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UM DILEMA NOS

IMPLANTES
É indicado reabilitar com implantes
perdas dentárias em pacientes com
histórico de doença periodontal prévia?
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Um dilema nos implantes

P

oucas são as contraindicações absolutas à instalação dos
implantes dentários.1 Todavia, antes da intervenção cirúrgica, deve-se avaliar minuciosamente o paciente e considerar
seu estado de saúde bucal; suas condições médicas e psicológicas; a motivação e a habilidade do paciente em realizar adequadamente sua higiene oral; as expectativas que tem em relação ao
tratamento; e fatores que possam levar ao aumento do risco de
insucesso e ao declínio das condições da dentição remanescente
e do estado periodontal.2

As contraindicações relativas incluem o declínio cognitivo, SAS IV
ou categorias superiores – descrição do estado do paciente segundo classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas
(veja quadro na pág. 8) –, ou condições médicas que podem pôr
em risco a vida ou o tempo de vida do paciente. As precauções
para a colocação de implantes dentários devem ser vistas com
relação às exposições baseadas em evidências que podem contribuir para o
risco de falha, incluindo fatores locais,
comportamentais e médicos, mas não
se limitando. O risco de falha do implante dentário aumenta quando há
histórico de doença periodontal, bruxismo, tabagismo e radioterapia.1
Bolsas periodontais ativas funcionam
como reservatórios de patógenos periodontais que abastecem o processo
de colonização e estabelecimento de
um microbioma incompatível com saúde peri-implantar.3,4

Baseando-se na suscetibilidade ao desenvolvimento da periodontite e no potencial da transmissão de patógenos periodontais
dos dentes para o implante, pode-se ressaltar o aumento de risco
e incidência de peri-implantite nos pacientes com histórico de
doença periodontal prévia4,9,10 e também em fumantes.1,4,10 Para
Chrcanovic,11 mesmo com um número limitado de evidências,
seu estudo sugere que um aumento na suscetibilidade à periodontite também pode significar maior probabilidade de perda do
implante, perda de osso de suporte e infecção após a instalação
dos implantes.
Pacientes severamente comprometidos pela doença periodontal
que apresentam múltiplas perdas dentárias podem ser reabilitados proteticamente, desde que cumpram um protocolo de cuidados antes e após a instalação dos implantes. Ele inclui controle
da doença por meio de procedimentos básicos periodontais e
complementação cirúrgica quando necessário, além de análises periódicas
ao longo da vida, conforme sugere um
recente estudo que acompanhou pacientes com esse perfil por até 20 anos,
seguindo esse protocolo.12

Há evidências de que
os pacientes tratados
para periodontite podem
sofrer mais perda de
implantes e complicações,
assim como apresentar
maior perda óssea

A dinâmica da colonização bacteriana ao redor dos implantes,
que inicia após sua instalação, é relatada em estudos como o de
Gerber,5 Fürst,3 Salvi6 e Subramani.7 Os artigos sugerem a importância do controle infeccioso antes da instalação dos mesmos em
pacientes parcialmente dentados,4 e, consequentemente, de um
controle periódico após a finalização do tratamento restaurador.
Assim como na doença periodontal, o microbioma na peri-implantite é predominantemente composto de anaeróbios.2,4,8,9 É
preciso entender que o estado periodontal pode mudar ao longo
do tempo e, por isso, deve ser acompanhado com certa periodicidade, de acordo com a necessidade individual de cada paciente.

Não invalidando esse resultado, percebe-se conflito com a literatura sobre
o assunto, que ressalta um prognóstico de curto prazo para os implantes
instalados em pacientes tratados para
periodontite agressiva,11,13-15 mas considerado aceitável para esses casos.13
Em comum, essas revisões sistemáticas
trazem o alerta para as diferenças de
metodologia entre os estudos, motivo pelo qual muitos deles são
excluídos, o que torna necessária a realização de estudos prospectivos bem delineados.11,13,14

Há alguma evidência de que os pacientes tratados para periodontite podem sofrer mais perda de implantes e complicações, assim
como maior perda óssea e peri-implantite do que pacientes periodontalmente saudáveis.11 Mesmo com resultados conflitantes,
conclui-se que a terapia periodontal realizada antes da instalação
de implantes, com o intuito de reduzir os níveis de patógenos potencialmente prejudiciais, e consequentemente, as chances de
colonização desses microrganismos anaeróbios na superfície de
titânio, pode exercer importante papel na longevidade dos implantes a serem instalados.
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Indivíduos edêntulos podem apresentar bactérias que se acreditava existirem somente enquanto houvesse dentes, como o
A. actinomycetemcomitans e o P. gingivalis,16,17 embora a diversidade microbiana seja menor nesses indivíduos.17 Assim, reabilitar
esse perfil de paciente também requer algum cuidado prévio à instalação de implantes. Portanto, segundo Roccuzzo,18 a abordagem
para múltiplas extrações dentárias preventivas e colocação de implantes, com base na suposição de que os implantes têm melhor
desempenho do que os dentes, deve ser seguida com extrema
cautela. Van der Weijden19 conclui em seu estudo que seus dados,
mesmo que limitados, permitem afirmar que o resultado da terapia com implante em pacientes periodontalmente comprometidos
e com perda parcial de dentes não é exatamente igual (menos favorável) quando comparado com a feita em indivíduos saudáveis.

Como as filosofias de tratamento podem se alterar com o tempo, uma revisão periódica dos diferentes conceitos é necessária
para refinar técnicas e eliminar procedimentos desnecessários.
Isso formaria uma base para o tratamento ideal.11 Pacientes com
histórico de periodontite devem ser avisados de um risco potencialmente maior de desenvolver a peri-implantite19 e orientados
a manter uma adequada higienização bucal no ambiente doméstico e a comparecer, em intervalos regulares, a consultas para
controle clínico e radiográfico, quando este for necessário. Um
estudo recente21 aponta para uma possível associação entre o
edentulismo causado pela doença periodontal após os 50 anos e
o comprometimento cognitivo em pacientes diagnosticados com
demência grave, condição que compromete a manutenção de
uma higiene bucal adequada.

SISTEMA ASAS
Classificação do estado físico do paciente segundo a Sociedade Americana de Anestesiologistas
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CLASSIFICAÇÃO ASA DEFINIÇÃO

EXEMPLOS

ASA I

Paciente com a saúde
normal

Saudável, não fumante, que não bebe álcool ou tem consumo mínimo

ASA II

Paciente com doença
sistêmica leve

Apenas doenças leves, sem limitações funcionais substanciais. Os exemplos
incluem (mas não se limitam a): fumante; quem bebe socialmente; grávidas;
obesos (IMC entre 30 e 40); pessoas com diabetes e hipertensão controlados;
doença pulmonar leve

ASA III

Paciente com doença
sistêmica severa

Com limitações funcionais substanciais; uma ou mais doenças moderadas
ou severas. Os exemplos incluem: diabetes ou hipertensão não controlados;
doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC); obesidade mórbida (IMC igual ou
maior que 40); hepatite ativa; dependência ou abuso de álcool; marca-passo
implantado; redução moderada da fração de ejeção; doentes renais em diálise;
bebês prematuros com menos de 60 semanas; histórico (superior a três meses)
de ataque cardíaco, derrame ou mini-AVC

ASA IV

Um paciente com
doença sistêmica grave
que é uma ameaça
constante à vida

Os exemplo incluem: pessoas com casos recentes (menos de três meses)
de ataque cardíaco, derrame ou mini-AVC; isquemia cardíaca em curso ou
com disfunção valvular grave; redução severa da fração de ejeção; sepse;
coagulação intravascular disseminada; síndrome do desconforto respiratório
agudo; insuficiência renal sem tratamento por diálise regular

ASA V

Um paciente cuja
expectativa é que não
sobreviva sem uma
operação.

Entre os exemplos estão: aneurisma abdominal/torácico; trauma grave;
sangramento intracraniano com efeito no cérebro; intestino isquêmico em função
de patologia cardíaca significativa ou disfunção de múltiplos órgãos/sistemas

ASA VI

Um paciente com morte
cerebral declarada cujos
órgãos estão sendo
removidos para doação
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