultados da população com baixo risco A. periodontite, é perceptível que pacientes
periodontais são mais susceptíveis a problemas periimplantares no tecido mole ou duro
(ELLEGARD et al., 1997).

3.7.7 Ausência de mucosa ceratinizada

A mucosa ceratinizada parece ser um pré-requisito para a saúde periimplantar, sendo que
a irritação dos tecidos moles periimplantares, a mobilidade muscular e a mucosite estão
diretamente relacionadas com a presença de mucosa ceratinizada. A presença de queratinização
protege os implantes dentários. A perda de mucosa mastigatória ceratinizada, assim como

o

excesso de mucosa alveolar fragilizam a área periimplantar, facilitando a contaminação
bacteriana pela placa (ZARB; SCHMITT, 1990).

Se a dimensão de tecido mole não for adequada poderá ocorrer uma reabsorção para
assegurar uma altura biológica apropriada. Estudos demonstraram que em sítios com um padrão
de reabsorção óssea angular a mucosa correspondente era fina e o tecido conjuntivo se formou
com dimensões similares Ls dos sítios com mucosa mais espessa. A conclusão retirada dessas
análises é que para estabelecer uma inserção de epitélio e conjuntivo adequado é necessária uma

altura minima de mucosa periimplantar. Se não houver esta altura minima uma reabsorção óssea
ocorrerá para assegurar a distância biologicamente necessária (BERGLUNDH; UNDHE, 1996).
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3.7.8 Condição cirúrgica

Os princípios que norteiam qualquer procedimento cirúrgico baseiam-se em uma boa
incisão (BIANCHINI, 2008). Fatores como a falta de estabilidade inicial, aquecimento ósseo,
espaço reduzido, sitio ou implante contaminados, retalho com forma imprópria e até mesmo a
carga transmucosa, podem levar o implante, mesmo que na ausência dos demais fatores de risco
antes abordados, à falha (EL ASKARY; MEFFERT; GRIFFIN, 1999).
Também é importante examinar as condições de saúde intra-oral dos tecidos duros e
moles, assim como a morfologia óssea das areas selecionadas para a instalação de implantes
(LINDHE et al., 2005).

3.7.8.1 Falta de estabilidade inicial

A osteotomia, processo que reduz ou corrige as deformidades causadas pela periodontite
alveolar (CORTELLI et al., 2005), pode se tornar exagerada para as dimensões do implante caso
haja uso de força excessiva para remover uma broca presa durante a preparação do alvéolo
cirúrgico, ou a falta de destreza manual durante as perfurações ou na colocação do implante

e

qualidade óssea pobre (MISCH, 2000).
Agravo de células ósseas com subseqüente necrose e preparação elíptica com subseqüente
formação de tecido mole encapsulando o implante são aspectos resultantes destes fatores (EL
ASKARY; MEFFERT; GRIFFIN, 1999).
Por ser o osso um tecido vivo, os procedimentos operatórios que visam a. criação de um
orifício nesse tecido devem ser cuidadosos ao extremo, pois influenciarão diretamente no
processo de osseointegração. As perfurações geram um trauma programado e esse trauma se
torna reversível e o processo inflamatório reparador ir á dar inicio a osseointegração
(BIANCHINI, 2008).
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3.7.8.2 Sobre aquecimento ósseo

de extrema importância
cia ter em mente que o tecido ósseo não deve ser exposto a um
calor friccional excessivo gerado durante a osteotomia (LINDHE et al., 2005).
0 maior problema gerado pelo trauma programado das perfurações é o superaquecimento
do osso, que vai interromper a reversibilidade do trauma, levando a uma necrose excessiva e
danificando o processo de osseointegração (BIANCHINI, 2008), causando, conseqüentemente, o
fracasso do implante.
A necrose de células ósseas ocorre a uma temperatura de 47 graus centígrados, por 1 min
(ERIKSSON et al., 1982).
Para evitar superaquecimento é recomendável que a velocidade das perfurações não
exceda 2000rpm. As brocas seqüenciais devem ser novas e a irrigação é necessária para auxiliar
no resfriamento do osso (MEFFERT, 2000).
3.7.8.3 Espaço reduzido entre implantes ou entre dente/implante
El Askary; Meffert; Griffin (1999) ressaltaram que a maior parte dos fabricantes
recomenda um espaço mínimo entre implantes ou dentes e implantes de 3 a 7 mm, para permitir
suficiente espaço biológico. Assim evita a necrose que poderia ocorrer devido ao reduzido aporte
sanguine() e facilita a higiene oral. Em osso muito denso o espaço mínimo deve ser de 5 mm, para
evitar superaquecimento e necrose celular. Já no osso medular o espaço pode ser de 3 mm, tendo
em vista que neste não haverá risco de superaquecimento.
3.7.8.4 Colocação de implante em sitio contaminado
Como fora visto com Mombelli et al. (1987) as infecções periimplantares ocorrem por
contaminação bacteriana direta da superfície do implante durante sua instalação, ou por
contaminação estruturas dentais vizinhas infectadas e por acúmulo de placa nas superfícies do
biomaterial.
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Kronstom et al. (2001) concordaram que as falhas nos implantes podem ocorrer devido
colocação em sitio contaminado ou devido à migração de infecção proveniente de dentes
vizinhos, através dos espaços medulares. Quando há perfuração nasal ou comunicação com o
maxilar infectado também pode ocorrer contaminação.
Devido á. ausência de ligamento periodontal o implante se toma mais vulnerável
infecções durante a fase inicial, antes da completa osseointegração (ESPOSITO; THOMSEN;
ERICSON, 1999).
Assim, é recomendado que antes da colocação do implante sejam removidas quaisquer
fontes de infecção próximas: restos radiculares, corpos estranhos, lesões endodõnticas, lesões
residuais e infecção periodontal.

3.7.8.5 Contaminação do implante antes da inserção

Se o implante entrar em contato com instrumentos que não sejam de titânio ou com
bactérias na cavidade oral, ele pode ser contaminado. Até mesmo o pó da luva do profissional
pode acarretar nesta contaminação. Para que o implante esteja esterilizado e não tenha contato
com nenhuma superficie é necessário o cuidado do fabricante e do dentista, que deverão ser
rigorosos na assepsia (PIATTELLI et al., 1998).

3.7.8.6 Retalho impróprio

Dois diferentes desenhos de retalhos podem ser utilizados: vestibular ou incisões na crista.
Quanto mais largo é o osso da crista, mais conveniente é de se utilizar a incisão ao nível da
mesma. Se a crista é estreita e alta, recomenda-se a incisão vestibular (LINDHE et al., 2005).
Quando se eleva o retalho mucoso, também é necessário afastar adequadamente o
peri6steo juntamente com o retalho, especialmente quando se descolam os tecidos moles no lado
lingual da mandíbula. Assim é possível evitar que o tecido mole interfira com as brocas e que a
cortical lingual seja acidentalmente perfurada durante a osteotomia (LINDHE et al., 2005)
Se o retalho não permitir a coaptação dos bordos cirúrgicos ou se não houver tensão
excessiva na sutura, a cicatrização ficará prejudicada e, assim, poderá haver exposição prematura
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do parafuso de cobertura, aumentando os riscos de infecção no sitio do implante (EL ASKARY;
MEFFERT; GRIFFIN, 1999).
recomendado, quando se trabalha na mandíbula, que a correção dos possíveis rebordos
finos seja feita após a instalação dos implantes em posições aceitáveis (primeiro passo cirúrgico).
Na maxila o aplainamento deverá ser postergado até que seja confirmado que os implantes
instalados se tornaram ossoeointegrados. Isso evitará qualquer remoção desnecessária de osso
(LINDHE et al., 2005).

3.7.8.7 Sobrecarga

As forças aplicadas as restaurações implanto-suportadas são, em parte, transferidas para o
osso. A sobrecarga pode variar de indivíduo para indivíduo, assim como de um sitio para outro.
Ainda assim, fatores como a força oclusa! (trauma de oclusão) em relação ao tamanho do
implante, características da superficie e qualidade óssea precisam ser observados. Estudos
comprovam que a perda óssea periimplantar pode estar associada à sobrecarga, a mobilidade do
implante surge como a característica principal (LINDHE et al.,2005)
Os implantes podem sofrer carga mastigatória prematuramente através da mucosa e esta
carga pode ser provocada por próteses provisórias ou pela ausência das mesmas, o importante é
que se evitem tais cargas durante o período de osteointegração (BAUMGARTEN; CHICHF,
1995).
Conhecer os fatores e indicadores de risco é necessário para que se possa manter a alta
taxa de sucesso dos implantes. 0 controle, através de parâmetros periodontais, dos locais
específicos ao redor do implante, ajudará a obter um diagnóstico antecipado de infecção marginal
e um controle efetivo da saúde dos tecidos moles ao redor dos implantes (TONETTI, 1998)
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3.8 DIAGNOSTICO

Um diagnóstico preciso e rápido é ideal para a cura de qualquer doença periimplantar. De
acordo com Bauman et al. (1992) alguns parâmetros clínicos que se mostram válidos para avaliar
a saúde do periodonto são, ou podem ser inadequados ou impróprios para avaliar o sucesso do
implante. Ainda assim, devido à semelhança existente entre a periimplantite e a periodontite,
muitas comparações podem ser realizadas.

3.8.1 Parâmetros

Informações clinicas, radiográficas e histológicas precisam ser analisadas e combinadas
para que se obtenha uma análise ideal dos problemas envolvidos (MOMBELLI; LANG, 1994).
Mombelli e Lang (1998) definiram sintomas que são típicos de lesões periimplantares,
entre eles as evidências radiográficas de destruição óssea vertical estão presentes. 0 defeito
assume a forma de um pires ao redor do implante, enquanto isso a parte apical retém perfeita
integração óssea. Isso pode ocorrer sem que a mobilidade seja notável até que a integração óssea
seja completamente perdida, desta forma, uma radiolucidez continua ao redor do implante indica
fracasso.
Além disso, se observa a destruição óssea vertical associada com formação de bolsa
periimplantar e o sangramento á. sondagem suave e supuração da bolsa. Os tecidos podem ou não
estar inchados, hiperplasia é encontrada com freqüência se os implantes foram instalados em uma
área sem mucosa ceratinizada, ou se a estrutura supra é uma overdenture. Os autores não
consideram a dor como

lima

característica típica de periimplantite.

Ainda é salientado pelos autores que um diagnóstico insinua que um fenômeno biológico
pode ser compreendido baseado em algumas características fundamentais. A periimplantite pode
causar danos irreparáveis e sua destruição pode ser rápida, por isso a necessidade de parâmetros
diagnósticos mais sensíveis para que tal doença seja diagnosticada mais cedo, antes da falha total
do implante.
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3.8.1.1 Sangramento à sondagem
A sondagem, quando é feita de forma correta e com emprego de força suave, não deve
provocar sangramento, ainda assim, se houver, pode ser sinal de inflamação. Karoussis et al.
(2003) consideram a ausência de sangramento como critério de sucesso de um implante.
Leckholm et al. (1986) não encontraram correlação entre sangramento A. sondagem e
mudanças histológicas, microbiológicas ou radiográficas ao redor de implantes. Assim como
Misch (2006), que entende que o sucesso do implante nos primeiros anos está mais relacionado
ao equilíbrio biomecânico do que à saúde gengival.
Entretanto, autores como Jepsen et al. (1996) consideraram saudáveis os sítios onde há
ausência de sangramento à sondagem, pois os sítios com mucosite e periimplantite sempre
mostraram significativamente maiores indices de sangramento. A ausência de sangramento a
sondagem teve um valor preditivo negativo alto (97%), servindo dessa forma como um indicador
de condições periimplantares estáveis.
3.8.1.2 Profundidade de sondagem

normal que a profundidade de sondagem do implante seja maior do que a profundidade
ao redor dos dentes saudáveis (APSE et al., 1989).
Exames histológicos de biópsias revelaram que a sondagem da interface dentogengival
havia resultado em uma leve compressão do tecido gengival e a profundidade era de 0,7 mm a
ponta da sonda se localizava nas células do epitélio juncional de coronal para apical. Nos tecidos
periimplantares, a sondagem causou tanto compressão quanto um deslocamento lateral da
mucosa periimplantar e a média da profundidade era significativamente mais profunda do que nas
Areas dos dentes, com cerca de 2,0 mm. A extremidade da sonda estava na interface do tecido
conjuntivo/implante e em posição apical A. barreira epitelial. A distância entre a ponta da sonda e
a crista óssea nas Areas do dente era de 1,2 mm, enquanto que no implante chegava a 0,2 mm
(LINDHE et al., 2005).
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Assim, para avaliar a profundidade da sondagem em implantes, deve-se utilizar como
referencia um ponto fixo no implante (LANG et al., 2000).
Lekholm et al. (1986) definiram que, em implantes estáveis, a profundidade da sondagem

fica entre 1,3 e 3,8 mm. Entretanto, Lindhe et al. (2005) justificaram que, como a barreira
epitelial está aproximadamente ao longo de 2 a 3 mm, a profundidade da sondagem em tais sítios
deve ser menor ou igual a 3 mm. Mombelli e Lang (1998) também concluiram que a
profundidade de sondagem em implantes prósperos não passa de 3 mm.
Estudos de Lang et al. (1994) indicaram que a qualidade dos tecidos periimplantares
influencia na profundidade de penetração da sonda. Quando a sondagem foi feita em tecidos
inflamados a sonda penetrou próximo ao nível ósseo. JA em tecidos saudáveis, a ponta da sonda
parou ao nível histológico de adesão do tecido conjuntivo.
A profundidade está relacionada à espessura e qualidade da mucosa que circunscreve o
intermediário. A presença da mucosa alveolar é geralmente associada a uma maior profundidade

de sondagem, enquanto a presença de um colar ceratinizado ao redor do intermediário está
associada a uma menor profundidade de sondagem (BAUMAN et al., 1992).
Em sítios com perrimplantite a sonda irá penetrar apicalmente ao epitélio e alcançar a
base da inflamação na crista do osso alveolar. Conseqüentemente, ocorrerá um aumento da
profundidade da sondagem (LINDBIE et al., 2005).
Jovanovic (1993) complementa dizendo que, para se diagnosticar um sitio de implante

comprometido deve-se usar a sondagem manual ou automática. Para o autor, o monitoramento
cuidadoso da profundidade de sondagem e do nível de inserção ao longo do tempo é importante
para detecção de alterações dos tecidos periimplantares.
Lang; Wilson; Corbelt (2000) afi rmaram que não há evidência cientifica para a a firmação
que a sondagem pode rachar o selamento de tecido mole e pôr em risco a integridade do
implante. Citam ainda, que logo após a sondagem periimplantar, a junção epitelial com a
superfície de titfinio pode ser restabelecida de 2 a 5 dias.
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3.8.1.3 Cor, consistência e textura

Ainda não estão bem definidas quais a textura e cor normais do tecido periimplantar, pois
elas podem variar entre implantes devido Ls propriedades de sua superficie. Eles também
dependem da aparência normal do tecido, anterior à instalação do implante (MOMBELLI, 1993).
Bauman et al. (1992) consideraram a cor e a textura do tecido periimplantar como
importantes indicadores de saúde. As alterações patológicas podem ser percebidas através das
mudanças de cor, consistência e textura da mucosa periimplantar. Porém, a ausência de alteração
na cor não indica necessariamente a saúde local. Os implantes são cercados por uma mucosa
alveolar mais eritematosa do que a dos dentes. E a consistência do tecido mole periimplantar
pode ser avaliada à tração do tecido mole adjacente a ele. Qualquer movimento deste tecido sobre
tensão das Areas bordej antes pode ser prejudicial, afetando a inserção do tecido/implante.
Sinais como edema e vermelhidão dos tecidos marginais têm sido relatados como resultado
de infecções periimplantares. Ainda assim, dificuldades no registro da inflamação na mucosa
periimplantar têm sido relatadas, como a presença de mucosa não ceratinizada que poderia
aparecer mais vermelha que o normal quando comparada a um tecido ceratinizado (SALVI;
LANG, 2004).
Desta forma, tamanha disparidade nos resultados dos diferentes estudos sugere que um
parâmetro de avaliação subjetivo como a inflamação da mucosa, não deveria ser utilizado para
mensuração da inflamação periimplantar (APSE et al., 1991).

3.8.1.4 Radiografia

A preservação da altura do osso marginal é fundamental para a manutenção do implante e
freqüentemente é usada como um critério de sucesso primordial para diferentes sistemas de
implante. A média de perda óssea marginal menor que 0,2mm anualmente, foi considerada um
dos principais critérios de sucesso. Porém, estudos mais recentes mostram que a perda óssea
marginal pode ser minima, ou até mesmo, inexistente (LINDHE et al., 2005).
Exames radiográficos auxiliam na solução de dúvidas quanto a perda óssea, assentamento
impróprio do abutment ou nenhuma anomalia aparente (MOMBELLI; LANG, 1998)
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Ainda assim, exames radiograficos não devem ser o Unico parâmetro de para calcular o
desempenho dos implantes no paciente, pois por conta da radiação, não podem ser utilizados em

toda consulta (LINDHE et al., 2005).
A radiografia convencional tem uma baixa proporção de achados falsos positivos e, com
isso, obtém alta especificidade para a descoberta de perda óssea periimplantar. Mesmo assim, a
evidência radiográfica de contato osso-implante não comprova a osseointegração em nível
histológico. A radiografia de subtração digital é altamente recomendada, pois nela as mudanças
minuciosas no nível e densidade do osso alveolar podem ser reveladas (LANG; WILSON;
CORBET, 2000).
Uma radiolucidez periimplantar completa indica a presença de tecido mole e uma provável
mobilidade do implante e pode predizer a perda do mesmo. Porém, pode ser possível haver
radiolucidez periimplantar parcial com algumas regiões apresentando osseointegração e, portanto,
ausência de mobilidade. As radiografias periapicais nos fornecem apenas uma imagem
bidimensional que nos permite avaliar somente as faces mesial e distal de um implante. Nenhuma
informação é fornecida sobre o aspecto vestibular e lingual. Devido a inacessibilidade de algumas
partes do implante, regiões sem osseointegração poderiam escapar da avaliação (SMITH; ZARB,
1989).

3.8.1.5 Supuração
Como já fora citado, infecções periimplantares são caracterizadas por processos
inflamatórios que contem uma variedade de leucócitos. Nessas lesões o coldgeno é destruido e o
tecido necrótico é formado. Este processo leva à formação de pus, à supuração e ao
desenvolvimento de uma fistula. Desta forma, a supuração deve estar associada com episódios de
atividade de destruição tecidual e indica a necessidade de terapia antiinfecciosa (L1NDHE et al.,
2005).
Mombelli (1999) afirmou ser arriscado esperar até a supuração para detectar a
periimplantite, tendo em vista que somente lesões muito desenvolvidas podem ser identificadas
por este meio.
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3.8.1.6 Mobilidade

A mobilidade em exames de controle é um sinal de um estágio final da patologia
periimplantar e indica uma completa falta de osseointegração. Implantes com um estágio menos
avançado de periimplantite podem ainda parecer imóveis devido a algum grau de osseointegração
remanescente. Isso significa que a mobilidade no pode ser utilizada para detectar estágios
iniciais de doença periimplantar (MOMBELLI, 1993).
Além disso, implantes que estão conectados a outros implantes ou a dentes através de
reconstruções protéticas, podem não mostrar a verdadeira quantidade de mobilidade presente.
Mas, este parâmetro é útil como diagnóstico do estágio final da perda da osseointegração e pode
ajudar a decidir se o implante tem que ser removido (MOMBELLI; LANG, 1998).
Mesmo com a periimplantite o implante ainda pode permanecer osseointegrado e
conseqüentemente estável, e justamente por isso a mobilidade representa um parâmetro
diagnóstico com baixa sensibilidade, porém altamente especifico para a patologia. A avaliação da
mobilidade na rotina de monitoramento dos implantes, não é desta forma, essencial, mas quando
utilizado deve ser sempre realizado em conjunto com a avaliação de outros parâmetros (LANG,
WILSON; CORBET, 2000).

3.8.1.7 Testes microbiológicos

A etiologia microbiana da periimplantite e mucosite, já analisada anteriormente, se
compõe de A. actinomycetemcomitans, P.gingivalis, P.intermedia, assim como outros patógenos
putativos não associados a periodontite tal como Staphylococcus spp, Enterics e Cândida spp
(LEONHARD et al.,1999).
Porém o valor do teste microbiológico é substancialmente importante depois de sinais
clínicos e radiológicos terem sido detectados. Em estudos indicando a existência de diferentes
formas de doenças periimplantares, incluindo infecções especificas e falhas não associadas
bactérias, os testes microbiológicos são mostrados como ferramentas de valor em diagnósticos
diferenciais para a periimplantite e para planejamento de tratamento. Ainda assim, esses testes
devem ser compreensíveis e sensíveis o bastante para determinar a presença e relativa proporção
dos mais importantes organismos periodontais (MOMBELLI, 1999).
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4 DISCUSSÃO

A discussão se realizará sobre os parâmetros diagnósticos das doenças periimplantares.
Estudos e casos clínicos comprovaram que um implante pode falhar depois de
determinado tempo em função. A falha pode ser causada por estresse funcional da prótese
combinado com uma agressão microbiológica continua, resultando em perda óssea progressiva
(MOMBELLI; LANG, 1994).

Uma doença periimplantar, se diagnosticada prematuramente, pode ser reversível
(ALBREKTSSON; ISIDOR, 1993), por isso a importância em se estabelecer parâmetros claros e
eficazes de diagnósticos.
Mombelli e Lang (1994) ressaltam a importância das informações clinicas, radiográficas e
histológicas e apontaram alguns sintomas como sendo típicos para lesões de periimplantite,
como: o defeito ósseo radiográfico, bolsa periimplantar, sangramento à sondagem, supuração e
tecidos hiperplásticos, principalmente em locais sem mucosa ceratinizada. Contudo, Lang;
Wilson; Corbet (2000) afirmam que a evidência radiográfica de contato osso e implante não
podem comprovar a osseointegração, tendo em vista que nem todas as partes estão ao alcance da
radiografia.
Lekholm et al. (1986) definem que, em implantes estáveis, a profundidade da sondagem
fica entre 1,3 e 3,8 mm e Jepsen et al. (1996) consideram saudáveis os sítios onde há ausência de
sangramento A. sondagem, pois os sítios com mucosite e periimplantite sempre mostraram
significativamente maiores indices de sangramento.

Além disso, Bauman et a1. (1992) consideraram as mudanças de cor, consistência e
textura da mucosa periimplantar como alterações patológicas ressaltando, contudo, que a
ausência destas alterações não indica necessariamente a saúde local.
Smith e Zarb (1989), por sua vez, consideram uma radiolucidez periimplantar completa
como fator que indica a presença de tecido mole e, portanto, uma provável mobilidade do
implante.
Lindhe et al. (2005) associam a supuração com episódios de atividade de destruição
tecidual e indica a necessidade de terapia antiinfecciosa.
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Mombelli (1993) diz que a mobilidade é um sinal de um estagio final da patologia
periimplantar e indica uma completa falta de osseointegraçã'o.
De maneira diferencial e didática, Bianchinni (2008) estabelece uma relação entre os
sintomas e mostra os parâmetros precisos para a análise de suas combinações.
Lang et al. (1994) citaram que tecidos periimplantares saudáveis resistiram mais
penetração da sonda periodontal, sobre uma força de 25N a profundidade ideal seria de 3 mm. A
tabela de Bianchinni (2008) mostra que se a profundidade à sondagem se mostrar menor ou igual
a 3 mm e não houver perda de inserção e nenhum outro fator como sangramento, supuração ou
mobilidade, há, nesse caso, saúde periimplantar. Por outro lado, se houver perda de inserção com
esta mesma medida e ainda, houver sangramento, é sinal de mucosite.
Quando a profundidade for maior que 3 mm e não houver perda de inserção, e se o
implante não apresentar nenhum outro sinal, o que ocorre é hiperplasia. Porém, se houver
sangramento, mais uma vez é a mucosite que se mostra predominante.
Uma profundidade de 4 a 5 mm ou maior do que 5mm, com perda de inserção e
sangramento ou, se além de sangramento o implante apresentar supuração, é sinal de
periimplantite.
Por último, Bianchinni (2008) mostra que se o implante apresentar mobilidade,
independente de outro sinal, da presença ou nap de doença periimplantar, o que ocorreu foi o
fracasso. 0 implante falhou e deve ser removido a fim de evitar maiores danos.
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5 CONCLUSÃO

Dentro dos limites desta revisão literária foi possível concluir que o tratamento com
implantes osseointegrados pode acarretar complicações. Entre estas complicações estão as
doenças periimplantares, que em seu último estágio, podem causar a falha do tratamento,
tornando necessária a remoção do implante.
A mucosite é uma inflamação por conseqüência da placa e atinge somente os tecidos
moles, sendo totalmente reversível. Já a periimplantite ataca o osso, podendo causar perda óssea e
complicações ainda maiores se não tratada de inicio.
Vários podem ser os fatores de risco para uma doença periimplantar, assim como para
uma doença periodontal. Alguns são devidos aos hábitos do paciente, outros podem se dar
durante a cirurgia, por erro do especialista. Existem também fatores ligados ao local onde o
implante será instalado, assim como fatores acarretados por doenças sistêmicas ou medicações.
Há certa semelhança entre a etiologia e os fatores de risco das doenças periimplantares
com os das doenças periodontais. Entretanto, as diferenças entre os tecidos periimplantares e
periodontais sugerem que são necessários mais estudos quanto aos métodos de diagnóstico da
mucosite e da periimplantite.
A avaliação clinica do tecido periimplantar é fundamental para a manutenção da saúde do
mesmo e os parâmetros mais sensíveis de diagnóstico são: o sangramento e a profundidade
sondagem, e a interpretação radiografica. Sendo que sinais de defeito ósseo radiográfico em
forma de pires, bolsa periimplantar, sangramento à sondagem suave, assim como supuração, são
sinais de doença periimplantar.
Conclui-se que um diagnóstico precoce é essencial para evitar a falha do implante. Assim,
cabe aos especialistas orientar o paciente para os fatores de risco, bem como identificar e prevenir
as doenças periimplantares.
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