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Os insucessos dos tratamentos com implantes dentários têm sido associados à peri-
implantopatias com a formação de bolsa avançada, inflamação gengival acentuada e perda óssea 
progressiva. Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho foi realizar uma revisão da literatura 
sobre higienização em prótese sobre implante, com ênfase em prótese fixa implantossuportada 
do tipo protocolo. Foram selecionados 18 artigos completos de 1998 a 2008 através do indexador 
MEDLINE, com o cruzamento dos termos oral hygiene, implant-supported prosthesis, a fim de 
esclarecer ao cirurgião-dentista quanto à correta orientação de higiene ao paciente usuário de 
prótese sobre implante, bem como sua função na manutenção dos implantes. Com base na revisão 
de literatura, observou-se que as funções do paciente na manutenção do implante são: manter o 
controle de 85% ou mais de placa usar escovas interdentais, manuais e motorizadas e usar fios e 
fitas de seda umedecidos em clorexidina à noite. As funções do profissional são: orientar e motivar 
o paciente para adequada higienização, avaliá-lo de 3 a 4 meses verificar o efetivo controle de 
placa radiografar a região com implantes a cada 12 meses se o implante necessitar, reparar ou 
descontaminar a área. Diante do exposto, foi possível observar a importância da orientação do 
paciente quanto à higienização adequada da prótese sobre implantes para manutenção da saúde 
peri-implantar, assim como o estabelecimento de retornos periódicos para o acompanhamento do 
caso clinico, a fim de se obter longevidade do tratamento.


