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1. Resumo

Os implantes continuam sendo a melhor escolha em muitos casos. Mesmo que
alguns implantes possam ser perdidos pela qualidade e quantidade óssea desfavorável,
implantes curtos, fumantes, saúde sistêmica deficiente, trauma cirúrgico, contaminação
trans-cirúrgica e carga precoce. Este estudo tem como objetivo discutir a abordagem
clinica no tratamento da periimplantite.
palavras-chave: periimplantite, implantes, defeitos ósseos
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2. Abstract
The dental implants are being the best choices in a lot of cases. Even if some
implants can be lost caused by bone poorness in quality and quantity, short implants,
smokers, systemic health deficient, surgical trauma, trans-surgical contamination or
early load. The aim of this study is to discuss the clinical approach of the treatment of
periimplantitis
Key-words: periimplantitis, implants, bone defects
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3. Introduçáo
Atualmente há um notório avanço da tecnologia, em contrapartida alguns
inconvenientes acompanham este avanço. No campo da implantodontia, não poderia ser
diferente. 0 processo inflamatório que acomete os dentes também acomete os implantes
com algumas características clinicas particulares que não serão apresentadas neste
trabalho. 0 objetivo desta revisão é citar os melhores métodos de tratamento da
periimplantite, baseado na literatura atual, e não de descrever técnicas cirúrgicas.
Mucosite periimplantar

é um termo utilizado para descrever reações

inflamatórias reversíveis na mucosa adjacente a um implante. Periimplantite é um
processo inflamatório que (1) afeta os tecidos ao redor de um implante já
osseointegrado e em função e (2) resulta em perda do tecido ósseo de suporte.
(Albrektsson & Isidor 1994). Estes autores definiram periimplantite como sendo um
processo inflamatório que afeta o tecido duro e mole resultando numa rápida perda de
inserção, associada A. sangramento e supuração.
Essa lesão é associada com placa subgengival e uma grande variedade de
bactérias anaeróbicas gram-negativas, fiisiformes e espiroquetas (Mombelli 1987).
Ricamente vascularizada e com grande quantidade de células inflamatórias

e

frequentemente acompanhada de crateras ósseas em volta do implante contaminado
(Lindhe 1992; Leonhardt et al 1999).
A etiopatogenia da doença é pouco conhecida, mas parece estar relacionada com
o ambiente periimplantar e interface tecido mole-implante (Vogel 1999), fatores
relacionados ao paciente, como: fumo, doenças sistêmicas, controle de placa e
desequilíbrio hospedeiro-parasita (Tonetti & Schimid 1994).
A etiologia da doença é condicionada pelas características do tecido ao redor do
implante, a forma do implante, grau de rugosidade, Ind adaptação dos componentes,
morfologia externa e trauma mecânico. (Sanchez-Garces & Gay-Escoda 2004)
Mombelli em 1999, listou alguns aspectos que devem ser levados em
consideração quando um tratamento de periimplantite for proposto. São eles:
•

remoção da placa supra-gengival;

•

cirurgia à retalho;

•

remoção do tecido de granulação e toxinas bacterianas da superficie exposta
do implante;
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•

correção da arquitetura anatõmica óssea;

•

modificação da superfície do implante e;

•

impor um regime eficiente de con trole de placa.

Em 1996, Ericsson et al e Persson et al em 1999, através de estudos,
demonstraram claramente que um regime terapêutico restrito à administração sistêmica
de antibióticos não é efetivo como tratamento da periimplantite, mas deve sempre estar
associado com a remoção cuidadosa do biofilme das superfícies contaminadas dos
implantes.
Diferentes técnicas foram propostas para o tratamento local com o intuito de
recuperar uma superfície de um implante previamente contaminada. Essas técnicas
incluíam a escovação mecânica da superfície, a utilização de jatos abrasivos, a aplicação
de produtos químicos como o Acido cítrico, a clorexidina e o delmopinol (Persson et al
1999, Wetzel et al 1999). Essas terapias locais foram efetivas em limpar a superfície de
tifzinio e permitir a cicatrização de tecido e o preenchimento ósseo dos defeitos, porém
ocorreu apenas uma quantidade limitada de nova osseointegração.
Os implantes confeccionados em titânio puro são cobertos por uma fina camada
de di6xido de titânio. Essa camada de dióxido fornece ao implante uma alta energia
superficial, a qual facilita a interação entre as células dos tecidos do hospedeiro e o
implante (Bair & Meyer 1988).
0 tratamento deve começar com um programa de controle de infecções que
inclua instrução de higiene bucal, raspagem mecânica e remoção do biofilme da bolsa
periimplantar. Assim como devem ser utilizados agentes antimicrobianos como a
clorexidina em gel ou bochecho.
0 procedimento cirúrgico deve ser lançado mão quando temos perda óssea e
bolsas a redor dos implantes de 5 mm ou mais. (Mombelli A, Lang NP em 1998 e
Mombelli A em 1999.)
Heitz-Mayfield e Lang, determinaram que antes do procedimento cirúrgico
devemos tratar da lesão aguda e estabelecer uma higiene oral satisfatória.
Os principais objetivos do tratamento são: eliminar a inflamação, parar a
progressão da doença e manter os implantes em função e com saúde periimplantar.

Lindhe apresentou esse diagrama de tratamento da periimplantite.
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4. Revisão de Literatura

Romeo E. et al em 2005 fizeram um estudo comparativo entre dois métodos de
tratamento da periimplantite. Dezessete pacientes com implantes Straumann ITI foram

incluídos no estudo. Dez pacientes foram tratados com cirurgia ressectiva e modificação
na superficie do implante (grupo teste). Os outros sete pacientes foram apenas tratados
com cirurgia ressectiva (grupo controle). Dados foram recolhidos no inicio do estudo, 6
meses, 12 meses, 24 meses e 36 meses após o tratamento. Nenhum implante foi perdido

após três anos no grupo teste (100%). No grupo controle, após 24 meses, dois implantes
foram removidos pela mobilidade (12,5%). A recessão foi significativamente menor no
grupo controle. Em contrapartida o grupo controle apresentou maior profundidade de
sondagem, perda de inserção e índice de sangramento. A profundidade de sondagem e o

índice de sangramento para os implantes do grupo controle foram significativamente
maior no inicio do estudo do que 24 meses após o tratamento. Os indices de recessão e
perda de inserção foram menores do que antes do tratamento. Para os implantes do
grupo teste a profundidade de sondagem

e o índice de sangramento

foi

significativamente maior antes do tratamento do que 36 meses após. Não foi encontrada
diferenças significativas no nível de inserção. Em conclusão, cirurgia resectiva
associada com implantoplastia parece influenciar positivamente a sobrevivência dos
implantes afetados por um processo inflamatório.

Romeo E et al realizaram um estudo comparativo da perda óssea marginal de
implantes com periimplantite tratados de duas maneiras

cirúrgicas diferentes:

implantoplastia ou apenas cirurgia ressectiva. Por um período de 6 anos. 10 pacientes
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(20 implantes) foram tratados com cirurgia ressectiva e tratamento de superficie do
implante (grupo teste) e 9 com cirurgia ressectiva apenas (grupo controle). Uma análise
computadorizada de radiografias foi utilizada para calcular a perda óssea marginal
mesial e distal dos implantes. Dados foram coletados quando a periimplantite foi
diagnosticada, 1, 2 e 3 anos após a cirurgia. Não houve diferença entre a perda óssea
medida no inicio e após 3 anos com tratamento da superfície do implante. Mas no grupo
controle, as estatísticas foram diferentes. Foi identificada perda óssea mesial e distal de
1,44 e 1,54 respectivamente após 3 anos. A variação de osso pen implantar após
cirurgia para o tratamento de periimplantite foi significativamente menor no grupo teste
do que no grupo controle. Concluíram que cirurgia ressectiva com implantoplastia é um
método eficaz para tratamento de infecções periimplantar

e progressão

da

periimplantite.

Persson L G e cols 2001 avaliaram a re-osseointegração após tratamento de
periimplantite em implantes com diferentes superfícies. Quatro cachorros beagle foram
usados. Os pré-molares inferiores foram extraídos. Após 12 meses foram instalados 3
implantes em cada lado da mandíbula. No lado esquerdo implantes usinados foram
usados, e no lado direito, implantes com superfície tratada com jato de areia e ataque
ácido (SLA) foram instalados. Após 3 meses de cicatrização, foi induzida periimplantite
com ligaduras e acumulo da placa. Quando 50% do suporte ósseo foram perdidos as
ligaduras foram removidas. 0 tratamento foi iniciado cinco semanas depois. Cada
animal recebeu tabletes de Amoxicilina e Metronidazol por um período de 17 dias. Três
dias após o inicio do tratamento, um implante de cada quadrante foi exposto à terapia
local que consitiu em: cirurgia A. retalho, debridamento, limpeza com solução salina.
Seis meses depois biópsias foram realizadas. Nos implantes usinados houve um
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preenchimento ósseo de 72% do defeito

e nos implantes SLA, 76%. A re-

osseointegração nos implantes usinados foi de 22% enquanto que nos implantes SLA
foi de 84%.
Nociti e cols 2001 realimam um estudo para avaliar histometricamente o uso
de: membrana absorvível de coldgeno, não-absorvível de politetrafluoretileno
expandido (e-PTFE) , associada ou não A enxerto ósseo objetivando a reosseointegração
após o tratamento de periimplantite induzida em cães. Todos os pré-molares da
mandíbula foram removidos de cinco cães mongrel. Após três meses de cicatrização,
três implantes de titfinio foram instalados em cada lado da mandíbula. Uma
periimplantite experimental foi induzida com ligaduras após as conexões dos abutments.
As ligaduras e os abutments foram removidos após um mês, e os defeitos ósseos foram
destinados aleatoriamente para um dos tratamentos seguintes; debridamento apenas,
debridamento mais membrana PTFE associado a enxerto ósseo mineral (Bio-Oss),
debridamento mais membrana de colágeno associado A. enxerto de osso mineral,

e

debridamento mais enxerto de osso mineral. Os defeitos ósseos foram medidos antes e
cinco meses depois do tratamento. Os resultados mostraram que a maior porcentagem
de preenchimento ósseo foi com a técnica de debridamento com membrana de coldgeno
e ósso mineral(27.77%),

seguido de debridamento com membrana de

colágeno(21.78%), debridamento com osso mineral(21.26%), debridamemto com
membrana PTFE e osso mineral(19.57%), debridamento com membrana PTFE(18.86%)
e por último debridamento apenas(14.03%). Porém não houve diferença estatística
significante entre os tratamentos.
Schou et al em 2002, avaliou clinica e radiograficamente, inclusive, subtração
quantitativa digital. 64 implantes com superfície tratada (TPS) foram instalados em 8
macacos cynomolgus. Após 3 meses de cicatrização com um controle de placa, uma
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periimplantite foi induzida. Foi observada uma perda óssea de 4-6 mm durante 14-22
meses. Novamente um controle de placa foi proposto e os animais se submeteram A 4
tipos de tratamentos diferentes: osso autógeno + membrana de PTFE, osso autógeno,
membrana apenas e retalho convencional (controle). Os animais foram sacrificados 6
meses depois do tratamento. 0 ganho ósseo ao redor dos implantes tratados com osso
autógeno e membrana, osso aut6geno, membrana apenas e cirurgia a retalho foi de 4.7,
4.0, 3.0, 1.9, respectivamente. A subtração quantitativa digital mostrou que o enxerto de
osso autógeno, com ou sem membrana foi consideravelmente maior.
Em outro estudo, em 2002, Schou et al fizeram um estudo para avaliar 4
métodos diferentes de preparo da superficie de implantes acometidos por periimplantite
experimental com enxerto de osso autógeno e o uso de uma membrana de
politetrafluoretileno expandido (PTFE). Os quatro métodos foram: jato de bicarbonato +
Acido cítrico, jato de bicarbonato, solução salina + ácido cítrico e gaze embebida com
clorexidina e solução salina, alternadamente. Um total de 64 implantes com superficie
tratada (TPS) foi instalado em 8 macacos cynomolgus. Após um período de 3 meses de
controle de placa, uma periimplantite foi induzida. Uma perda óssea de 4-6 mm
estabilizou após 9-17 meses e um controle de placa foi novamente imposto. 0 defeito
ósseo foi exposto cirurgicamente, foi removido tecido granulomatoso, e cada implante

recebeu um tipo de tratamento de superficie citado anteriormente. Os defeitos foram
preenchidos com osso autógeno particulado e cobertos por membrana de PTFE. 0
animais foram sacrificados em 6 meses. Parâmetros clínicos foram analisados:
radiografia, incluindo subtração quantitativa digital, histologia e stereology. Não foram
observadas diferenças significantes entre os métodos. Porém houve quase uma total
regeneração dos defeitos. Com uma grande porcentagem de re-osseointegração (3946%). 0 estudo indica que a mais simples técnica de preparo da superficie do implante,
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já é suficiente para uma desinfecção do local, quando for usado enxerto ósseo autógeno

e membrana PTFE.
Trejo P. M. et al estudaram o efeito da terapia mecânica com e sem anti-séptico
conjugado em nove macacos. Dois implantes foram inseridos em cada lado da
mandíbula dos animais. Após 90 dias de controle de placa e cicatrização, foram
coletados dados. Lesões periimplantares foram induzidas permitindo um acúmulo de
placa por 6 semanas e dados foram coletados novamente. Os macacos foram separados
em três grupos: limpeza mecânica apenas com taças do bocharra e pasta de polimento
(Grupo A); limpeza mecânica e irrigação local com clorexidina 0,12% e aplicação de
gel de clorexidina 0,2% (Grupo B); e no grupo controle nada foi feito (Grupo C). Esses
cuidados foram mantidos por mais 2 meses. No final desse período os animais foram
sacrificados para biópsias. Foi concluído que: terapia mecânica apenas ou combinada
com anti-séptico foi suficiente para solucionar o problema; histologicamente, ambas as
técnicas obtiveram resultados satisfatórios com minima inflamação; terapia mecânica
isolada foi suficiente para resolução clinica e histológica da lesão.
Sela e cols em 1999 avaliaram a aderência de 3 bactérias periodonto- patogênicas
em membrana absorvível e em membrana não absorvível. Foram colocadas membranas
de colágeno(BiomendTM- Calcitek, Carlsad, CA, USA), membranas de Teflon A
(TefGen-FD"- American Custom Medical, Lubbock, TX, USA), Teflon B (GoreTex®-W.L. Gore, Flagstaff, AZ, USA) e Teflon C (parte central da Gore-Tex®, onde a
rugosidade é diferente do que nas outras partes) em cultivo contendo 3 tipos de
bactérias. 0 resultado obtido foi o seguinte: A aderência de A. actinomycetemcomitans
ao colageno foi 2 vezes maior do que na membrana de Teflon A; 3 vezes maior do que
nas membranas de Teflon B e Teflon C. A aderência de P. gingivalis ao coldgeno foi 20
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vezes maior do que na Teflon A; 10 vezes maior do que na Teflon B e 7 vezes maior do
que na Teflon C. A aderência ao coldgeno de T denticola foi 3 vezes maior do que na
de Teflon A; 4 vezes maior do que na de Teflon B e 2 vezes maior do que na Teflon C.
Persson L. G. et al fizeram um estudo em cachorros para testar a eficácia de
antimicrobianos no tratamento de periimplantite e avaliar as características do osso
neoformado após o tratamento. Foram instalados três implantes em cada lado da
mandíbula. Após 5 meses, abutments foram instalados e ligaduras foram posicionadas
para induzir inflamação. As ligaduras foram removidas quando 50% do osso inicial foi
perdido. Após um mês, foi administrado amoxicilina e metronidazol durante 3 semanas.
Dois dias depois do inicio dos antibióticos, os implantes experimentais foram expostos A
um tratamento local. Do lado esquerdo, os implantes foram tratados com abrasivo e
escova rotatória. E do lado direito foi passado apenas cotonetes embebidos em solução
salina. Um contraste endovenoso foi injetado nos animais 2 semanas, 4 semanas e 12
semanas após a cirurgia. Os animais foram sacrificados 7 meses depois da cirurgia e foi
feito um bloco do sitio de cada implante para biópsia e preparo histológico. Os
resultados do estudo mostrou que houve uma melhora do quadro inflamatório com
neoformação óssea após o tratamento antibiótico e local. Porém a quantidade de "reosseointegração" foi pequena. De fato, todos os implantes analisados, apresentavam
uma fina camada de tecido capsular separando o osso neoformado da superficie do
implante.

Mombelli et al, em 2000, usou tetraciclina com aplicação local e investigou os
efeitos clínicos, microbiológicos e radiológicos do seu uso em periimplantite. Em 25
pacientes parcialmente edêntulos, 30 implantes com evidência radiográfica de perda
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óssea circular e profundidade de sondagem a 5mm foram tratados com tetraciclina com
fibras. Parâmetros clínicos e microbiológicos foram anotados no inicio do estudo, e 1, 3,
6, e 12 meses após o tratamento. Radiografias padronizadas foram obtidasno inicio, em
3 meses e um ano após o tratamento. Dois pacientes foram retirados do estudo após 180
dias, pois a periimplantite persistia com formação de pus. Os pacientes restantes
mostraram uma significante diminuição da profundidade de sondagem (de 6 para 4 mm)
e se manteve durante os próximos 12 meses. Em comparação ao inicio do tratamento, a
tendência ao sangramento foi significativamente reduzida após o primeiro mês de
tratamento. Não foi notada uma recessão significativa da margem da mucosa. A
distância determinada radiograficamente do ombro do implante até o fundo do defeito
ósseo diminuiu suavemente (de 5,2 até 4,9). No primeiro, terceiro e sexto mês, a
contagem de bactérias anaeróbias foi significantemente menor do que no inicio do
estudo. Houve também uma diminuição da freqüência de detecção de Prevotela

intermédia/nigrescens, Fusobacterium sp., Bacteróides forsythus, and Campylobacter
rectus. Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivales,

and

Eikenella corrodens foram encontrados em baixíssima freqüência no inicio do estudo, e
sua supressão não tem uma importância significativa. Mombelli e sua equipe
concluíram que a tetraciclina com aplicação local, obteve um positivo efeito nos
parâmetros clínicos e microbiológico.

O ultrassom também tem se mostrado muito efetivo para a remoção do
depósitos bacterianos sobre os dentes. (Hahn 2000)
Karring et al 2004 fizeram um estudo comparativo entre o uso de ultrassom,

Vector® system e o debridamento com o uso de curetas de fibra de carbono. Onze
pacientes com, no mínimo, 2 implantes com sangramento à sondagem (BOP),

Unt.;/UUUN I (AQUA
1 BIPL IOTFCA QETrr" 1 "
-
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profundidade de sondagem (PPD) maior que 5 mm, pelo menos 1,5 mm de perda óssea

e rosca exposta, foram submetidos à uma triagem aleatória. 0 inicio do estudo, um
implante de cada paciente foi escolhido ao acaso e tratado com o sistema Vector®
(teste) enquanto que o outro implante (controle) foi tratado com debridamento

submucoso com cureta de fibra de carbono. Após 3 meses, o mesmo tratamento foi
repetido. Nível de placa, BOP, PPD foram medidos no inicio do estudo, 3 meses e 6
meses depois. Radiografias foram executadas para medir o nível ósseo, no inicio e
depois de 6 meses. Os resultados mostram que depois de 6 meses, o ultrassom fez parar

o sangramento em 4 locais, e o uso de curetas, apenas parou de sangrar em um local.
Nem no grupo controle, nem no grupo teste, houve diferença entre a profundidade de
sondagem e nível ósseo, no inicio do tratamento e 6 meses depois.

Outra alternativa de tratamento, é a descontaminação da superficie dos implantes
por raio laser. Vários estudos tem evidenciado a eficácia desses raios em diferentes
comprimentos de onda.

Em um estudo feito por Sennhenn-Kirchner et al em 2006, amostras de titinio
foram colocadas no ambiente intra-oral por 10 dias para o desenvolvimento de biofilme.
Uma parte dessas amostras foi atingida por laser de diodo (grupo teste) com
comprimento de onda de 810 nm e 980 nm, e a outra parte não recebeu irradiação
(grupo controle). Logo após a irradiação, foi passado swabs estéreis e cultivados em

ágar-sanguis por 24 hs. Uma análise comparativa entre o grupo teste e o grupo controle
mostrou uma diminuição no número de bactérias de 99,29-99,99% para streptococci e

94,67-99,99% para staphyloccoci. Eles concluíram que todos os métodos de laserterapia
aplicados tiveram resultados clínicos relevantes.
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Recentes estudos tem comentado sobre a periimplantite retrógrada. Quirynen et
al, em 2003, definiu periimplantite retrógrada como sendo uma radiolucidez, que se
desenvolve no primeiro mês após a instalação do implante, onde o osso da porção
corona] do implante mantém condições saudáveis na interface osso-implante.

E

acompanhada, normalmente de uma leve dor, edema e/ou a presença de fistula. Diferese da radiolucidez assintomática periapical, por esta última ser ocasionada por implantes
instalados aquém do preparo, ou necrose asséptica, ocasionada por aquecimento
demasiado do osso. Periimplantite retrógrada ou perda óssea radiográfica sem mudanças
na gengiva pode ser devido ao trauma causado por sobrepreparo, preparo curto ou ainda
com direção lateral (Meffert 1993). Lesões inativas não necessitam de tratamento, a
não ser que o tamanho aumente. 0 protocolo de tratamento na maxila é o seguinte:
elevação de um retalho de espessura total, remoção de todo tecido de granulação e
curetagem das paredes da cavidade óssea. Os defeitos foram preenchidos com
substitutos ósseos (fica a critério do cirurgião a escolha do material a ser usado).
Quirynen et al em 2004 12, fez um estudo sobre os fatores que levam ao
desenvolvimento da periimplantite retrógrada. Os fatores predisponentes encontrados
foram: características dos pacientes (idade e história médica), sitio receptor do implante
(qualidade, quantidade óssea, causa da perda dentária), condições periodontal

e

endodlintica dos dentes vizinhos, características dos implantes (comprimento,
características da superficie do implante) e aspectos cirúrgicos (regeneração óssea
guiada, fenestração, deiscência). Em 426 implantes analisados na maxila, 7 (1,6%)
apresentaram lesão apical e os 113 na mandíbula, 3 (2,7%). As lesões estavam
preferencialmente em implantes onde houve histórico de lesão patológica endodõntica
nos dentes que foram substituídos. Uma curetagem da lesão periapical e o
preenchimento com substituto ósseo preveniu uma evolução na maxila. Na madibula
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esse tratamento não obteve grande sucesso. Mesmo com as limitações de um estudo
retrospectivo, os resultados parecem indicar que a periimplantite retrógrada é provocada
por uma "cicatriz" remanescente ou tecido granulomatoso no local receptor do implante.
Tanto da patologia endod8ntica do dente extraído como de um dente vizinho.
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5. Discussão

Vários estudos nos mostram que se a técnica for bem aplicada, obtemos um
resultado bem satisfatório, com saúde periimplantar.
As lesões onde apresentam profundidade de até 3 mm, realizamos apenas um
debridamento mecânico, raspagem e polimento. Quando as lesões chegam à 5mm e sem
perda óssea, além do debridamento mecânico, da raspagem e do polimento, realiza-se
uma lavagem anti-séptica com gel de clorexidina. E, em lesões acima de 5mm de
sondagem com perda óssea faz-se necessário realizar cirurgia ressectiva ou
regenerativa, e com o uso de antibióticos. (Lindhe 2005)
0 que todos os pesquisadores estão de acordo é que independentemente da
técnica escolhida para o tratamento da periimplantite, os mesmos aspectos devem ser
levados em consideração: remoção de biofilme, descontaminação, enxerto ósseo e
membrana e-PTFE.
Cirurgia ressectiva associada ao polimento mecânico da superficie do implante
(implantoplastia) parece influenciar positivamente a sobrevida do implante e parâmetros
clínicos do processo inflamatório (Romeo et al. 2004).
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6. Conclusão
Quando um tratamento para periimplantite for proposto, devemos saber que
basicamente devemos remover o biofilme da superfície do implante e descontamind-la.
Com esse procedimento, obtemos apenas uma condição saudável à mucosa. Se
objetivamos uma neoformação óssea e uma certa re-osseointegração, devemos utilizar
um material para preenchimento ósseo e uma membrana de tetrafluoretileno expandido
(PTFE), além da remoção do biofilme Em cachorros esta re-osseointegração chegou até
84% nos implantes SLA. (Persson 2001).

As reosseointegrac6es maiores ocorreram nos casos em que foram
utilizados enxerto ósseo e membrana.
Alguns estudos nos mostram que o uso de membrana sobre o enxerto ósseo,
resulta em um contato intimo implante-osso 2 vezes maior do que em procedimentos
usando apenas enxerto ósseo ou apenas membrana e-PTFE.
Quanto à descontaminação da superfície do implante, todos os métodos
analisados mostraram ser eficiente (ultrassom, laser, ácido cítrico, antibióticos) Karring
2004, Sennhenn-Kirchner 2006, Schou 2002, Mombelli 2000.

Os implantes SLA obtiveram uma re-osseointegração bem superior aos outros
tipos de superfícies analizadas.
Em casos com condições clinicas particulares, como periimplantite com defeitos
supra-ósseos, defeitos infra-ósseos de uma parede ou deiscéncias em regiões nãoestéticas, alguns autores sugerem cirurgia ressectiva com osteotomia ou osteosplastia,

com retalho posicionado apicalmente (Lozada et al. 1990; Buser & Maeglin 1996;
Lange t al. 2000) e polimento da superfície do implante (Rimondini et al. 2000).
Nunca devemos empregar

antibiotico

isoladamente no tratamento de

periimplantite. Sempre associado b. terapias mecânicas de remoção de biofilme e
cálculo.
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