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RESUMO 

 
O implante osseointegrado vem ganhando espaço como opção de tratamento para reabilitação 
estética e funcional em espaços edêntulos por sua segurança e previsibilidade, porém não estão 
livres de complicações. Patologias associadas aos tecidos peri-implantares podem levar a 
consequências graves, por tanto, a presente revisão bibliográfica tem como objetivo apresentar essas 
doenças, suas complicações e as suas alternativas de tratamentos, afim de alertar profissionais e 
reforçar a importância do conhecimento sobre tais intercorrências. Todas as fases possuem 
importância, que vão interferir no resultado final, desde planejamento do implante até sua 
cicatrização. Fatores como avaliação clínica, radiografias, anamnese, são imprescindíveis na hora do 
planejamento. A grande maioria dos casos de complicações nos implantes derivados de doenças 
peri-implantares, ocorrem quando o paciente já contém alguma patologia nos tecidos ou histórico das 
mesmas, que passam despercebidos pelo profissional. A osseointegração do implante irá depender 
totalmente da saúde dos tecidos, as doenças peri-implantares em seu estágio inicial apresentam 
inflamação nos tecidos moles e com o tempo atingem os tecidos ósseos, ocasionando em grandes 
perdas em seu estagio avançados. As técnicas de tratamento irão depender da sua progressão, 
podendo ser cirúrgicas e não cirúrgicas apresentando vários métodos que podem ser de escolha do 
cirurgião dentista. 
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ABSTRACT 
 

The osseointegrated implant has been gaining space as a treatment option for aesthetic and 
functional rehabilitation in edentulous spaces for its safety and predictability, but are not free of 
complications. . Pathologies associated with peri-implant tissues can lead to serious consequences, 
therefore, this literature review aims to present these diseases, their complications and their treatment 
alternatives, in order to alert professionals and reinforce the importance of knowledge about such 
complications. All phases have importance, which will interfere in the final result, from implant planning 
to healing. Factors such as clinical evaluation, radiographs, anamnesis are essential at the time of 
planning. The vast majority of cases of complications in implants derived from peri-implant diseases 
occur when the patient already contains some pathology in the tissues or history of them, which go 
unnoticed by the professional. The bone integration of the implant will depend entirely on the health of 
the tissues, peri-implant diseases in their early stage present inflammation in the soft tissues and over 
time reach the bone tissues, causing great losses in their advanced stage. The treatment techniques 
will depend on their progression, and may be surgical and non-surgical presenting several methods 

that may be of choice of the dentist's surgeon. 
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Introdução 

 
 

 
O edentulismo é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

como um problema de saúde pública, considerado um dos piores e mais prevalentes 

agravos orais. Uma vez que afeta o convívio social, dificulta a alimentação, agrava 

os sinais de senilidade e abala a harmonia do sistema estomatognático. 

No Brasil grande parte da população, de diversas faixas etárias, apresenta algum 

tipo de edentulismo, que pode ser compensado a partir de próteses fixas ou móveis. 

Entretanto, por garantir recuperação de forma, função e estética de modo mais 

preciso e funcional, cada vez mais o implante ósseo integrado vem sendo procurado 

para a reabilitação estética e funcional de espaços edêntulos, tanto totais quanto 

parciais (SILVA, OLIVEIRA, LELES, 2016). 

Contudo existem algumas doenças periodontais relacionadas que podem 

trazer consequências para o processo de osteontegração do implante, elas 

acometem os tecidos de suporte e sustentação dos dentes – as famosas doenças 

periodontais. Estas, por sua vez, podem ser classificadas com mucosite peri- 

implantar e peri-implantite. A mucosite peri-implantar é a inflamação reversível no 

tecido gengival que envolve o implante e por peri-implantite entende-se como 

reações inflamatórias que vão ocasionar perda do osso de sustentação ao redor do 

implante, prejudicando sua estabilidade e todo o tecido conseguinte (ZITZMANN, 

2008). 

Existem casos em que pacientes apresentam condição patológica associada 

aos tecidos periodontais e recebem do profissional a indicação de implantes, nesses 

casos é ainda mais necessários o cuidado e o acompanhamento desse paciente, 

pois estão sujeitos a um risco maior de complicações biológicas periodontais. Ou 

seja, pessoas que apresentam algum tipo de periodontite prévia, grave ou crônica, 

tem riscos mais elevados de perda de implante e de apresentarem uma peri- 

implantite (NETA, 2018). 

O tema implante relacionado a doenças periodontais é um tema de grande 

relevância pois se trata de um assunto recorrente nos consultórios odontológicos e 

de pouco conhecimento da parte dos pacientes. Já que muitos acreditam que por 



 

 

 
 

ser um tratamento de alto custo e dito como definitivo, não requer controle, 

manutenção ou cuidados. Como já dito trata-se de um tratamento de elevado custo 

mas que atualmente vem ganhando a preferência na hora da escolha pois possui 

grandes índices de sucesso e uma alta taxa de durabilidade. Porém a falta de 

cuidado ou a existência de doença prévia pode comprometer essa durabilidade e a 

saúde. Assim, os implantes osseointegráveis tem sido alvo de inúmeros estudos com 

o objetivo de esclarecer dúvidas sobre seu material, o processo de osseointegração, 

os riscos que podem apresentar e as doenças periodontais consequentes que 

podem afetar o paciente a longo prazo e ocasionar a perda do elemento e de todo o 

valor investido (CORDIOLI, 2000 e TEIXEIRA, 2001). 

Dado o exposto, este artigo busca a partir de uma revisão bibliográfica 

discorrer sobre o comportamento do implante integrado ao meio ósseo e as doenças 

periodontais relacionadas a ele, bem como sobre seus tratamentos e prováveis 

etiologias. 

 
 

Desenvolvimento 

 
 

 
O desenvolvimento bem-sucedido dos implantes endósseos tornou possível a 

sua utilização com um grau de previsibilidade inédito, ao mostrar que é possível 

formar um contato íntimo entre osso e implante. Entretanto, para compreender a 

função do implante e a sua reação e relação com o tecido periodontal é necessário 

primeiro o conhecimento de todos seus componentes. Existem vários tipos de 

sistemas de implantes porém sua composição é considerada basicamente como a 

mesma (BRANEMARK,1969). 

O primeiro elemento é conhecido com o corpo do implante. Esse componente 

faz contato direto com osso, e pode apresentar superfícies diversificadas tais como: 

rosqueadas, com ranhuras, perfurada, com camada de plasma ou recoberta. Cada 

superfície dessa, vale ressaltar, que atende a um propósito específico, podendo, por 



 

 

 
 

isso, variar de acordo com cada caso sua indicação. O segundo componente é o 

chamado pilar transmucoso, cuja função é a de conectar o corpo do implante com a 

prótese. Esta conexão pode ocorrer através de um parafuso, por meio de 

cimentação ou ainda através de um desenho angulado (Morse Taper). O último 

elemento, por sua vez, corresponde a parte protética ou prótese propriamente dita 

(FIGURA 1). Este componente, pode se conectar aos pilares através de parafusos, 

cimentação, encaixe de precisão, entre outras formas. Essa última porção é a visível 

na boca, sendo portanto, reconhecida como componente estético do implante 

(MARKARIAN, 2005). 

 
 

FIGURA 1 – Componentes do implante dentário  

Fonte – JACKSON, 2022 

 

Antes da indicação do implante pelo profissional é necessária uma avaliação 

clínica minuciosa e rigorosa da relação do implante com as estruturas vitais, tais 

como o canal dentinário, seio maxilar e o assoalho nasal. O exame clínico e a 

radiografia são essenciais para avaliação das estruturas, é importante ter o 

conhecimento da largura do osso disponível para a implantação e a presença de 

defeitos ósseos E, independentemente do sistema de implante a ser escolhido, todo 

e qualquer sucesso vai depender da saúde do paciente e da sua cooperação e 

colaboração no pré operatório, trans operatório e no pós operatório tanto a curto 



 

 

 
 

quanto a longo prazo (CARRANZA, 2006). 

Deste modo, o primeiro passo, a seguir então para a colocação do implante, é 

a parte cirúrgica onde o corpo do implante é implantado no osso e é deixado por um 

período de 3 a 6 meses para cicatrizar e ser integrado. Dependendo dos casos, um 

segundo procedimento cirúrgico deve ser realizado para descobrir e expor o 

implante para o ambiente oral. A última fase é a restauradora que consiste na 

instalação do pilar e da prótese após o corpo do implante estar totalmente 

cicatrizado e integrado (RAUBER, 2019). 

Neste momento cirúrgico, o preparo adequado do sítio do implante é 

essencial, pois a fresagem óssea pode resultar em necrose por conta da geração de 

calor no osso, por isso o ideal é o uso de fresagens menores e uma irrigação 

abundante com solução salina estéril para minimizar o trauma térmico decorrente do 

procedimento. Depois do preparo a plataforma do implante é inserida na crista óssea 

alveolar e permanece no nível da gengiva ou na mucosa alveolar. Após a 

cicatrização (FIGURA 2) é possível observar um tecido fibroso com fibras dispostas 

paralelas ao implante recobertas por um colar epitelial. O epitélio juncional se adere 

ao implante através de hemidesmossomos e uma lâmina basal similar a encontrada 

em dentes naturais. Se for possível obter a estabilidade do implante haverá a 

formação óssea substituindo o osso traumatizado, resultando em um conato intimo 

entre osso e implante, mas em casos onde a estabilidade não é alcançada a 

cicatrização ocorre através de substituição fibrosa do osso traumatizado, impedindo 

a osseointegração (HU et al., 2021; KHALIL; HULTIN, 2019; LIU et al., 2018). 

 
 



 

 

 
 

FIGURA 2 – ósseointegração bem-sucedida, cirurgia cicatrizada 

Fonte – LEITE, 2015 

 
Apesar de todos os aspectos positivos e vantagens em relação à reabilitação 

oral através de implantes osseointegrados, alguns problemas ainda podem ser 

observados. A restituição desses elementos dentários, é importante frisar que não 

livram o paciente de possíveis doenças periodontais que podem ser ocasionadas 

pelo implante e ausência de cuidados ou patologias prévias (OLIVEIRA, SILVA, 

ARAÚJO, 2013), portanto todos os cuidados aplicados a higienização bucal devem 

ser estendidos e englobados as dentes implantados com afinco, seriedade, 

constância e efetividade. 

Neste sentido, temos a doença periodontal, uma doença infecto-inflamatória 

que atinge os tecidos de suporte e sustentação dos dentes, podendo ser classificada 

como: 

 Gengivite que é o sinal inicial da doença, acometendo o tecido 

gengival sem afetar os tecidos de sustentação; 

 Periodontite progressão da doença envolvendo uma colonização 

secundária de bactérias anaeróbias, aumentando a patogenicidade e 

evoluindo para além da inflamação gengival, tendo perda da fixação 

óssea. 

Se não tratada, a doença periodontal pode ocasionar mobilidade, destruição 

dos tecidos periodontais e a perda óssea, podendo inclusive afetar a estabilidade de 

um implante já osseointegrado (MARIN, 2022; DARVEAU, 2020). 

A Academia Americana de Periodontia e a Federação Europeia de 

Periodontia se uniram em 2018 para atualizar a Classificação das Doenças e 

Condições Periodontais e Peri-Implantares, com o objetivo de substituir a 

classificação existente anteriormente e facilitar o padrão de diagnóstico por parte do 

profissional cirurgião dentista. 

Deste modo, a partir dessa atualização citada acima, ficou postulado que as 

doenças peri-implantar podem ser classificadas como: 

 Mucosite peri-implantar: corresponde a uma inflamação reversível do 



 

 

 
 

tecido gengival afetando os tecidos moles ao redor do implante 

 Peri-implantite: relacionada a periodontite, onde as reações 

inflamatórias afetam o osso de suporte ao redor do implante 

(ZITZMANN, 2018). 

 
Tais itens, para melhor compreensão e visualização, estão listados no 

quadro abaixo (QUADRO 1) com suas respectivas características quanto a 

sangramento, profundidade de sondagem (PS) e perda óssea (PO), facilitando o 

diagnóstico para posterior adoção de medidas terapêuticas adequadas a cada 

situação. 



 

 

 
 

 
 
 
 

 

Quadro 1 - Resumo da classificação das Condições e Doenças Peri-Implantares de 

2018 de acordo com a Academia Americana de Periodontia e a Federação Europeia 

de Periodontia 

 
 

Características Saúde Mucosite  
Peri-implantite 

Apresenta 

sangramento e/ou 

supuração após 

delicada 

sondagem 

 
 

Não 

 
 

Sim 

 
 
 

 
Sim 

Há 

aumento da 

profundidade de 

sondagem (PS) 

 
Não 

Pode apresentar 

ou não 

Sim. PS iguais ou 

superiores a 3 

mm. 

Perda 

óssea além 

daquelas 

observadas após a 

fase  de 

remodelação 

óssea 

 
 
 

 
Não 

 
 
 
 
 

Não 

Sim. Com nível 

ósseo de 3 mm ou 

mais apical à 

porção mais 

coronária  da 

porção intraóssea 

do implante. 

FONTE: STEFFENS, MARCANTONIO, 2018. 

 

 

A peri-implantite é uma doença periodontal onde bactérias potencialmente 

patogênicas colonizam as superfícies adjacentes ao implante podendo afetar tecido 

mole e duro, seu desenvolvimento se da através da diminuição da ossointegração 



 

 

 
 

com aumento da reabsorção óssea, aumento da formação de bolsas e supuração 

(MOMBELLI; MERICSKE- STERNE, 1990). 

Dado o exposto, podemos afirmar que o fator etiológico das doenças peri- 

implantares (FIGURA 3) é o histórico de doença periodontal que o paciente já 



 

 

 
 

carrega antes de realizar o implante, já que essa causa está entre as mais 

frequentes na ocorrência da doença. Na hora do diagnóstico pode se observar 

hemorragia à sondagem, supuração, profundidade dos sulcos gengivais, mobilidade 

do implante (FARIAS, 2017; FAGUNDES, 2018). 

Existem testes mais específicos para o diagnóstico e avaliação da doença, 

com por exemplo, as culturas microbiológicas e o estudo do fluido gengival que 

auxiliam na descoberta das bactérias ou citocinas que estão habitando os tecidos 

peri-implantares. O exame da oclusão com papel articular também é uma opção 

para determinar que não existem contatos prematuros ou excessivos nos 

movimentos da mandíbula que possam criar trauma oclusal, a sobrecarga oclusal 

sobre a peri implantite pode ocasionar na progressão da patologia e piorar o 

prognóstico do implante (CALISTRO, 2020). 

 
 

FIGURA 3: periimplantite em estágio avançado 

FONTE: LEITE, 2015 

 
O tratamento da mucosite peri-implantar consiste na remoção não cirúrgica 

dos depósitos e cálculos da placa através do uso de curetas de plástico ou Teflon 

com desbridamento e controle da placa bacteriana. Nessa fase o implante poderá 

ser limpo com escovas, fio dental, através de polimento com copo e pasta de 

borracha. Já no caso de periodontite, o tratamento tem como principal objetivo 

interromper a progressão da perda óssea e controlar a infecção bacteriana. Dessa 

forma, não existe um protocolo de tratamento da doença já estabelecido, e por isso 



 

 

 
 

vários são os métodos que podem ser utilizados. Obviamente que essa escolha 

deverá ficar a critério de escolha do cirurgião dentista que ao analisar cada caso de 

forma específica e isolada, deverá propor a melhor opção de acordo com a situação 

clínica vista e a experiência e técnicas de domínio (SOUZA, 2017). 



 

 

 
 

Deste modo, o tratamento da peri-implantite vai depender da perda óssea e 

do impacto estético sobre o implante. Em caso de perda óssea inicial o tratamento 

será o mesmo da mucosite, acrescentando somente a descontaminação dos 

espaços protéticos e antibióticos. Se houver persistência depois do tratamento inicial 

ou a perda óssea do paciente já estiver em estágio avançado, é necessário recorrer 

a cirurgia recessiva, descontaminação e aplicação de técnicas de regeneração 

óssea (FREITAS, 2019). 

Essa descontaminação da superfície do implante pode ser feita através de 

instrumentos manuais ou com os famosos instrumentos ultrasssônicos com pontas 

de fibra de carbono ou plástico, ou ainda a partir de dispositivos de jateamento 

abrasivo que utilizam bicarbonato de sódio ou pó de glicina. A laserterapia e a 

terapia fotodinâmica juntamente com a administração sistêmica ou local de 

antimicrobianos como clorexidina, tetraciclina, cloxiciclina, metronidazol, peroxido de 

hidrogênio ou acido fosfórico também são recursos utilizados para tratamento 

desses casos. Vale ressaltar que esses tratamentos citados acima permitem a 

recuperação óssea tanto em casos de mucosite como em peri- implantite (HEITZ- 

MAYFIELD, 2017). 

Na terapia anti-infecciosa o cirurgião dentista deve analisar a condição 

periodontal dos dentes residuais e obter informações especificas sobre as bactérias 

que estão habitando o tecido para decidir se o agente antimicrobiano deve ser 

administrado local ou sistemicamente. Os pacientes que sofrem de problemas 

localizados na ausência de outras infecções podem ser tratados por dispositivos 

locais de distribuição de medicamento. Pode ser realizada, como exemplo, aplicação 

local de antibióticos pela inserção de fibras de tetraciclina e uso de microesferas de 

minoclina para o tratamento porem pode ter que ser repetido. Se o problema for 

generalizado, os antibióticos devem ser administrados sistemicamente, é sugerido 

metronidazol 250 mg, por 10 dias, porém se a peri-implantite estiver associada a 

doença periodontal persistente é necessário o uso coadjuvante de antibióticos 

sistêmicos para quem ambas sejam tratadas (ALMEIDA, ROSA, 2017). 

A resseção cirúrgica geralmente é realizada em implantes colocados em 



 

 

 
 

lugares não estéticos como regiões posteriores bilaterais. Deste modo, o 

desbridamento com retalho aberto é a intervenção cirúrgica mais utilizados nos 

casos de peri-implantite, ele é capaz de oferecer um desbridamento abrangente e a 

descontaminação do implante afetado. Existem outros tipos de técnicas que também 



 

 

 
 

são utilizadas, como por exemplo, casos onde o osso é removido e o retalho 

posicionado apicalmente ou o preenchimento do componente intraósseo da lesão 

com enxerto, conhecida como cirurgia regeneradora (HEITZ-MAYFIELD, 2017). 

Em último caso, quando houver perda óssea avançada e não houver a 

opção de salvar o implante, pode se optar pela realização da explantação. Tal 

procedimento nada mais é do que a remoção propriamente dita do implante outrora 

inserido. Para esse procedimento as trefinas de explante são utilizadas para se 

adequar ao sistema de implante, porém como seu diâmetro externo é maior do que o 

implante pode ser associado a remoção do osso incluindo córtex bucal ou lingual e 

danos aos dentes adjacentes. Assim, uma outra alternativa plausível para a remoção 

seria permitir que a perda óssea progrida para alcançar uma perda óssea suficiente 

para conseguir a remoção do implante a partir do uso uma pinça de extração, ou 

ainda, o uso de um fórceps quando houver menos de 3 a 4 mm de inserção óssea 

(DIÓGENES, et al. 2018). 

 
Considerações finais 

 
 

 
Após a realização desse artigo pudemos observar que: 

 
 

 As doenças peri-implantares estão relacionadas, na maioria dos casos, com 

problemas periodontais já presente nos tecidos antes do procedimento do 

implante, por essa razão é necessária a atenção dos cirurgiões dentista na 

hora da avaliação clínica; 

 O agravamento das patologias periodontais podem ocasionar perda óssea e 

atingir dentes próximos ao implante afetado; 

 Diversas são as opções e métodos de tratamento que podem ser utilizados de 

acordo com a progressão da doença ou a escolha do profissional; 

 Técnicas cirúrgicas e não cirúrgicas e tratamentos terapêuticos para o 

controle das bactérias no local podem ser realizados para solucionar os 



 

 

 
 

problemas periodontais; 

 Todos os tratamentos têm sua devida eficácia basta apenas um bom 

diagnóstico para escolha do melhor tratamento indicado para o caso, inclusive 



 

 

 
 

a sabedoria necessária para casos em que seja necessário realizar o 

explante. 
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