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DEFINIÇÃO DE PERI-IMPLANTITE

As doenças peri-implantares são causadas quando 
há um desequilíbrio na ação do biofilme bacteriano 
e nas defesas do hospedeiro, resultando assim em 
um processo inflamatório1. A peri-implantite é iden-
tificada como uma condição patológica infecciosa 
irreversível e progressiva, estando associada às mu-
danças no nível da crista óssea, presença de sangra-
mento à sondagem e ou supuração, podendo apre-
sentar ou não bolsas peri-implantares profundas ao 
redor de implantes osseointegrados em função2-4.

FATORES DE RISCO

Vários são os fatores que podem influenciar o de-
senvolvimento das doenças peri-implantares; dentre 
estes destacam-se: controle de placa inadequado, 
largura insuficiente da mucosa queratinizada peri-
-implantar, histórico de periodontite, fatores iatrogê-
nicos (fase cirúrgica e ou fase protética), superfície 
do implante, condições sistêmicas como fatores de 
risco de infecção peri-implantar (diabetes, consumo 
de cigarro) e terapia de suporte1,5.

CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICO

Na literatura não há um consenso quanto aos cri-
térios de diagnóstico da peri-implantite. Heitz-May-
field6 indicou que o exame de sondagem é essencial 
para o diagnóstico, e a pressão deve ser suave para 
não causar danos aos tecidos; a presença de sangra-
mento indica inflamação na mucosa peri-implantar 
e pode ser usada como um preditor da perda de te-
cido de suporte. Quando há um aumento da profun-
didade de sondagem ao longo do tempo, pode estar 
associado com a perda do osso de suporte.

A profundidade de sondagem com força leve, 
presença de sangramento à sondagem e supuração 

devem ser avaliadas com regularidade para o diag-
nóstico das doenças peri-implantares. O exame ra-
diográfico é necessário para avaliar os níveis ósseos 
ao redor dos implantes1. 

CLASSIFICAÇÃO DA PERI-IMPLANTITE

Ao contrário da doença periodontal, as doenças pe-
ri-implantares não apresentam uma classificação 
mundialmente aceita para os diferentes graus de 
severidade, mas Froum e Rosen7 propuseram uma 
classificação que usa um método dicotômico basea-
do na profundidade de sondagem e perda óssea, e 
dividiram a doença em três estágios clínicos, como 
mostrado na tabela 01 e nas figuras 01A-C.

Para aplicação desta classificação é necessá-
rio usar como pré-requisitos a presença de infla-
mação (profundidade de sondagem ou supuração 
em 2 dos 6 sítios ao redor do implante) e a perda 
óssea progressiva (medida em radiografias feitas 
regularmente)5. Para diferenciação entre os três 
grupos desta classificação, um dos fatores chave é 
a quantidade de perda óssea ao redor do implan-
te; sendo assim, a avaliação exata necessita da 
realização de uma radiografia periapical imedia-
tamente após a instalação da prótese definitiva.

TIPO CARACTERÍSTICAS
Inicial PS ≥ 4 mm (sangramento e ou supuração 

à sondagem*), e perda óssea < 25% da 
extensão do implante**

Moderada PS ≥ 6 mm (sangramento e ou supuração à 
sondagem) e perda óssea entre 25 e 50% da 
extensão do implante

Avançada PS ≥ 8 mm (sangramento e ou supuração à 
sondagem) e perda óssea > 50% da extensão 
do implante

Tabela 01 – Classificação das peri-implantites. *Observado em dois 
ou mais sítios do implante. **Medida em radiografias da época da 
instalação da prótese definitiva até a mais atual; caso não tenha dis-
ponibilidade, avaliar a radiografia mais antiga próxima à instalação 
da prótese. PS - profundidade de sondagem. Fonte: Froum e Rosen7.
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01 A-C – Considerando um implante com 10 
mm de comprimento observa-se peri-im-
plantite (A), peri-implantite moderada (B) e 
peri-implantite avançada (C).



004

U
N

ID
A

D
E 

07

TIPOS DE DEFEITOS ÓSSEOS NA PERI-
IMPLANTITE

O conhecimento do tipo de defeito pode influen-
ciar na decisão do tratamento a ser estabelecido 
para solucionar a peri-implantite. Schwarz et al.8 
propuseram uma classificação da configuração dos 

defeitos peri-implantares em Classe I (quando há 

um componente intraósseo evidente), sendo que 

esta foi subdividida em 5 subcategorias conside-

rando a configuração intraóssea do defeito, e Clas-

se II (quando a reabsorção óssea é horizontal, ou 

supraóssea (Tabela 02, Figuras 02A-F e 03A,B).

TIPO CARACTERÍSTICAS

Classe I

a Combinação de perda óssea horizontal e vertical do osso alveolar vestibular adjacente, formando um defeito tipo deiscência.

b Deiscência maior que a Classe Ia, presença de componente mesial e distal circunferencial.

c Componente circunferencial adicional medido como uma distância da superfície do implante até a superfície do componente 
ósseo alveolar, sem a presença de um defeito tipo deiscência na face palatina.

d Presença de um componente mesial e distal claro com deiscência palatina e vestibular.

e Componentes mesial, distal e vestibular sem deiscência palatina.

Classe II

Perda óssea horizontal consistente, exposição supra-alveolar do implante visível.

Tabela 02 – Classificação dos defeitos ósseos peri-implantares (Fonte: Adaptado de Schwarz et al.8).

02 A-F – Ilustrações da classificação dos defeitos ósseos peri-implantares de Classe I.

A

D

B

E

C

F
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03 A,B – Ilustrações da classificação dos defeitos ósseos peri-implantares de Classe II.

LIMITAÇÕES NO TRATAMENTO DA PERI-
IMPLANTITE

A presença de retração do tecido marginal pe-
ri-implantar é frequente nas áreas tratadas, po-
dendo resultar em comprometimento estético. O 
paciente deve estar consciente da possível neces-
sidade de outros tratamentos ou até da remoção 
do implante. Há na literatura um número redu-
zido de estudos a longo prazo sobre o tratamen-
to da peri-implantite. Vários protocolos de trata-
mento não tiveram sua efetividade estabelecida. 
O profissional deve escolher o tratamento consi-
derando as particularidades de cada caso. Tanto 
o curso quanto a eficácia dos materiais, procedi-
mentos e instrumentos devem ser considerados 
e discutidos com o paciente9.

FASES DO TRATAMENTO

O tratamento da peri-implantite tem como ob-
jetivo principal a resolução da inflamação e/ou 
infecção ao redor do implante, assim como im-
pedir a progressão da doença. Já como objetivo 

secundário pode-se citar a regeneração dos teci-
dos peri-implantares perdidos, e a obtenção de 
uma reosseointegração da superfície do implan-
te afetada1,10.

Diferentes tipos de abordagens terapêuticas 
são relatados na literatura para o tratamento da 
peri-implantite, variando desde desbridamen-
to não cirúrgico até intervenções cirúrgicas, tais 
como desbridamento com retalho, cirurgias rege-
nerativas, cirurgias ressectivas, associadas ou não 
a antissépticos e/ou antimicrobianos locais ou sis-
têmicos1,10. No entanto, não há consenso na litera-
tura sobre qual das terapias é mais efetiva para o 
tratamento da peri-implantite. Alguns estudos e 
revisões sistemáticas mais recentes a respeito do 
assunto sugerem o protocolo de tratamento des-
crito a seguir1,9.

Alguns parâmetros clínicos devem ser consi-
derados para a realização do planejamento do tra-
tamento da peri-implantite. A figura 04 mostra um 
guia que irá auxiliar neste planejamento; já a figu-
ra 05 mostra como proceder em relação às fases do 
tratamento nos casos de peri-implantite.

A B
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REMOVER O IMPLANTE SIM Mobilidade

NÃO

PS

≤ 5 mm

SS / pus Perda óssea  
radiográfica (POR) Peri-implantite

Defeito ósseo retentivo (DOR)Não ≤ 2 mm ≤ 2 mm

peri- 
implantiteSaúde

DOR

Sim ROG ≥ 2 mm Enxerto de 
tecido mole

Mucosa  
queratini-

zada

Índice de placa  
+  

instruções de
higiene bucal

+
Cessação do hábito 
de fumar e beber

 • Terapia periodontal
• Estética-oclusão-prótese

Sem ROG < 2 mmNão

Sim

Mucosite

Terapia não  
cirúrgica  

+  
bochechos  

antimicrobianos

Debridamento 
a retalho  

+  
Desintoxicação /  
descontaminação

Debridamento 
a retalho 

+
 Desintoxicação 
/ descontami-

nação 
+ 

Regeneração 
Óssea Guiada

Remover o 
implante  

+ 
Regeneração 
Óssea Guiada  

+ 
 Novo  

implante

6-7 mm > 8 mm 

Não Sim

04 – Guia para o tratamento das doenças peri-implantares (Fonte: Adaptado de Padial-Molina et al.11).



007

ES
TR

AT
ÉG

IA
S 

TE
RA

PÊ
U

TI
CA

S 
AT

U
A

IS
 

N
O

 M
AN

EJ
O

 D
A 

D
O

EN
ÇA

 P
ER

IO
D

O
N

TA
L 

E 
PE

RI
-IM

PL
AN

TA
R CAPÍTULO 18

TERAPIA DA PERI-IMPLANTITE

Fase pré-tratamento

Terapia não cirúrgica

Reavaliação precoce da saúde peri-implatar

Acesso cirúrgico

Terapia de suporte

Completa avaliação e diagnóstico
Controle de riscos (condições sistêmicas e periodontal 

higiene oral, fuma)

Máxima remoção de biofilme 
Uso de antimicrobianos

Dentro de 1 a 2 meses

Protocolo pós-operatório anti-infeccioso,  
incluindo clorexidina e antibióticos

Terapia de suporte a longo prazo regular,  
a cada 3 a 6 meses

Remoção do tecido de granulação
Completa descontaminação da superfície do implante

Uso de biomateriais (abordagem regenerativa)
Explantação

Se a resolução da  
peri-implantite não  

foi conseguida

05 – Fases do tratamento da peri-implantite (Fonte: Adaptado de Heitz-Mayfield1).
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FASE PRÉ-TRATAMENTO

Esta fase consiste em diagnosticar fatores que po-
dem estar associados à causa da peri-implantite, 
avaliando a higiene bucal do paciente, assim como 
a condição do tecido ósseo e gengival peri-implan-
tar. O contorno das próteses também deve ser veri-
ficado quanto ao acúmulo de placa. Nas situações 
de próteses aparafusadas, estas devem ser removi-
das para melhorar o acesso à superfície do implan-
te, enquanto que nas próteses cimentadas, apesar 
da dificuldade de remoção, deve-se, além de avaliar 
a configuração do desenho da prótese, verificar a 
presença de excesso de cimento que possa estar 
associada à peri-implantite. Outros fatores como 
hábito de fumar, presença de periodontite e outras 
doenças sistêmicas que podem predispor à doença 
também devem ser investigados1,9.

DESBRIDAMENTO NÃO CIRÚRGICO

O desbridamento mecânico e químico não cirúrgico 
tem por finalidade o controle do biofilme e a remo-
ção de cálculos aderidos à prótese e à superfície do 
implante, assim como descontaminação destas su-
perfícies. Este tipo de procedimento pode ser reali-
zado através de curetas ou ultrassons com pontas de 
plástico ou de fibra de carbono; jato de ar e abrasivo, 
como bicarbonato de sódio ou pó de glicina; laser de 
Er:Yag e terapia fotodinâmica (TFD). Estas opções 
de terapias podem ser empregadas de formas isola-
das ou combinadas, ou ainda associadas a antissép-
ticos e/ ou antimicrobianos locais ou sistêmicos. 

A utilização de curetas de plástico ou de fibra 
de carbono para tratamento da infecção, associa-
da ou não a antimicrobianos locais ou sistêmicos, 
tem apresentado melhoras no aspecto clínico do 
tecido peri-implantar. A maioria dos estudos tem 
apresentado uma redução da média de profundi-
dade de sondagem dos implantes, com variação 
de 2,5 a 0,2 mm, e melhoras do índice de sangra-
mento à sondagem, com reduções variando de 50 
a 17%12-18. No entanto, apesar da boa resposta do 
tecido peri-implantar ao tratamento, alguns ca-
sos parecem não apresentar uma resolução com-
pleta da doença com este tipo de procedimento, 
permanecendo ao fim do tratamento implantes 
com PS > 4 mm e índices de sangramento à son-
dagem ainda elevados14,16-18.

O aparelho ultrassônico tem sido sugerido 
como uma opção de instrumento para realização 
do desbridamento mecânico (Figuras 06A-C e 
06E). No entanto, alguns autores não têm observa-
do melhoras na PS e no nível ósseo dos implantes 
tratados com estes instrumentos. Em alguns casos, 
tem sido observada apenas uma redução do índice 
de sangramento após a sondagem19-21.

O desbridamento mecânico com aparelhos de 
jato de ar e abrasivo tem apresentado uma redução 
da PS e um ganho de inserção semelhante ao ob-
servado com desbridamento com curetas associado 
a antissépticos. No entanto, uma redução mais sig-
nificativa do índice de sangramento à sondagem 
tem sido observada após o tratamento com esses 
instrumentos22-23 (Figuras 06D,E).

O efeito do uso de laser de Er:YAG e CO2 no 
tratamento da peri-implantite também tem sido 
investigado. Os estudos têm sugerido um bom con-
trole da inflamação ao longo de 6-12 meses após o 
tratamento; no entanto, uma discreta melhora tem 
sido observada quanto à redução da profundidade 
de sondagem e ao ganho de inserção clínica após a 
aplicação dos lasers24-26. Diante da escassez de infor-
mações e da heterogeneidade dos estudos disponí-
veis na literatura, as revisões e meta-análises suge-
rem ainda uma melhor investigação dos benefícios 
propiciados pela aplicação de lasers no tratamento 
da peri-implantite27. 

O uso da terapia fotodinâmica (TFD), asso-
ciada à curetagem mecânica (CM), tem sido bem 
sugerido devido aos resultados apresentados por 
estudos experimentais28-31 e clínicos32-36. A maioria 
desses estudos apresentou melhora nos parâme-
tros clínicos após o tratamento da CM associada à 
TFD; no entanto, esses resultados foram bem se-
melhantes aos apresentados pelo tratamento ape-
nas com CM32-33,35-36. Apenas o estudo de Bombecca-
ri et al.34 apresentou uma redução significativa dos 
índices de sangramento, exsudatos inflamatórios e 
contagem de A. actinomycetemcomitans no grupo 
tratado com CM associado à TFD quando compa-
rado à terapia de CM e CHX a 0,2%. Uma revisão 
sistemática recente37 afirmou que o benefício do 
uso da TFD associada à CM ainda é discutível, ne-
cessitando de mais estudos clínicos randomizados 
para justificar o papel da TFD como coadjuvante da 
terapia com CM no tratamento da peri-implantite.
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06 A-E – Presença de cálculo e biofilme no implante do elemento 43 diagnosticado com peri-implantite (A). Sondagem do implante do 
elemento 43 diagnosticado com peri-implantite (B). Desbridamento não cirúrgico com aparelho ultrassônico com ponta de plástico (C). 
Desbridamento não cirúrgico com jato de ar e bicarbonato de sódio (D). Aspecto final após o desbridamento não cirúrgico com aparelho 
ultrassônico e jato de ar e bicarbonato de sódio (E).
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INTERVENÇÃO CIRÚRGICA

Como descrito na literatura, o tratamento não ci-

rúrgico da peri-implantite tem demonstrado eficá-

cia modesta e uma das explicações para isso pode 

estar relacionada com a descontaminação insufi-

ciente da superfície do implante contaminada. Um 

dos fatores contribuintes para isso é a geometria 

das roscas e a superfície rugosa dos implantes38. 

Os objetivos do tratamento cirúrgico são dois: me-

lhorar a higienização da superfície do implante e 

modificar a anatomia dos tecidos peri-implantares 
duros e moles a fim de obter a reosseointegração.

O tratamento cirúrgico da peri-implantite está 
indicado em casos com formação de bolsa maior 
que 5 mm associada à perda óssea. O tratamento 
cirúrgico envolve diferentes métodos de desconta-
minação, desbridamento com retalho, que pode ser 
combinado com a cirurgia regenerativa e/ou res-
sectiva39. A indicação de cada tipo de intervenção 
cirúrgica será de acordo com o tipo do defeito ósseo 
ao redor do implante40 (Figuras 07A-D). 

07 A-D – Defeito peri-implantar com perda óssea vestibular; não há componente intraósseo (A). Defeito peri-implantar com perda da parede 
óssea vestibular e defeito intraósseo de duas paredes (B). Defeito peri-implantar com defeito intraósseo circunferencial, mais apropriado para 
regeneração (C). Perda óssea vertical, defeito peri-implantar sem componente intraósseo (D).
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DESBRIDAMENTO COM RETALHO

O desbridamento cirúrgico com retalho consiste 
na exposição do implante através da confecção 
de um retalho, geralmente com incisões relaxan-
tes, para posterior descontaminação da super-
fície do implante através de métodos químicos, 
mecânicos ou laser41.

O método mecânico consiste na remoção fí-
sica de tecido contaminado sobre a superfície do 
implante exposta através de instrumentos como: 
curetas com pontas de plástico, titânio ou fibras 
de carbono, aparelhos de ultrassom, jatos de ar 
e abrasivos com pó de glicina ou bicarbonato de 
sódio e escovas de titânio. As vantagens e limita-
ções desses métodos já foram discutidas no trata-
mento não cirúrgico.  

Outro método de descontaminação físico 
mais agressivo é a implantoplastia. Essa técnica 
consiste no alisamento da superfície do implante 
através da remoção de suas roscas com a utili-
zação de brocas, resultando em uma superfície 
mais polida, dificultando o acúmulo de placa bac-
teriana e facilitando a higienização pelo paciente. 
Esta técnica tem mostrado reduzir a profundida-
de de bolsa peri-implantar à sondagem, além de 
facilitar a formação de um biofilme mais aeróbio 
e menos patogênico42. 

Em um estudo comparando a cirurgia res-
sectiva com ou sem implantoplastia, a taxa de 
sobrevida para implantes tratados com implan-
toplastia foi de 100% comparada a 78% para o 
grupo de apenas ressecção. O grupo de implan-
toplastia também teve menor perda óssea margi-
nal, melhora nas profundidades de sondagem e 
sangramento43. Em relação às comorbidades, po-
de-se citar a geração de calor, espalhamento de 
detritos, danos na superfície do implante e enfra-
quecimento do implante41.

CIRURGIA REGENERATIVA

Este procedimento apresenta dois objetivos prin-
cipais: fornecer suporte aos tecidos durante o 
processo de cicatrização, evitando a recessão da 
mucosa, e aumentar a possibilidade de obtenção 

de reosseointegração, utilizando técnicas/mate-
riais reconstrutivos e regenerativos44. A cirurgia 
regenerativa está indicada em defeitos com com-
ponente intraósseo, principalmente em defeitos 
circunferenciais. 

Após a elevação do retalho vestibular e lin-
gual, faz-se a remoção do tecido de granulação 
do defeito utilizando-se instrumentos de titânio. 
Após a descontaminação da superfície do implan-
te através de um dos métodos já descritos nes-
te capítulo, um enxerto é colocado em torno do 
implante, preenchendo o componente intraósseo 
do defeito. O material de enxertia pode ser feito 
com osso autógeno ou substitutos ósseos. A utili-
zação de materiais bioativos, com fatores de cres-
cimento, também tem sido relatada. Em seguida, 
o enxerto pode ser coberto com uma membrana 
reabsorvível ou não reabsorvível. Finalmente, o 
retalho é posicionado coronalmente através de 
suturas (Figuras 08A-I).

Estudos relataram melhoras significativas 
dos parâmetros clínicos (profundidade de son-
dagem da bolsa e sangramento à sondagem)45-48 
após cirurgia regenerativa para o tratamento da 
peri-implantite. A utilização de membranas apre-
senta controvérsia em relação à necessidade do 
seu uso. Alguns estudos não encontraram dife-
renças clínicas quando da utilização da membra-
na49-50, enquanto que outros estudos observaram 
um melhor padrão de cicatrização quando da utili-
zação de membranas de colágeno47,51. 

Em relação ao material de enxertia, o osso 
bovino promoveu maior preenchimento ósseo ra-
diográfico e obteve um maior ganho ósseo quando 
comparado ao osso autógeno45. Em média, espera-
-se, após a cirurgia regenerativa, um preenchimen-
to do defeito ósseo em torno de 2 mm52,53, o que 
demonstra uma eficácia limitada desse procedi-
mento, apesar de melhoras de parâmetros clínicos 
serem observadas10. 

Portanto, apesar da grande heterogeneidade 
entre os estudos e os dados limitados a longo prazo 
sobre a estabilidade das abordagens regenerativas 
no tratamento da peri-implantite, este procedimen-
to deve ser levado em consideração54.
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08 A-I – Caso gentilmente cedido pelo Dr. Leandro Soeiro Nunes. Implante no elemento 24 apresentando peri-implantite (A). Aspecto após 
realização do retalho, presença de tecido de granulação (B). Visualização do defeito, evidenciando defeito com perda de parede óssea vestibular 
e componente intraósseo (C). Após limpeza da superfície do implante, as roscas expostas foram cobertas com osso autógeno (D). Colocação de 
biomaterial e membrana reabsorvível de colágeno (E,F). Sutura (G). Pós-operatório de 24 meses (H). Aspecto radiográfico após 24 meses (I).
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CIRURGIA RESSECTIVA

A abordagem cirúrgica ressectiva tem sido descrita 
como uma opção no tratamento da peri-implanti-
te43,55-58. Se o tratamento não cirúrgico falhar, a in-
tervenção cirúrgica com desbridamento aberto e 
ressecção ou terapia regenerativa é recomendada59.

O tratamento cirúrgico da peri-implantite é 
considerado superior à instrumentação não cirúr-
gica25 e deve compreender, pelo menos, uma re-
moção completa de todo o tecido de granulação da 
área do defeito e uma descontaminação das super-
fícies do implante expostas60. O objetivo do pro-
tocolo ressectivo é a redução das bolsas ao redor 
dos implantes pela diminuição da profundidade 
do defeito intraósseo e reposicionamento apical 
do retalho61 (Figuras 09A,B).

Esta abordagem reduz significativamente a 
profundidade de sondagem ao redor dos implantes 
e os sinais clínicos de inflamação62, mas resulta em 
retração gengival com exposição da superfície do im-
plante1. Além disso, alguns autores43,57 adicionaram 
a realização de uma modificação intraoperatória da 
superfície do implante, comumente referida como 
implantoplastia. São utilizadas brocas de carbureto 
ou diamantadas de polimento na tentativa de suavi-
zar a superfície do implante ou remover suas roscas 
e com isso reduzir a formação de biofilme bacteria-
no sobre a superfície do implante63-64. Embora não 
se tenha investigado completamente o efeito desta 
modificação no diâmetro do implante, já se demons-
trou que ela pode comprometer sua resistência, re-
sultando em maiores riscos de fratura65. 

Em um estudo radiográfico com 3 anos de acom-
panhamento, Romeo et al.43 mostraram que a perda 
de osso marginal após a cirurgia ressectiva com im-
plantoplastia foi significativamente menor do que 
após terapia ressectiva exclusivamente. O grupo com 
implantoplastia adicional também teve significativa-
mente menor profundidade de sondagem das bolsas, 
sondando os níveis de inserção clínica e modificação 
nos índices de sangramento após 24 meses.

Resultados histológicos de estudos em ani-
mais documentando a eficácia do debridamento 
a céu aberto sozinho revelou que, apesar de um 
preenchimento ósseo parcial do defeito, o repa-
ro foi caracterizado pela formação de uma fina 

cápsula de tecido conjuntivo que separa a super-
fície do implante do osso recentemente formado 
e uma quantidade muito limitada de reosseointe-
gração (por exemplo, o restabelecimento de um 
contato íntimo osso-implante em locais do im-
plante previamente contaminados por biofilme 
bacteriano)66-68.

Serino e Turri58 mostraram que, em pacien-
tes com doença peri-implantar ativa, a eliminação 
das bolsas cirúrgicas e o recontorno do osso em 
combinação com controle de placa, antes e após 
a cirurgia, representa um tratamento eficaz. Dois 
anos após a redução aberta de tecido mole peri-
-implantar inflamado e cirurgia óssea, 48% dos 
pacientes não tinham sinais de peri-implantite, 
e 77% dos pacientes não tinham implantes com 
bolsas de profundidade ≥ 6 mm, com sangramen-
to e/ou supuração.

De Waal et al.69 identificaram os indicadores de 
prognóstico para o resultado do tratamento ressec-
tivo da peri-implantite. Foram acessados dados de 
74 pacientes com peri-implantite (187 implantes) 
que receberam tratamento cirúrgico ressectivo. O 
tratamento da peri-implantite não foi bem-sucedi-
do em 106 implantes (57%) e 48 pacientes (67%) 
após 12 meses. Segundo os autores, o resultado do 
tratamento cirúrgico ressectivo é influenciado pela 
experiência da equipe cirúrgica. Outros indicadores 
prognósticos são a quantidade de perda óssea peri-
-implantar no início do estudo, o fumo e, em menor 
escala, a profundidade de sondagem no início e a 
presença de placa durante o acompanhamento. O 
diagnóstico precoce da peri-implantite e o controle 
dos fatores comportamentais são essenciais para o 
sucesso do tratamento

Resultados clínicos e radiográficos favoráveis 
têm sido observados quando a cirurgia ressectiva 
esteve associada à cirurgia regenerativa39,45,61, 69-72.

A terapia cirúrgica ressectiva para peri-im-
plantite é uma opção terapêutica recomendável. A 
osteotomia e a osteoplastia, combinadas com im-
plantoplastia, representam uma terapia eficaz para 
reduzir ou mesmo parar a progressão da doença. 
No entanto, devido ao aumento das recessões no 
pós-operatório, este procedimento não é adequado 
para toda e qualquer situação, especialmente em 
áreas altamente estéticas62.
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09 A,B – Ilustração dos procedimentos de remoção dos picos da crista óssea e descontaminação da superfície do implante no 
tratamento da peri-implantite (A). Ilustração evidenciando parte da superfície exposta decorrente dos procedimentos de remoção 
óssea, descontaminação das superfícies e reposicionamento apical dos retalhos no tratamento ressectivo da peri-implantite (B).

A
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CUIDADOS PÓS-CIRÚRGICOS E 
MANUTENÇÃO

De acordo com o conceito relação-causa da terapia, 
a remoção da placa administrada profissionalmen-
te é uma estratégia fundamental para a prevenção 
e o tratamento de doenças peri-implantares54. A 
maioria dos protocolos cirúrgicos inclui antibióti-
cos sistêmicos no pré-operatório e pós-operatório, 
seguidos por lavagem com clorexidina no pós-ope-
ratório. A fase de manutenção após a cirurgia tam-
bém é importante e inclui instruções de higiene 
oral e remoção do biofilme superficial70.

O uso pós-operatório de uma escova de dente 
macia, especificamente desenhada para a aplica-
ção de clorexidina no local, também pode ser bené-
fica nas primeiras semanas após a cirurgia73.

Kadkhoda et al.74 avaliaram o efeito antimicro-
biano da clorexidina no biofilme com A. actinomyce-
temcomitans isolado de placa subgengival de lesões 
de peri-implantite. Apesar dos resultados deste estu-
do in vitro serem relativamente encorajadores, com 
a clorexidina mostrando efeitos significativos sobre 
o A. actinomycetemcomitans, são necessários estu-
dos com animais, assim como ensaios clínicos rando-
mizados para introduzir o protocolo ideal de usar a 
clorexidina no tratamento da peri-implantite e con-
seguir uma maior supressão das bactérias anaeróbi-
cas nas superfícies dos implantes. Devido à natureza 
agressiva de uma lesão peri-implantar e ao acúmulo 
de patógenos periodontais em bolsas peri-implanta-
res profundas, o princípio lógico do uso de antimi-
crobianos sistêmicos é suprimir a carga microbiana e 
eliminar patógenos periodontais e peri-implantares, 
e isto é fundamental no cuidado pós-operatório1.

Na fase da manutenção, é fundamental o mo-
nitoramento regular do paciente para o sucesso da 
terapia de tratamento da peri-implantite. A manuten-
ção deve concentrar esforços na remoção do biofilme 
para evitar a reinfecção e recidiva da peri-implantite, 
e para tanto é imprescindivel manter o paciente mo-
tivado a realizar uma higiene bucal satisfatória. 

A frequência das consultas e dos cuidados de 
manutenção deve ser considerada individualmen-
te, levando em conta os fatores de risco relacio-
nados ao paciente tais como tabagismo, condição 
periodontal, diabetes e higiene bucal, e os fatores 
de risco locais, como as condições de acesso para 
o controle do biofilme.

REMOÇÃO DO IMPLANTE

Vários sintomas acidentais e complicações rela-
tivas aos implantes dentários foram relatados ao 
longo do tempo, e podemos relutantemente ter 
que remover um corpo do implante devido à perda 
óssea decorrente da peri-implantite, que pode per-
sistir ou recidivar mesmo após ser tratada. 

Quando já ocorreu uma perda óssea avançada 
ou quando o tratamento resultará em um compro-
metimento do resultado estético, o paciente pode-
rá optar pela remoção do implante em vez de se 
submeter ao tratamento da peri-implantite1.

Em um estudo recente, Suzuki et al.75 avalia-
ram 19 casos que resultaram na remoção após a 
aplicação do tratamento de implante. Neste estu-
do, quase metade dos casos de remoção em até 
6 meses resultou em falha de aquisição de esta-
bilidade primária, e isso pode ser explicado pela 
imaturidade do operador e pela falta de conheci-
mento pré-operatório quanto à quantidade e quali-
dade óssea. Além disso, para os casos de remoção 
ocorridos após seis meses, a remoção do corpo do 
implante foi realizada dentro de 30 meses (exce-
to um caso na mandíbula), e a peri-implantite foi 
considerada a causa para a maioria dos casos. No 
entanto, os autores acreditam que poderiam evi-
tar a peri-implantite, que aparentemente foi cau-
sada por uma deficiência de higiene oral, supraes-
trutura imperfeita e falta de manutenção, embora 
a osseointegração tenha sido alcançada.

O problema é que a remoção desses implan-
tes pode ser bastante traumática e lesar uma 
grande quantidade de osso sadio, dificultando a 
recolocação de novos implantes. As brocas trefi-
nas eram as mais utilizadas para esse tipo de pro-
cedimento, mas sempre removiam uma grande 
quantidade de osso peri-implantar. Sempre que 
possível o implante deve ser removido de manei-
ra conservadora, preservando o máximo de osso 
e evitando danos às estruturas adjacentes. Atu-
almente, podemos lançar mão de um dispositivo 
chamado “saca implante” ou retriever. Esta peça 
é rosqueada no interior do implante, no sentido 
anti-horário, e através de uma catraca acoplada 
ao dispositivo um torque é aplicado ao implante 
promovendo o rompimento da osseointegração e 
preservando ao máximo a estrutura óssea peri-
-implantar (Figuras 10A-D).
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Nos casos em que não é viável a utilização do 
retriever, uma broca ou um dispositivo piezoelé-
trico podem ser utilizados para remoção cuidado-
sa do osso circundante viabilizando a explantação. 
Deve-se tomar cuidado com estruturas vizinhas, 
minimizando os danos e as complicações, e a uti-
lização de imagens radiográficas é importante 
neste processo. Remover o implante com menor 
trauma possível pode facilitar a substituição do 
implante perdido; no entanto, podem ser neces-
sário procedimentos adicionais de aumento ósseo 
para garantir o correto posicionamento tridimen-
sional do implante bem como favorecer os requisi-
tos estéticos de cada situação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando a complexidade do tratamento da 
peri-implantite, é importante observar quais os fa-
tores estão influenciando nesta condição; além dis-
so, a manutenção de um controle de placa rigoroso 
é condição essencial para o sucesso do tratamento. 
Seguindo-se os guias apresentados neste capítulo, 
o clínico terá condições de executar o planejamen-
to e o tratamento da melhor maneira possível e 
com evidências na literatura, pois ainda não há um 
consenso sobre o melhor tratamento disponível.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Heitz-Mayfield LJA. Etiology and risk factors: biological complica-

tions. In: Bragger U, Heitz-Mayfield LJA. Biological and hardware 
complications in Implant Dentistry, ITI treatment guide. Quintes-
sence Publishing 2015, p.17-25.

2. Lang NP, Berglundh T. Working Group 4 of Seventh European 
Workshop on Periodontology. Peri-implant diseases: where are 
we now? Consensus of the Seventh European Workshop on Pe-
riodontology. J Clin Periodontol 2011, 38 Suppl. 11: 178-81.

3. Sanz M. Chapple IL. Working Group 4 of the VIII European Workshop 
on Periodontology. Clinical Research on peri-implant diseases: con-
sensus report of Working Group 4. J Clin Periodontol 2012, 39 Suppl 
12:202-6.

4. Poli PP, Beretta M, Grossi GB, Maiorana C. Risk indicators related to 
peri-implant disease: an observational retrospective cohort study. J 
Periodontal Implant Sci. 2016;46(4):266-76. 

5. Valente NA, Andreana S. Peri-implant disease: what we know 
and what we need to know. J Periodontal Implant Sci 2016 
;46(3):136-51.

6. Heitz-Mayfield LJA. Peri-implant diseases: diagnosis and risk indica-
tors. J Clin Periodontol 2008; 35 (Suppl. 8): 292–304.

7. Froum SJ, Rosen PS. A proposed classification for peri-implantitis. 
Int J Periodontics Restorative Dent 2012;32(5):533-40.

8. Schwarz F, Herten M, Sager M, Bieling K, Sculean A, Becker J. Compari-
son of naturally occurring and ligature-induced peri-implantitis bone de-
fects in humans and dogs. Clin Oral Impants Res 2007, 18(3):161-170

9. Heitz-Mayfield LJ, Mombelli A. The therapy of peri-implanti-
tis: A systematic review. Int J Oral Maxillofac Implants 2014; 
29(suppl):325–345.

10 A-D – Corte coronal panorâmico da tomografia computadorizada 
de feixe cônico evidenciando extensa perda óssea ao redor do im-
plante do elemento 22 (A). Aspecto após remoção da coroa protética 
para permitir o acesso e a utilização do dispositivo para remoção 
do implante (B). Torque no sentido anti-horário sendo aplicado ao 
conjunto implante / retriever para promover o rompimento da os-
seointegração (C). Aspecto do implante removido com o retriever 
com mínimo trauma para as estruturas adjacentes (D).
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