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RESUMO

Tolentino LS. Estudo clínico randomizado e controlado de implantes de diâmetro
reduzido confeccionados em titânio puro e uma liga de titânio/zircônio instalados em
áreas de molares inferiores: resultados de 1 ano de acompanhamento [tese]. São
Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2014. Versão
Original.

O objetivo do presente estudo clínico randomizado e controlado foi de avaliar e
comparar o nível ósseo marginal (NOM) ao redor de implantes de diâmetro reduzido
(IDRs – 3,3 mm) confeccionados em uma liga de titânio/zircônio e titânio puro
instalados em regiões de molares inferiores após um ano das próteses estarem em
função. Dez pacientes participaram do estudo. Em cada paciente um IDR de titânio
com adição de zircônio (TiZr; Grupo Teste) e um IDR de titânio puro (Ti; Grupo
Controle) foram instalados de forma randomizada em áreas contralaterais de
molares inferiores. Após 8 semanas de cicatrização, as próteses metalocerâmicas
foram instaladas e os pacientes foram incluídos em um programa de controle de
placa bacteriana. Radiografias periapicais foram utilizadas para avaliar o NOM nas
faces mesial e distal dos implantes. Essas medidas foram realizadas imediatamente
após a instalação das próteses (T1) e um ano após as próteses estarem em função
(T2). Além disso, profundidade clínica de sondagem, sangramento à sondagem,
supuração, placa bacteriana visível, e mobilidade do implante foram avaliados para a
determinação das taxas de sucesso e sobrevivência do implante. Após 1 ano de
acompanhamento, a média da mudança do nível ósseo periimplantar marginal nas
faces interproximais foi de 0,32±0,27 e 0,35±0,24 mm nos sítios do Grupo Teste e
Controle, respectivamente (p> 0,05). Não houve diferença estatisticamente
significativa entre os grupos. Além disso, não houve falhas nos implantes neste
período de acompanhamento e os valores médios das variáveis clínicas estudas
também foram similares entre os grupos (p> 0,05). Desta forma, este trabalho
sugere que IDRs feitos da liga titânio/zircônio ou de titânio puro, podem ser
igualmente usados para suportar coroas unitárias em regiões posteriores da
mandíbula.

Palavras-chave: Implante de diâmetro reduzido. Nível ósseo marginal. Implantes de
titânio. Implantes de zircônio. Radiografia periapical.

ABSTRACT

Tolentino LS. One-year follow up of titanium/zirconium alloy X commercially pure
titanium narrow-diameter implants placed in the molar region of the mandible: a
randomized controlled trial [thesis]. São Paulo: Universidade de São Paulo,
Faculdade de Odontologia; 2014. Versão Original.

The aim of the present randomized controlled trial study was to analyze marginal
bone loss (MBL) and clinical parameters around narrow-diameter implants (NDIs 3.3 mm) made of titanium/zirconium alloy (TiZr) in comparison to commercially pure
titanium (cpTi) installed in the molar region of the mandible after one year in function.
Ten patients participated in the study. A TiZr and a cpTi NDI were randomly installed
in contralateral molar sites of the mandible of each patient in a split-mouth design.
Eight weeks after healing, all metal-ceramic single crowns were adapted to the
implants and patients were enrolled in a plaque control program. MBL at the mesial
and distal aspects of the implants were evaluated by comparing periapical
radiographs taken immediately after prosthesis installation (T1) and one year after
loading (T2). Clinical probing depth, bleeding on probing, suppuration, visible plaque,
and implant mobility were evaluated to determine implant success and survival rates.
Mean MBL at the interproximal aspects of TiZr implant sites was 0.32±0.27 mm,
while at cpTi implant sites MBL was 0.35±0.24 mm (p> 0.05). Both TiZr and cpTi
NDIs presented 100% implant survival and success rates, with no significant
differences in the clinical parameters studied (p> 0.05). In conclusion, TiZr and cpTi
NDIs presented similar outcomes after one year in function in the molar region of the
mandible. The results suggest that TiZr and cpTi NDIs may be equally used to
support single crowns in the posterior area of the mouth. However, further studies
with longer follow-up periods are necessary to confirm these findings.

Keywords: Narrow diameter implant. Marginal bone level. Titanium implants.
Zirconium implants. Periapical radiographs.
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1 INTRODUÇÃO

Os implantes dentários têm sido constantemente indicados para suportar
diferentes tipos de reconstruções protéticas. No entanto, no início da implantodontia,
os implantes eram utilizados apenas para tratar pacientes completamente edêntulos.
Depois disso, foram usados para tratar pacientes parcialmente edêntulos com
necessidade de repor vários dentes e, por fim, reabilitar pacientes que precisavam
de dentes unitários. Em diversos casos, espaços limitados eram observados,
decorrentes de situações nas quais, por exemplo, incisivos inferiores e incisivos
laterais

superiores,

necessitavam

ser

substituídos.

Tais

situações

são

particularmente desafiadoras não somente do ponto de vista estético, mas também
em relação ao perfil de emergência (Branemark et al., 1985; Albrektsson 1988; Adell
et al., 1990; Lekholm et al., 1994).
Pacientes com espaço protético mesio-distal reduzido, agenesia dentária,
rebordos diminuídos após extrações, ou com considerável destruição óssea
resultante de doença periodontal ou trauma, frequentemente apresentam espessura
óssea incompatível com a utilização de implantes de diâmetro regular. Quando a
dimensão vestíbulo-lingual é reduzida e a quantidade de osso livre é menor que 4
mm de espessura, a colocação de um implante de diâmetro regular comumente leva
à exposição das roscas do implante. Esta exposição pode não só comprometer a
estabilidade do implante, mas também os resultados estéticos da futura restauração
(Hammerle et al., 1998; Carlsson et al., 2000; Chiapasco et al., 2001; Nedir et al.,
2009). Assim, na tentativa de superar estes desafios, o uso de implantes de
diâmetro reduzido (IDRs; <3,75 mm) foi introduzido na prática clínica (Andersen et
al., 2001). Além de possibilitar a instalação de um implante em um espaço mesiodistal reduzido, a sua utilização também pode evitar procedimentos cirúrgicos para o
aumento do rebordo ósseo, os quais, além de serem mais traumatizantes para o
paciente, encarecem e retardam o tratamento.
O titânio puro (Ti) vem sendo amplamente utilizado na confecção de
implantes há mais de 40 anos devido às suas propriedades físicas, químicas e
biológicas favoráveis (Steinemann 1998; Barter et al., 2012). Contudo, as
propriedades mecânicas do Ti utilizado na fabricação de IDRs parecem ser
limitadas. (Davarpanah et al., 2000; Zinsli et al., 2004; Quek et al., 2006; Allum et al.,
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2008; Flanagan 2008; Al-Nawas et al., 2012). A principal razão para esta percepção
seria o fato de que IDRs possuem uma área de contato osso/implante
consideravelmente menor do que implantes com diâmetro regular, comprometendo,
assim, a distribuição de forças no tecido ósseo.
Recentemente, foi introduzido no mercado um novo implante de diâmetro
reduzido confeccionado em uma liga de titânio/zircônio (TiZr; 83-87% de Titânio e
13-17% de Zircônio), o implante Roxolid® (Institut Straumann AG, Basel,
Switzerland). Esses implantes, produzidos em diferentes comprimentos (8, 10, 12, e
14 mm) e formas (tissue level e bone level), apresentam um diâmetro de 3,3 mm.
Após testes biomecânicos em modelos experimentais, os IDRs de TiZr têm
demonstrado atributos mecânicos significantemente superiores aos IDRs de Ti no
que diz respeito à resistência à fadiga, osseointegração, dureza, além de uma maior
superfície de contato do osso com a superfície do implante (Stone et al., 2009; Sista
et al., 2011; Al-Nawas et al., 2012; Gottlow et al., 2012; Saulacic et al., 2012).
Os IDRs são tipicamente indicados para regiões anteriores da cavidade bucal.
Entretanto, diversos estudos avaliando o uso de IDRs instalados em regiões
posteriores tem sido realizados, tanto da mandíbula quanto da maxila (Garcez et al.,
2008; Tolentino et al., 2013; Garcez et al., 2014). Os resultados clínicos dos IDRs
foram observados em uma série de casos de 8 e 10 anos de acompanhamento,
demonstrando taxas de sucesso de 98% e 97%, respectivamente. Em um recente
estudo clínico controlado e randomizado (Tolentino et al., 2013), o uso de IDRs em
regiões posteriores foram avaliados em 42 pacientes que receberam próteses
unitárias. Os 21 pacientes que receberam um IDR feito da liga titânio/zircônio e os
21 pacientes que receberam um IDR de titânio puro foram acompanhados por 1 ano
após a instalação das próteses. Os resultados deste experimento demonstraram
taxas de sucesso e sobrevivência para ambos os grupos de 95%. Além disso, não
houve diferenças significantes entre as variáveis clínicas avaliadas. Entretanto, a
despeito dos resultados promissores obtidos até aqui, faltam trabalhos na literatura
com um controle metodológico mais rígido (ex. estudo de boca divida), incluindo
exames clínicos e radiográficos, que avaliam o uso de IDRs feitos de titânio com
adição de zircônio instalados em regiões posteriores da cavidade bucal.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

Diversos estudos mostraram que a instalação de IDRs é uma alternativa
viável na reabilitação das regiões anteriores e posteriores de maxila e mandíbula
que apresentam rebordos ósseos com dimensões insuficientes para a colocação de
implantes de plataforma regular (Polizzi et al., 1999, Andersen et al., 2001, Vigolo et
al., 2004).
De acordo com Polizzi et al. (1999), os IDRs são indicados para regiões onde
as forças oclusais e o espaço mesio-distal são pequenos, como é o caso da região
de incisivos laterais superiores e incisivos inferiores. No entanto, Comfort et al.
(2005) demonstraram em seu estudo que os IDRs também podem ser instalados
com sucesso em regiões posteriores. Porém, naquele mesmo estudo, os IDRs
instalados foram esplintados com implantes de plataforma regular ou a outros
implantes de diâmetro reduzido. Buser e colaboradres em 1990 relataram que a
razão para isso parece ter sido originada no conceito de que IDRs não podem
neutralizar e distribuir adequadamente as forças geradas pela oclusão na região
posterior quando suportam coroas isoladas.
Ao avaliar as falhas nos IDRs relatadas na literatura, estas estavam
relacionadas, em sua maioria, com a falta e perda de osseointegração (Andersen et
al., 2001), e doenças periimplantares (Romeo et al. 2006). Apenas uma fratura de
implante foi relatada (Polizzi et al., 1999), a qual ocorreu após 5 anos de uso da
prótese. Alguns problemas ocorreram nas próteses dos IDRs. Contudo, estes não
estavam relacionados com o diâmetro do implante instalado, mas sim com os
componentes

destes

implantes

(conectores/intermediários).

Quando

estes

problemas aconteceram, os componentes puderam ser facilmente substituídos, sem
gerar danos para estabilidade do implante.
Com relação à fadiga de carga dos IDRs, Quek et al. (2006) realizaram um
trabalho experimental no qual observaram que quanto menor o diâmetro do
implante, maior o potencial de risco à fadiga. A respeito da resistência a fratura,
Jorneus (1996) propôs que implantes de diâmetro reduzido possuem resistência a
fratura 25% menor que implantes de plataforma regular, e sugere cautela na
instalação de IDRs. Berglundh et al. (2002) revisaram sistematicamente a literatura e
constataram que fratura de implante é uma complicação rara (0,08%-0,74%) no
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suporte de sobredentaduras, próteses fixas parciais ou totais. Já nos implantes que
receberam coroas unitárias não houve nenhum relato de fratura de implante.
Em estudos experimentais em ratos, Ivanoff et al. (1997) analisaram os
resultados da redução da dimensão e a menor resistência para suportar força de
carga de IDRs, não encontrando diferenças significativas na taxa de sobrevivência
na comparação com implantes de plataforma regular. Os autores sugerem ainda que
IDRs podem obter estabilidade primária mais facilmente do que implantes de
plataforma regular, quando instalados em áreas reduzidas de suporte ósseo cortical.
Este dado é suportado parcialmente pelos achados de Friberg et al. (2002). Estes
autores instalaram implantes com diferentes diâmetros em 92 indivíduos. Após 2
anos de acompanhamento, os resultados indicaram que as complicações de
osseointegração estavam relacionadas a qualidade óssea, e não ao diâmetro do
implante. Os autores sugeriram que os aspectos biomecânicos da interface
osso/implante podem ter um impacto maior na instabilidade dos implantes que o
diâmetro em si.
Alguns autores como Esposito et al. (1998a, 1998b) afirmaram que as falhas
em implantes estão mais frequentemente relacionadas à problemas biomecânicos e
de fabricação do que às

doenças periimplantares. Não obstante, no estudo de

Romeo et al. (2006), o qual avaliou implantes de diâmetro reduzido (3,3 mm) e
implantes de plataforma regular (4,1 mm), tanto os implantes de plataforma regular
quanto os IDRs apresentaram mais complicações biológicas, como periimplantite, do
que

complicações

biomecânicas.

Estes

autores

também

confirmaram

a

confiabilidade do IDRs, os quais apresentaram prognóstico comparável aos
implantes de plataforma regular, e relataram que a localização do implante,
independente do seu diâmetro, não parece afetar a sua sobrevivência.
Na tentativa de eliminar as incertezas em relação a previsibilidade dos IDRs
quando instalados em áreas posteriores e de garantir uma estabilidade a longo
prazo, implantes confeccionados com uma liga de titânio e zircônio foram
introduzidos no mercado. Ikarashi et al. (2005), em um trabalho realizado em ratos,
avaliaram a resistência a corrosão e as propriedades mecânicas de implantes
fabricados com Ti e TiZr. Os autores analisaram histologicamente a superfície de
contato osso/implante, e observaram que existia um menor número de células
inflamatórias ao redor dos implantes TiZr quando comparados com implantes Ti.
Resultados semelhantes foram encontrados no estudo experimental de Gottlow et al.
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(2012). Os autores avaliaram e compararam a osseointegração, fadiga e
estabilidade dos implantes TiZr e Ti em 12 porcos, e concluíram que os implantes
TiZr apresentaram maior estabilidade e, histologicamente, as mesmas propriedades
de osteocondutividade que os implantes Ti.
Recentemente, estudos pilotos com implantes TiZr em humanos, começaram
a ser realizados com o objetivo de testar sua performance na cavidade bucal quando
estes estão em função. Barter et al. em 2011, instalaram 22 implantes TiZr e
acompanharam por 2 anos. Depois de análises clínicas e radiográficas, os autores
concluíram que os implantes de titânio com adição de zircônio foram considerados
seguros e confiáveis. Tolentino et al. (2013), em um estudo prospectivo, avaliaram e
compararam clinicamente implantes de titânio/zircônio com implantes de titânio puro
instalados em áreas posteriores edêntulas. No exame de acompanhamento de 1
ano, os implantes investigados apresentaram

altas taxas de sucesso e

sobrevivência. Desta forma os autores concluíram que, em um curto intervalo de
tempo, tanto os IDRs confeccionados com a liga de titânio/zircônio quanto os de
titânio puro podem ser utilizados para suportar coroas unitárias em regiões
posteriores dos maxilares.
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3 PROPOSIÇÃO

O objetivo deste estudo clínico randomizado e controlado foi de avaliar a
perda óssea marginal ao redor de implantes de diâmetro reduzido confeccionados
em uma liga de titânio com adição de zircônio em comparação com titânio puro
instalados em regiões de molares na mandíbula com um ano de acompanhamento
após as próteses estarem em função. Além disso, as taxas de sucesso e
sobrevivência dos diferentes IDRs foram calculados.
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4 MATERIAL E MÉTODOS

Seleção dos voluntários:
O presente estudo clínico, prospectivo, boca dividida, randomizado e
controlado foi iniciado após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa em
Humanos da Universidade Federal de Sergipe, Brasil e pela Universidade de São
Paulo, Brasil (Anexos A e B). Todos os pacientes assinaram um termo de
consentimento no início do tratamento, autorizando o uso de qualquer material
didático, dados clínicos e radiográficos e fotografias referentes ao tratamento, para
uso em pesquisas clínicas. Dez pacientes que necessitavam de reabilitação
protética de dentes unitários em regiões de molares inferiores foram incluídos na
pesquisa. A amostra foi calculada com ajuda de um programa estatístico (BioEstat
5.0 - Editora do instituto de desenvolvimento sustentável de Mamirauá, Amazonas,
Brasil). Para o cálculo amostral foi considerada uma diferença entre os grupos de
0,5 mm no desfecho primário (perda óssea radiográfica após um ano), desvio
padrão de 0,5 mm (Al-Nawas et al., 2012), e poder de teste e nível de significância
de 0,80 e 0,05, respectivamente. Para tanto, foi utilizado o Teste t de Student para
amostras pareadas bilateral. Os pacientes foram atendidos em uma clínica privada
em Aracajú, Brasil, no período de Outubro de 2011 a Outubro de 2012.
Os seguintes critérios de inclusão foram preenchidos por todos os
participantes: (i) apresentar 2 áreas de molares inferiores contralaterais edêntulas;
(ii) apresentar dente antagonista hígido; (iii) espaços endêntulos entre dentes
hígidos; (iv) exibir espessura óssea de no mínimo 5 mm e altura óssea de no mínimo
8 mm; (v) ter no mínimo 18 anos de idade; e (vi) pacientes com disponibilidade de
acompanhamento trimestral durante, no mínimo, 1 ano após as próteses estarem
em função.
Os critérios de exclusão foram os seguintes: (i) procedimento de aumento
ósseo prévio a instalação do implante; (ii) presença de periodontite não tratada; (iii)
alterações em tecido mole e/ou duro; (iv) uso de drogas que pudessem afetar o
metabolismo ósseo (ex. biofosfonados); (v) uso abusivo de álcool e tabaco (>10
cigarros/dia); (vi) indivíduos imunocomprometidos (HIV, AIDS, terapia com drogas
imunossupressoras); (vii) grávidas; (viii) presença de hábitos parafuncionais; e (ix)
histórico de radioterapia de cabeça e pescoço.
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Delineamento experimental:
Dez pacientes foram selecionados para receber dois implantes na região de
molares da mandíbula (4 homens e 6 mulheres, com a média de idade de 43,3
anos). De um lado da mandíbula um implante TiZr (Grupo Teste – GT; Roxolid®, 3,3
mm de diâmetro de corpo e 4,8 mm de diâmetro de plataforma, tissue level, Instituto
Straumann AG, Basel, Suécia) foi instalado (Figura 4.1). Enquanto que no lado
contralateral, um implante Ti (Grupo Controle – GC; SLActive®, 3,3 mm de diâmetro
de corpo e 4,8 mm de diâmetro de plataforma, tissue level, Instituto Straumann AG,
Basel, Suécia) foi instalado (Figura 4.2). A randomização dos implantes foi realizada
por um sorteio no momento da exposição óssea durante a cirurgia. Optou-se por
uma randomização simples por ser um estudo de boca dividida e amostra
homogênea. A randomização foi realizada por um membro da equipe clínica que não
participou diretamente do estudo.

Figura 4.1- Imagem radiográfica mostrando um implante TiZr instalado na região de molar inferior
(Grupo Teste)
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Figura 4.2 – Imagem radiográfica mostrando um implante de diâmetro reduzido Ti instalado na região
de molar inferior (Grupo Controle)

Procedimento cirúrgico:
Os

procedimentos

cirúrgicos

foram

realizados

sob

anestesia

com

mepivacaína 2% com vasoconstritor (Noradrenalina 1:100.000). Após a anestesia
local, uma incisão na crista foi realizada e um retalho total foi elevado.
Subsequentemente, os implantes foram instalados de acordo com as instruções do
fabricante e os parafusos de recobrimento foram fixados sobre cada implante. Em
seguida, o retalho foi reposicionado e mantido em posição com suturas
interrompidas de tal forma que se obteve uma instalação de implante semisubmersa. As suturas foram removidas 10 dias após a instalação do implante. Os
pacientes foram medicados por via oral com diclofenaco de potássio (50 mg), 8/8
horas por 3 dias e dipirona sódica (500 mg), 35-40 gotas de 6/6 horas, em caso de
dor. Além disso, foi recomendado o uso de digluconato de clorexidina (0,12%), 12/12
horas por 15 dias. Todos os procedimentos cirúrgicos foram realizados pelo mesmo
cirurgião.
Depois de um período de 8 semanas de cicatrização, a cabeça dos implantes
foi moldada de acordo com as instruções do fabricante e coroas unitárias

23

metalocerâmicas parafusadas foram confeccionadas e instaladas. Os pacientes
foram incluídos em um programa de controle de placa bacteriana, que envolveu
instrução de higiene bucal com escovas interproximais e enxaguatório bucal, e
tratamento profilático no consultório nas visitas de 3, 6, 9 e 12 meses após a
instalação das próteses. A presença de contato oclusal das coroas metalocerâmicas
foi confirmada com o auxílio de tiras de carbono.

Desfecho primário
As variáveis de desfecho primário usadas neste estudo foram as diferenças
do nível ósseo marginal (NOM) ao redor dos implantes e as taxas de sucesso e
sobrevivênvia dos IDRs.
Todas as radiografias periapicais foram realizadas com posicionadores
radiográficos não-personalizados em uma mesma clínica radiológica, com o mesmo
equipamento (Planmeca ProMax®, Planmeca, Helsinque, Finlândia), e pelo mesmo
operador. O processamento das radiografias foi realizado manualmente e todos os
. As radiografias
foram digitalizadas usando um scanner profissional (CanoScan 9950F da Canon Inc,
China) que foram armazenadas como arquivos TIFF. Os arquivos foram numerados
para cada paciente e nomeados conforme o respectivo lado (ou seja, esquerda ou
direita), de acordo com o de tempo de

. Nas faces mesiais e distais de

cada implante, a distância entre o ombro do implante e o primeiro contato
osso/implante, imediatamente após a instalação das próteses (T1) e um ano após as
próteses estarem em função (T2; Figuras 4.3 e 4.4) foi mensurada com o auxílio de
um programa de computador (Image J®, National Institutes of Health, 1997), e a
média foi obtida para cada implante.
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Figura 4.3- Imagem radiográfica mostrando uma coroa metalocerâmica unitária adaptada em um
implante de diâmetro reduzido TiZr com um ano de acompanhamento (Grupo Teste)

Figura 4.4- Imagem radiográfica mostrando uma coroa metalocerâmica unitária adaptada em um
implante de diâmetro reduzido Ti com um ano de acompanhamento (Grupo Controle)
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A taxa de sobrevivência do implante foi definida pela permanência do
implante em posição por pelo menos os 12 meses de acompanhamento. O sucesso
do implante foi definido de acordo com Karoussis et al. (2003) com base na ausência
de (i) dor persistente, sensação de corpo estranho e/ou disestesia; (ii) infecção
periimplantar com supuração; (iii) mobilidade (M); (iv) radiolucência contínua ao
PC ) ≥ 5

redor do implante; (v) profundidade clínic

com sangramento à sondagem (SS). A supuração periimplantar (S), o sangramento
à sondagem (SS) e a profundidade clínica de sondagem (PCS) foram obtidas com o
W

’

H -Friedy®, Chicago, Estados

Unidos). Mobilidade do implante (M), S e SS foram marcados como ausentes ou
presentes. Além disso, a porcentagem da presença de placa bacteriana visível
(PBV) nos diferentes sítios das próteses, e o índice de placa bacteriana (IPB)
observada na boca toda foram determinados. Todas as variáveis descritas acima,
com exceção da M, foram medidas nos 4 aspectos dos implantes (mesial, distal,
vestibular e lingual) aproximadamente duas semanas após a instalação das próteses
(10a semana), 3, 6, 9 e 12 meses após as próteses estarem em função. Todas as
medidas clínicas e radiográficas foram realizadas por um examinador calibrado que
não estava envolvido com os procedimentos cirúrgicos.

Desfecho secundário
O desfecho secundário foi representado pela taxa de sucesso das próteses
sobre os implantes. O sucesso das próteses foi classificado de acordo com
Pjetursson et. al em 2012, que foi definido como: (i) ausência de mobilidade na
prótese (coroa ou intermediário); e (ii) falta de necessidade de reparo nas próteses
no período 1 ano de acompanhamento.

Calibração
A calibração dos exames clínicos e radiográficos foi realizada para assegurar
uma avaliação consistente dos implantes do estudo. Medidas clínicas dos tecidos
moles (PCS e SS) e medidas radiográficas dos tecidos duros de 10 implantes, 5 de
cada grupo, em pacientes escolhidos aleatoriamente, foram realizadas com o
objetivo de calibrar o examinador. Cada medição foi realizada duas vezes em 2 dias
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diferentes, com um intervalo de, pelo menos, uma semana, em pacientes incluídos
neste protocolo clínico. O coeficiente de correlação Kappa foi de 0,9 para as
medidas clínicas e de 0,8 para o nível ósseo periimplantar marginal.

Medida de erro radiográfico
O erro radiográfico em relação a ausência do uso de posicionadores
radiográficos padronizados também foi calculado. Em 4 pacientes foram realizadas 2
radiografias periapicais em cada um deles em um intervalo de uma semana. A
medida do erro radiográfico foi de 0,02 mm, o qual não foi significativo para o estudo
(Al-Nawas et al., 2012).

Análise estatística
Valores médios e desvio padrão (DP) foram calculados para cada variável.
Cada paciente foi considerado como unidade estatística. Comparações entre os
grupos foram realizadas através da estatística descritiva. As diferenças nas
alterações do nível ósseo marginal ao redor dos implantes entre os grupos foram
analisadas pelo teste ANOVA para amostras pareadas e o valor de p< 0,05 foi
considerado como o nível de significância. Além disso, as taxas de sobrevivência e
sucesso foram calculadas para cada grupo experimental e expressas em
porcentagem. SS, M e S foram analisadas usando o teste Mann-W

y’

PC

analisada usando o teste ANOVA. A curva de normalidade foi avaliada utilizando um
teste de normalidade (Shapiro-Wilk test).
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5 RESULTADOS

Todos os implantes cicatrizaram sem intercorrências. No grupo Teste, 2
implantes eram de 10 mm, e 8 de 8 mm de comprimento. Os valores
correspondentes no grupo Controle eram 6 implantes de 10 mm, e 4 de 8 mm de
comprimento.
Após 1 ano de acompanhamento, todos os implantes sobreviveram, com uma
taxa de sobrevivência de 100% para ambos os grupos. A taxa de sucesso dos
implantes e das próteses para os grupos Teste e Controle também foi de 100%. Os
valores de M, SS, S, PBV e IPB avaliado na décima semana e um ano após as
próteses estarem em função são apresentados na Tabela 5.1. Supuração e
mobilidade não foram constatadas em nenhum dos grupos. Não foi observada
diferença estatisticamente significativa entre os grupos para as variáveis M, SS, S e
PBV ( p> 0,05).
A média de PCS no GT no T1 e T2 foram, respectivamente, 2,47±0,67 mm e
3,12±0,57. Os valores correspondentes no GC foram de 2,12±0,62 mm e 3,05±0,78
mm (Tabela 5.2). Não foi observada nenhuma diferença estatisticamente
significativa entre os grupos em ambos os intervalos de tempo (Tabela 5.3).
A Tabela 5.4 mostra o nível ósseo marginal em T1 e T2 e a consequente
média da perda óssea no T2. Os valores correspondentes da perda óssea marginal
após 1 ano de acompanhamento foram 0,32±0,27 mm no GT e 0,35±0,24 mm no
GC. Não houve diferença estatisticamente significativa entre GT e CG (p> 0,05).
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Tabela 5.1- Porcentagem (%) de M, SS, S, PBV, IPB avaliada na décima semana e um ano de
função das próteses

Décima Semana
Variáveis

Um ano de função das próteses

Grupo Teste
(GT)

Grupo Controle
(GC)

Grupo Teste
(GT)

Grupo Controle
(GC)

M

0

0

0

0

SS

7

11

10

10

S

0

0

0

0

PBV

8

17

10

10

IPB

28
28
24
24
M, mobilidade; SS, sangramento a sondagem; S, supuração; PBV, placa bacteriana visível; IPB, índice de placa
bacteriana.

Tabela 5.2 - Profundidade clínica de sondagem (PCS) avaliada na décima semana de acompanhamento

Grupo Teste (GT)

Grupo Controle (CG)

Sítios vestibulares

Sujeito

Média do
Implante

Sítios Linguais

M

V

D

M

L

D

1

1

3

2

3

2

3

2

1

1

1

2

2

2

Sítios Vestibulares

Média do
Implante

Sítios Linguais

M

V

D

M

L

D

2,67

1

2

1

3

3

3

2,17

1,67

2

3

3

3

2

2

2,50

1

2

1

2

1

1

1,33

3

2

3

3

2

1

1

2,50

4

2

1

1

1

2

3

2,00

4

4

4

2

2

4

3,33

1

1

2

3

3

3

2,17

5

3

2

1

2

1

1

1,83

6

1

2

1

2

1

1

1,50

1

2

3

1

1

2

1,67

1

1

2

3

3

3

2,17

7

3

2

1

2

1

1

1,83

8

3

2

3

1

2

2

2,67

2

1

3

1

3

3

2,17

1

1,33

2

2

1

2

1

1

1,50

9
10
Média (DP)
Mediana

2

1

1

1

1

3

3

3

3

2

3

3,33

2

3

3

1

2

2

2,17

2,1
(0,90)
2,1

2,25
(0,75)
2,25

2,0 (1,00)

1,9 (0,79)

1,5 (0,52)

1,8 (0,94)

2,47 (0,67)

1,7 (0,97)

2,1 (1,00)

2.3 (1,06)

2,1 (0,90)

2,1 (0,90)

2,4 (0,97)

2,12 (0,62)

2,0

1,9

1,50

1,8

2,47

1,7

2,1

2,3

2,1

2,1

2,4

2,12

DP, desvio padrão; p = 0,39 entre GT e GC (não há diferença estatisticamente significativa p> 0,05).
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Tabela 5.3 - Profundidade clínica de sondagem (PCS) avaliada com 1 ano de acompanhamento

Grupo Teste (GT)
Sítios Vestibulares

Sujeito

Grupo Controle (GC)
Média do
Implante

Sítios linguais

M

V

D

M

L

D

1

3

2

3

3

2

3

2

3

3

3

4

1

2

Sítios
Vestibulares

Média
do
Implante

Sítios Linguais

M

V

D

M

L

D

3,17

2

2

3

3

2

3

3,00

3,17

3

3

3

4

2

3

3,50

2

3

3

3

3

4

3,50

3

2

3

3

4

4

3

3,67

4

3

4

4

3

2

5

4,17

5

4

4

3

4

4

4,67

3

2

2

3

4

3

3,17

5

3

3

4

2

2

2

3,33

6

1

3

3

3

2

2

2,83

3

2

3

1

2

1

2,50

2

2

3

3

1

2

2,67

7

3

2

3

2

1

2

2,67

8

2

2

3

3

1

2

2,67

3

3

2

3

1

4

3,00

1

2,17

3

1

1

1

1

2

1,67

9
10
Média(DP)
Mediana

1

3

2

3

1

3

3

3

3

2

3

3,33

3

3

3

1

2

2

2,83

2,4 (0,84)

2,80
(0,63)
2,8

3,1 (0,57)

3,0 (0,67)

1,8 (0,92)

2,5 (1,08)

3,12 (0,57)

2,9 (0,88)

2,0 (0,85)

2,0 (0,82)

2,2 (1,14)

3,0

1,8

2,5

3,12

2,9

2,5

2,7

2,80
(1,03)
2,80

3,05 (0,28)

3,1

2,50
(1,08)
2,5

2,4

2,0

3,05

DP, desvio padrão; p = 0.36 entre GT e GC (não há diferença estatisticamente significante p> 0,05).
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Tabela 5.4 - (a) Resultados do nível ósseo periimplantar marginal observados na radiografia
imediatamente após a colacação das proteses (T1), e após 1 ano das próteses em
função (T2). (b) Resultados da perda do nível ósseo periimplantar marginal entre T1 e T2

Grupo Teste (GT)
Média ± DP

Grupo Controle
(GC)
Média ± DP

Valor de p *

(a) Nível ósseo periimplantar marginal (mm)
T1
Mesial (DP)

0,10 (0,18)

0,08 (0,22)

0,99

Distal (DP)

0,20 (0,36)

0,04 (0,13)

0,29

Média (DP)

0,16 (0,26)

0,06 (0,17)

0,54

Mesial (DP)

0,32 (0,29)

0,43 (0,31)

0,73

Distal (DP)

0,64 (0,62)

0,38 (0,24)

0,18

Média (DP)

0,48 (0,33)

0,41 (0,27)

0,90

T2

(b) Perda do nível ósseo periimplantar
marginal
T2
Mesial (DP)

0,22 (0,18)

0,35 (0,22)

0,46

Distal (DP)

0,44 (0,36)

0,34 (0,25)

0,15

Média (DP)

0,32 (0,27)

0,35 (0,24)

0,60

*Resultados do teste ANOVA; (não há diferença estatisticamente significante p> 0,05).
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6 DISCUSSÃO

O presente estudo clínico randomizado e controlado avaliou implantes de
diâmetro reduzido confeccionados em uma liga de titânio/zircônio ou titânio puro
instalados em regiões posteriores da mandíbula. Foi demonstrado que os IDRs em
ambos os grupos exibiram resultados semelhantes em relação a perda óssea
marginal ao redor dos implantes após um ano de acompanhamento. Além disso, não
houve falhas nos implantes durante este curto período de acompanhamento e a
média de valores de PCS, SS, S, PV e M também foram similares entre os grupos.
A força do presente estudo reside no rígido desenho metodológico utilizado.
Várias precauções foram tomadas de modo a eliminar possíveis fatores
confundidores na avaliação da perda óssea marginal.

Os IDRs experimentais

utilizados neste estudo são idênticos (forma, tratamento da superfície, etc), com
excessão do material usado em sua fabricação. O desenho de boca dividida
assegurou que os resultados de ambos IDRs pudessem ser avaliados de forma
pareada no mesmo paciente. Os IDRs foram instalados em sítios de reabilitação
unitários com dentes vizinhos saudáveis, localizados em regiões contralaterais de
molares mandibulares ocluindo em dentes antagonistas saudáveis (Figuras 4.3 e
4.4). Assim, possíveis variáveis relacionadas ao sítio do implante, que poderiam
influenciar o cálculo da perda óssea marginal foram minimizadas, e os pontos de
referência nas radiografias puderam ser mais facilmente identificados durante a
mensuração. Além disso, o programa de controle de placa bacteriana, que
demandou que os pacientes retornassem á clínica a cada três meses para
receberem profilaxia, associcado às instruções de higiene oral detalhadas
fornecidas, assegurou que a perda óssea marginal encontrada não era induzida por
doença. Os níveis de placa bacteriana foram mantidos baixos durante todo o período
do experimento (Tabela 5.1).
Tal regime de investigação rigorosa difere dos estudos clínicos anteriores que
avaliaram os implantes da liga de titânio/zircônio nas regiões posteriores dos
maxilares. Nestes experimentos, os IDRs estavam esplintados a implantes de
diâmetro regular (Barter et al., 2012) ou instalados em região anterior e posterior dos
maxilares, suportando diferentes tipos de próteses (Chiapasco et al.,
al., 2013; Benic et al., 2013).

33

A perda óssea marginal nas faces interproximais dos implantes foi de
aproximadamente 0,3 mm em ambos os grupos Teste e Controle. Este achado está
de acordo com os resultados reportados em estudos clínicos realizados
anteriormente no qual implantes de diâmetro reduzido de titânio/zircônio foram
avaliados em diferentes sítios (Al-Nawas et al., 2012; Barter et al., 2012; Chiapasco
et al., 2012; Benic et al., 2013). Em um recente estudo controlado e randomizado em
que IDRs Ti e TiZr foram comparados (Al-Nawas et al., 2012), um total de 182
implantes foram instalados em regiões interforaminais em 91 pacientes para
suportar sobredentaduras. Após 1 ano de acompanhamento, não foi observado
diferenças entre os IDRs TiZr e Ti em relação a mudança no NOM avaliados nas
radiografias (0,3 mm) e na taxa de sobrevivência destes implantes. Em um outro
estudo, foram instalados 51 IDRs em 18 pacientes (Chiapasco et al., 2012). Os
resultados demonstraram no final do período de observação que falhas nos
implantes não foram observadas. Os valores da perda óssea marginal ao redor dos
implantes observada nas radiografias variou de 0 a 1 mm. Deste modo, o nível
ósseo marginal nos IDRs feitos da liga de TiZr e Ti foram similares.
O presente estudo demonstrou uma alta taxa de sucesso e sobrevivência dos
IDRs instalados na região de molares da mandíbula. Este achado corroborou com
diversos estudos clínicos similares (Vigolo; Givani 2000; Vigolo et al., 2004; Zinsli et
al., 2004; Comfort et al., 2005; Romeo et al., 2006). Zinsli et al. (2004) em um estudo
clínico prospectivo, avaliaram 298 implantes Ti de diâmetro reduzido. Os autores
reportaram que 2 implantes fraturaram após 2 e 6 anos, respectivamente, e que a
taxa de sobrevivência cumulativa em 5 anos de acompanhamento foi de 98,7%. Em
um outro estudo longitudinal em que 122 IDRs foram avaliados e acompanhados por
um período de 7 anos, Romeo et al. (2006) observaram que as taxas cumulativas de
sobrevivência foram de 98,1% na maxila e 96,9% na mandíbula. Os autores também
demonstraram uma alta taxa de sucesso, de 96,1% na maxila e 92% na mandíbula.
Tolentino et al. (2013), avaliaram e compararam clinicamente coroas unitárias em
IDRs TiZr e Ti instalados em regiões de pré-molares e molares na maxila e
mandíbula. Após 1 ano de acompanhamento, as taxas de sucesso e sobrevivência
foram similares entre os diferentes tipos de implantes. Desta forma, a evidência que
emerge da literatura parece sugerir que o uso de IDRs para suportar coroas unitárias
em regiões posteriores dos maxilares promove altas taxas de sucesso e
sobrevivência.
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A taxa de sucesso das próteses unitárias instaladas nos IDRs de liga de
titânio/zircônio ou titânio puro foi de 100% no presente estudo. Embora este achado
esteja de acordo com estudos prévios (Vigolo et al., 2004; Barter et al., 2012; Akça
et al., 2013; Tolentino et al., 2013), é importante salientar que os resultados deste
estudo estão limitados a um curto período de acompanhamento de um ano. Uma
recente revisão sistemática reportou que falhas nas reconstruções protéticas
começam a se tornar mais prevalentes após 5 anos de acompanhamento (Jung et
al., 2012). Afrouxamento do parafuso e intermediário, perda de retenção (fratura do
cemento resinoso) e fratura do material de revestimento são as complicações
técnicas mais comuns. Assim, pode-se sugerir que IDRs com 1 ano de
acompanhamento após as próteses estarem instaladas não estão propensos a
complicações protéticas.
O presente estudo falhou em demonstrar que IDRs feitos de TiZr são
superiores aos IDRs feitos de Ti. A avaliação das diversas variáveis clínicas
demonstrou que não houve diferenças significativas entre os dois implantes
experimentais. Esses achados não estão de acordo com modelos de estudos
laboratoriais e em animais que compararam esses dois implantes. Estudos in vitro
demonstraram que implantes fabricados com a liga titânio/zircônio são capazes de
suportar tensões mecânicas maiores do que aqueles fabricados com titânio puro
(Gahlert et al., 2009; Thoma et al., 2011; Barter et al., 2012; Chiapasco et al., 2012;
Kammerer et al., 2013). Além disso, estudos pré-clínicos demonstraram que
implantes

da

liga

TiZr

exibiram

maior

contato

osso/implante

em

ratos

ovariectomizados (Wen et al., 2013), e maior torque para remoção do implante em
pequenos porcos (Gottlow et al., 2012) do que implantes de titânio puro. Embora o
sucesso do uso de IDRs feitos de titânio puro instalados em regiões posteriores dos
maxilares tenha sido reportado após 10 anos de acompanhamento (Garcez et al.,
2014), os estudos mencionados acima sugerem que diferenças entre os dois
implantes em termos de resistência podem surgir em condições extremas.
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7 CONCLUSÕES

Os resultados do presente estudo clínico e radiográfico demonstraram que os
IDRs TiZr obtiveram um desempenho semelhante aos IDRs Ti em relação a
mudança no nível ósseo periimplantar marginal após 1 ano de acompanhamento.
Além disso, não foram identificadas diferenças quanto aos parâmetros clínicos entre
os dois grupos. Desta forma, este trabalho sugere que IDRs feitos da liga
titânio/zircônio ou de titânio puro, podem ser igualmente usados para suportar
coroas unitárias em regiões posteriores da mandíbula. No entanto, é necessário que
estudos com maior tempo de acompanhamento sejam realizados para confirmar
estes achados.
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