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Peri-implantite: uma revisão de literatura
Jordão, E.A.; Lemos, C.A.A.; Mello, C.C.; Santiago Junior, J.F.; Pellizzer, E.P.; Verri, F.R.
O conhecimento do fator etiológico, diagnóstico, prevalência e o tratamento das infecções peri-implantares é
uma etapa essencial da manutenção dos implantes osseointegráveis, refletindo na longevidade da reabilitação.
Assim, o objetivo deste estudo foi realizar uma revisão de literatura abordando o tema peri-implantite em
implantes osseointegráveis, no intuito de nortear um planejamento de longevidade para as reabilitações orais. Foi
realizada uma estratégia de busca detalhada para as bases de dados PubMed/Medline e Dentistry Oral Science,
com os descritores: “peri-implantitis” e “Dental Implant”, até dezembro de 2013. De um total de 566 artigos, após
uma análise, segundo o critério de inclusão, foram selecionados 34 artigos. Em relação ao fator etiológico das
peri-implantites foi classificado como principal o biofilme bacteriano, maior predisposição para pacientes com
diagnóstico prévio de periodontite, e casos com inadequada adaptação entre o pilar e o implante. Para tratamento
tem sido indicados tratamentos não cirúrgicos, sendo representado pelo debridamento com ultrassom, associado a
agentes químicos e laserterapia, nos casos em que se relacionam a maiores perdas ósseas a utilização do tratamento
cirúrgico passa a ser indicada. Dessa forma, concluiu-se que o acúmulo de placa bacteriana tem sido associado
com maior propensão a peri-implantites, existindo maior incidência para pacientes que já apresentaram doenças
periodontais. A administração local de antibióticos e associação com bochechos/uso tópico tem sido indicada como
satisfatório para o tratamento de peri-implantites moderadas.
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