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RESUMO 

 

 

Iegami CM. Sobrevida e perda marginal óssea de implantes de diâmetro estreito de 
liga titânio-zircônia e titânio puro [tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Odontologia; 2018. Versão Original. 

 

 

Apesar da existência de diversos estudos que validem o uso de implantes de 

diâmetro estreito, a maioria é baseada em ligas de titânio puro. Há pouca evidência 

clínica em relação ao sucesso do implantes de diâmetro estreito de titânio-zircônia 

(TiZr NDIs), no que diz respeito à taxa de sobrevida (SR) e perda óssea marginal 

(MLB). O objetivo desta revisão sistemática foi analisar sistematicamente SR, assim 

como MBL de TiZr NDIs quando comparados a implantes de diâmetro estreito de 

titânio comercialmente puro (cpTi NDIs). A busca foi conduzida nas bases 

Medline/Pubmed, Cochrane, Scopus e Embase (do ano 2000 a novembro de 2016). 

Foram incluídos estudos clínicos do tipo coorte e randomizados. Dos 3453 artigos 

inicialmente identificados, foram incluídos seis estudos clínicos. Não houve diferença 

estatisticamente significante em taxa de sobrevida quando comparados os grupos 

TiZr NDIs e cpTi NDIs, em um ano de acompanhamento (p=0,5), além disso, 

também não houve diferença na comparação entre região de implantação (anterior 

ou posterior) no grupo TiZr NDIs. Não houve diferença entre os grupos anterior e 

posterior em relação à taxa de sobrevida em um ano: -0,01 (95% CI, -0,05 a 0,03) e 

perda óssea marginal: -0,01 mm (95% CI: -0,14 a 0,12). Pode-se concluir que TiZr 

NDIs apresentam taxas de sucesso e reabsorção óssea peri-implantar similares às 

de cpTi NDis. 

 

 

Palavras-chave: Implantes dentários. Taxa de sobrevida. Análise de causa 

fundamental. Implantação dentária endo-óssea. 



 



 

ABSTRACT 

 

 

Iegami CM. Survival rate of titanium-zirconium narrow diameter dental implants and 
commercially pure titanium narrow diameter dental implants [thesis]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2018. Versão Original. 

 

 

Despite the existence of several studies validating the use of narrow diameter 

implants, most of them are based on pure Ti alloys. There is few clinical evidence of 

the success of TiZr narrow diameter implants (TiZr NDIs) regarding survival rate and 

marginal bone loss. The aim of this review was to systematically assess survival rate, 

as well as marginal bone loss of TiZr NDIs compared to commercially pure titanium 

narrow diameter implants (cpTi NDIs). Material and Methods: The search was 

conducted in Medline/PubMed, Cochrane, Scopus and Embase databases (year 

2000 to November 2016). Cohort studies and randomized trials were included. 

Results: Six clinical studies from the 3453 articles initially identified met the inclusion 

criteria. There were no statistically significant differences in survival rate when TiZr 

NDIs and cpTi NDIs were compared in the 1-year follow up (p=0.5), or when 

comparing TiZr NDIs placed in posterior and anterior regions. There was no 

difference between groups regarding 1-year SR: -0.01 (95% CI, -0.05 to 0.03) and 

MLB: -0.01 mm (95% CI: -0.14 to 0.12). Conclusion: It can be concluded that TiZr 

NDIs present similar success rates and peri-implant bone resorption to cpTi NDIs. 

 

 

Keywords: Dental implants. Survival rate. Root Cause Analysis. Endosseous dental 

implantation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Desde o estabelecimento do titânio como sendo um material confiável, 

biocompatível e resistente para a fabricação de implantes (Borgonovo et al., 2011), 

este tem sido amplamente empregado no restabelecimento da função oral em 

indivíduos parcialmente ou totalmente edêntulos. Diferentes sistemas, formatos e 

tratamentos de superfície estão disponíveis e podem influenciar no resultado da 

reabilitação se não utilizados de acordo com sua indicação. A longevidade de uma 

reabilitação por prótese sobre implante está diretamente associada à 

osseointegração e aos fatores biomecânicos que envolvem o implante e a prótese 

colocada sobre ele. 

Dentre os fatores biomecânicos, está o diâmetro do implante. Este 

corresponde à distância da parte mais externa da rosca no corpo médio do implante  

ou da plataforma de assentamento do implante ao respectivo ponto existente do lado 

oposto da mesma região e apresenta significativa importância na dissipação de 

tensões (Miyashita et al., 2014). Por apresentarem uma dureza 5 a 10 vezes maior 

que a estrutura dental, os implantes de titânio são confeccionados em larguras que 

não excedam 5,5 mm, caso contrário, a resistência à flexão do material pode levar à 

deformação inadequada e ser transmitida para o osso, ocasionando em reabsorção 

deste tecido (Misch, 2008). Em relação ao seu diâmetro mínimo, acredita-se que ao 

menos 3,25 mm sejam necessários para assegurar força adequada do implante (Lee  

et al., 2005). 

Existem três categorias de diâmetro: implantes regulares ou padrões, com 

cerca de 4 mm (3,75 a 4,5 mm); implantes de pequeno diâmetro ou estreitos, com 

cerca de 3,3 mm ( 3,25 a 3,5 mm); e implantes de grande diâmetro ou largos, que 

variam de 5 a 7 mm (Davarpanah et al., 2013). Segundo a classificação de Klein et 

al. (2014), os implantes estreitos apresentam diâmetro ≤3,5 mm. Entretanto, alguns 

autores (Christensen, 2009; Romanos et al., 2016) chegaram a considerar implantes 

com 3,3 mm e 3,7 mm como sendo implantes regulares ou “standard”. A falta de 

consenso na literatura sobre a definição de um implante de diâmetro estreito, regular 

ou largo torna difícil a classificação dos mesmos (Al-Johany et al., 2017).  

Apesar de ainda haver controvérsia em relação à abrangência dos diâmetros 

que caracteriza os implantes estreitos, o implante de 3,3mm de diâmetro é 
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considerado estreito por diversos autores (Malo; de Araujo Nobre, 2011; Al-Nawas et 

al., 2012; Chiapasco et al., 2012; Benic et al., 2013; Tolentino et al., 2014; Al-Nawas 

et al., 2015; Ioannidis et al., 2015; Müller et al., 2015; Zweers et al., 2015; Al-Johany 

et al., 2017; Tolentino et al., 2016).  

Os implantes de diâmetro estreito (IDE) são indicados para situações clínicas 

específicas, como limitação do espaço protético disponível, cristas alveolares 

estreitas e espaço mésio-distal e/ou inter-radicular reduzido (Davarpanah et al., 

2000). Nas situações supracitadas, o emprego de IDE evita a necessidade de 

colocação de enxertos ósseos e realização de levantamento de seio, o que é 

benéfico para o paciente em diversos aspectos, dentre eles o cirúrgico e o 

financeiro.  

Em um estudo retrospectivo realizado por Pabst et al. (2015) em região de 

maxila posterior, foram avaliados 1395 implantes no período de 1 a 5 anos. A taxa 

de sobrevida dos implantes de diâmetro estreito (<3,6 mm), regular (3,6 a 4,5 mm) e 

largos (>4,5 mm) foram de 92,5%, 87,9% e 89,6%, respectivamente (p=0,0425). 

Apesar deste estudo e outros (Schwarz, 2000; Zinsli et al., 2004; Romeo et al., 2006; 

Allum et al., 2008; Degidi et al., 2008; Jackson, 2011; Malo; de Araujo Nobre, 2011) 

demonstrarem que as taxas de sucesso e sobrevida dos IDE são similares às dos 

implantes de diâmetro regular (IDR), alguns autores sugerem que os IDE 

apresentam resistência mecânica menor (Schwarz, 2000) e apresentam maiores 

níveis de estresse quando comparados com os IDR (Cehreli; Akça, 2004). Ainda que 

hajam demonstrações na literatura de que variações no diâmetro do implante não 

exerçam grande influência na estabilidade primária do implante (Lachmann et al., 

2011), em regiões de maior demanda funcional e/ou que apresentem baixa 

qualidade óssea, recomenda-se cuidado na utilização de implantes de diâmetro  

estreito (Pellizzer et al., 2016).  

Na tentativa de superar o obstáculo da resistência à fratura, foi sugerido que 

uma liga metálica fosse utilizada ao invés do titânio comercialmente puro (Klein et 

al., 2014). Ligas de titânio-alumínio-vanádio (Ti-Al-V) e titânio-zircônia (TiZr) foram 

desenvolvidas na tentativa de melhorar as características de resistência à fratura 

destes implantes (Barter et al., 2012).  

Apesar de a liga de Ti-Al-V ser a mais corriqueira para os IDE e apresentar 

boa resistência mecânica, existem estudos que sugerem que alguns de seus 

componentes podem ser liberados no osso, causando resposta celular adversa (Han 
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et al., 1998; Okazaki; Gotoh, 2005), O vanádio é um dos íons liberados e, segundo 

um estudo realizado por Hallab et al. (2002), é altamente tóxico e diminui a 

diferenciação dos osteoblastos, além de ser possivelmente liberado no sangue e 

urina (Catalani et al. 2013). A liga de Ti-Al-V também apresentou menor 

biocompatibilidade ao osso que o titânio puro (Han et al., 1998; Stenport; Johansson, 

2008; Saulacic et al., 2012) e, ao ser submetida a testes de resistência ao 

cisalhamento, apresentou comportamento inferior ao titânio puro (Stenport; 

Johansson, 2008).  

A liga de TiZr é composta por titânio e 13 a 15% de zircônia, sendo que esta 

composição aumenta a resistência à tensão do implante em 40% quando 

comparada às ligas convencionais (Bernhard et al., 2009; Barter et al., 2012). Em 

estudo realizado com este material, não houveram reações adversas in vitro como 

no caso do Ti-Al-V (Steinemann, 2000). Além disso, é um material com propriedades 

anti-bacterianas (Ion et al., 2015), biocompatível, que apresenta superior resistência 

à corrosão e permite tratamento de superfície (Eisenbarth et al., 2004; Zhang et al., 

2009). Em um estudo in vitro, a liga de TiZr (em diferentes proporções entre Ti e Zr) 

apresentou propriedades mecânicas e resposta biológica melhores que o Ti 

comercialmente puro (Lee et al., 2016). A liga de TiZr (Ti-Zr: z15% Zr/z85% Ti, 

Roxolid, Straumann AG) foi inicialmente vendida no mercado na forma do implante 

de 3,3 mm de diâmetro da empresa Straumann®. Atualmente, esta liga está 

disponível em todos os diâmetros da empresa. 

Apesar da existência de diversos estudos que validem o uso dos IDE em 

casos específicos, a maioria deles é baseada em titânio puro. Há pouca evidência 

clínica para o sucesso dos IDE de TiZr em relação à fratura e perda óssea marginal, 

o que contribui para o receio na utilização destes materiais na prática clínica. Uma 

forma de desmistificar um protocolo de tratamento ou contribuir para o aumento da 

qualidade de um atendimento clínico é aplicação de práticas clínicas baseadas em 

evidência. A integração da expertise individual do profissional, aliada às melhores 

evidências clínicas externas disponíveis possibilita a melhor tomada de decisão 

frente ao tratamento de um paciente (Sackett et al., 1996).  

O grau de confiança de um protocolo de tratamento está diretamente 

relacionado aos níveis de evidência e qualidade metodológica dos estudos. Assim, 

segundo Cook et al. (1995), revisões sistemáticas apresentam o maior nível de grau 

de confiança, seguidas de ensaios clínicos randomizados com mais de 1000 
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pacientes, ensaios clínicos randomizados com menos de 1000 pacientes, estudos 

coorte, estudos caso-controle, séries de casos, relatos de caso e opiniões de 

especialistas, estudos em animais e pesquisas in vitro.  

A revisão sistemática é uma metodologia desenvolvida para resumir dados de 

estudos clínicos randomizados (Magarey, 2001). É uma pesquisa que apresenta 

projeto, visa realizar um mapeamento que abrange toda a informação de qualidade 

relacionada ao assunto, reunindo resultados semelhantes, que pode ser reproduzida 

ou criticada, evita duplicação de esforços e pode ser facilmente atualizada. As 

revisões de literatura podem apresentar ou não metanálise, que é um método 

estatístico utilizado para análise e resumo dos dados reunidos pela revisão. 

Diferentemente de revisões de literatura tradicionais, que geralmente 

consistem em opiniões do autor e podem ser tendenciosas, as revisões sistemáticas 

seguem uma metodologia explícita, embasada e bem documentada, que reduz erros 

e fornece uma visão mais objetiva e ampla da literatura revisada (Glenny et al., 

2003).  

Já existem duas revisões sistemáticas publicadas sobre o assunto implantes de 

diâmetro estreito de liga de TiZr (Altuna et al., 2016; Badran et al., 2017). Apesar de 

sua contribuição significativa, ambas apresentam algumas limitações. Uma delas 

incluiu estudos de baixa qualidade, estudos prospectivos, retrospectivos e clínicos 

randomizados combinados no mesmo modelo estatístico, o que podem levar a viés 

nas avaliação (Altuna et al., 2016). A outra, não realizou metanálise e focou, 

principalmente, em taxa de sobrevida, desconsiderando a perda óssea marginal. 

Apesar de a metanálise não ser obrigatória nas revisões sistemáticas, ela aumenta o 

poder estatístico do trabalho e a precisão do efeito estimado. Além disso, a 

estratégia de busca das duas revisões abrangeu apenas as bases de dados 

Pubmed e/ou Embase, desconsiderando outras importantes bases de dados. Em 

virtude da existência dessas lacunas proporcionadas por revisões sistemáticas já 

publicadas, este trabalho foi idealizado na tentativa de abranger o assunto de uma 

forma mais ampla.  
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2 PROPOSIÇÃO 

 

 

O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão sistemática dos implantes de 

diâmetro estreito de liga TiZr, estabelecendo taxas de sobrevida, assim como perda 

óssea marginal em diferentes situações clínicas quando comparados aos implantes 

de diâmetro estreito de titânio comercialmente puro. 
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3 MATERIAL E MÉTODO 
 

 

3.1 Protocolo e registro 

 

 

Foi realizada uma busca na base “International Prospective Register of 

Systematic Reviews” ‘PROSPERO’ sobre o assunto desta revisão e, ao verificar a 

ausência de registro estudo semelhante, foi realizado o registro sob o código 

CRD42016046704 (Anexo A). As diretrizes EQUATOR (Enhancing the Quality and 

Transparency Of Health Research) foram o guia para esta revisão, assim com as 

diretrizes do PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analysis) (Liberati et al., 2009). 

 

 

3.2 Fontes de informação 

 

 

Uma busca em modo avançado para obter estudos relacionados a implantes 

dentários estreitos foi realizada nas bases de dados: MEDLINE (Pubmed), SCOPUS, 

Cochrane Library e EMBASE, de 1º de janeiro de 2000 a 30 de novembro de 2016. 

 

 

3.3 Estratégia de busca 

 

 

A estratégia de busca utilizada na busca para a base de dados MEDLINE 

(Pubmed) foi: [dental implants (MeSH Terms) OR dental implant OR dental 

implantation OR endosseous dental implantation OR endosseous implant OR 

endosseous implants OR endosseous implantation OR oral dental implant OR oral 

dental implantation OR implant] AND [small* OR small-diameter OR small diameter 

OR narrow OR narrow-diameter OR narrow diameter OR diameter OR implant 

diameter OR implant-diameter] AND [survival OR success OR fail OR failure OR 

bone implant interactions OR marginal bone loss] AND [randomized controlled trial* 
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OR clinical research OR retrospective OR prospective]. 

Os termos de busca aplicados para as bases Cochrane, EMBASE e SCOPUS 

foram: implants, dental implant, dental implantation, endosseous dental implantation, 

endosseous implant, endosseous implantation, endosseous implants, oral dental 

implant, oral dental implants, oral dental implantation, narrow-diameter, narrow, 

narrow diameter, diameter, success, survival, fail, failure, randomized controlled 

trials, prospective and retrospective. 

 

 

3.4 Seleção de estudo e critérios de elegibilidade  

 

 

Com o intuito de identificar estudos a serem incluídos neste estudo, a 

definição da pergunta PICOS (P=paciente; I=intervenção; C=comparação; 

O=desfecho; S=desenho do estudo) foi utilizada para guiar a seguinte estratégia de 

busca, como mostra a figura 3.1. A pergunta da pesquisa foi definida: Qual é a taxa 

de sobrevida e perda marginal óssea dos implantes estreitos de titânio-zircônia em 

comparação com os implantes de diâmetro estreito de titânio puro? 

 

 
Figura 3.1- Estratégia PICOS 

 
p

P pacientes que receberam implantes; 

I
I 

implantes de diâmetro estreito de titânio-zircônia (>3 mm e ≤3,5 mm) 
localizados em maxila e/ou mandíbula de indivíduos total ou 
parcialmente endêntulos; 

C
C 

implantes de diâmetro estreito de titânio puro (>3 mm e ≤3,5 mm) 
localizados em maxila e/ou mandíbula de indivíduos total ou 
parcialmente endêntulos; 
O

O taxa de sobrevida e perda marginal óssea; 

S
S estudos clínicos randomizados (RCTs) e estudos prospectivos. 

 

 

Os estudos foram selecionados por título e resumo para a triagem de acordo 

com os seguintes critérios de inclusão: 1) estudos em humanos; 2) com pelo menos 



 
 

31 

1 ano de acompanhamento; 3) implantes com diâmetro menor ou igual a 3,5 mm; 4) 

estudos com taxas de sobrevida; 5) perda marginal óssea e; 6) falha. 

Após análise dos textos completos dos trabalhos, seguindo os critérios de 

exclusão: 1) estudos retrospectivos; 2) estudos com amostra de implantes com 

menos de 3 mm e maior que 3,5 mm de diâmetro e; 3) estudos que apresentassem 

implantes não confeccionados por liga de titânio-zircônia ou titânio puro, foram 

excluídos desta pesquisa. 

 

 

3.5 Coleta de dados 

 

 

A revisão de literatura foi conduzida de forma independente por três 

examinadores. A reprodutibilidade inter-examinador foi testada utilizando-se a 

estatística kappa e uma nova calibração foi aplicada para solucionar qualquer 

disparidade entre os resultados. Além disso, para resolver qualquer discrepância ou 

dúvida, os dados foram conferidos e discutidos. Em caso de dados ausentes, os 

autores dos artigos foram contatados para fornecer mais detalhes. 

Os dados extraídos de cada um dos estudos incluídos foram tabulados de 

acordo com seu ano de publicação, desenho do estudo, metodologia do estudo (tipo 

de implante colocado e característica de cada grupo), desfecho, resultados (falhas e 

mudanças no nível da margem óssea), conclusões e outras informações adicionais.  

O desfecho primário foi definido como taxa de sobrevida do implante. A 

sobrevida de um implante foi caracterizada pela ausência de mobilidade, infecção 

peri-implantar, radioluscência e dor (Buser et al., 1990). Como desfecho secundário, 

esperava-se obter a perda óssea marginal em milímetros. 

 

 

3.6 Risco de viés dos estudos individuais 

 

 

A avaliação da qualidade dos estudos clínicos randomizados (RCT) incluídos 

para a metanálise foi realizada seguindo as recomendações para revisões 

sistemáticas para intervenções da “Cochrane Collaboration” (Higgins; Green, 2011). 
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A ferramenta da Cochrane para a avaliação do risco de viés em estudos 

randomizados foi aplicada para identificar estudos com falhas intrínsecas em seu 

método e desenho. A avaliação do risco de viés focou nos seguintes critérios: a) 

geração da sequência aleatória; b) ocultação de alocação (ambos com viés de 

seleção); c) cegamento dos participantes e da equipe (viés de desempenho); d) 

cegamento da avaliação dos resultados (viés de detecção); e) dados incompletos do 

desfecho (viés de atrito); f) o relatório seletivo (viés de informação) e; g) outras 

possíveis causas de viés. O risco de viés foi categorizado de acordo com os 

seguintes critérios: 1) baixo risco de viés se todos os critérios foram cumpridos; 2) 

risco de viés duvidoso se um ou mais critérios foram parcialmente cobertos e 3) alto 

risco de viés (viés plausível que enfraquece seriamente a confiança nos resultados) 

se um ou mais dos critérios não foram cumpridos. 

A escala Newcastle-Ottawa (NOS) foi utilizada para avaliar o risco de viés dos 

estudos prospectivos incluídos (Wells et al., 2016). Cada estudo recebeu no máximo 

uma estrela para cada item numerado entre os itens de seleção e desfecho. No 

máximo duas estrelas poderiam ser atribuídas para o item de comparabilidade. A 

escala utilizada pode ser visualizada no anexo B. 

 

 

3.7 Medidas de resumo e análise estatística 

 

 

Os dados extraídos foram analisados por metanálise pela utilização do 

“software” Rev Man, versão 5.3 (The Nordic Cochrane Center, The Cochrane 

collaboration, Copenhagen, Denmark). A significância dos efeitos dos tratamentos foi 

avaliada utilizando-se um modelo com efeitos fixos, na ausência de heterogeneidade 

estatisticamente significante. Por sua vez, um modelo de efeitos aleatórios foi 

aplicado em caso de alta heterogeneidade entre os estudos. O teste Q de Cochrane 

foi utilizado para avaliar a heterogeneidade entre os estudos. Caso houvesse 

heterogeneidade, as inconsistências seriam analisadas com o teste I2. O valor de I2  

varia de 0 a 100, com valores altos (≥75%) sugerindo heterogeneidade. Para 

elementos de dados contínuos como mudanças na margem óssea, foi calculada a 

mean difference (MD). Para dados dicotômicos, como taxa de falha do implante, a 

risk difference (RD) com 95% de intervalo de confiança foi utilizada para reunir os 
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resultados de cada grupo de tratamento. O efeito reunido foi considerado 

significativo se p<0,05. Análise de sensibilidade foi realizada no desfecho primário 

(taxa de sobrevida – RD). 

A metanálise para os estudos incluídos com apenas o grupo TiZr IDE com 

estimativas de taxa de sucesso para cada estudo foram calculadas com o software 

Comprehensive Meta-analysis, versão 3.3 (Biostat, Englewood, NJ, USA). Um 

modelo de efeitos randômicos foi utilizado para calcular o peso das médias nos 

estudos e a estatística de I2 (I2-statistics) foi utilizada par calcular a heterogeneidade 

nos estudos. 
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4 RESULTADOS 

 

 

O fluxograma dos estudos selecionados está disposto na figura 4.1. A busca 

sistemática resultou em 1329, 667, 85 e 1372 resultados das bases de dados 

Pubmed, Scopus, Cochrane Library e Embase, respectivamente. A exclusão 

preliminar foi realizada por duplicidade de referências em relação à base Pubmed (n 

= 30 da base Scopus, n = 6 da base Cochrane e n = 172 da base Embase). Três mil 

duzentos e vinte e cinco estudos foram identificados como estudos originais e cada 

um dos títulos e resumos foram lidos. A reprodutibilidade inter-examinador foi 0,87 

(Kappa) e um total de 3097 artigos foram excluídos após a aplicação dos critérios de 

inclusão. Cento e vinte oito artigos foram selecionados para a fase de leitura na 

íntegra e, após a aplicação dos critérios de exclusão, 120 artigos foram excluídos 

desta fase. Ao fim do processo, oito estudos permaneciam elegíveis para a análise 

quantitativa e qualitativa: seis RCTs (Al-Nawas et al., 2012; Benic et al., 2013; 

Tolentino et al., 2014; Müller et al., 2015; Quirynen et al., 2015; Tolentino et al., 

2016) e dois estudos prospectivos (Chiapasco et al., 2012; Al-Nawas et al., 2015).  

Após a leitura dos artigos, verificou-se que o artigo de Müller et al. (2015) 

apresentava dados incompletos relacionados a perda óssea marginal após 1 ano de 

acompanhamento. Os dados estavam dispostos em forma de gráfico, entretanto, 

para análise estatística, não havia o valor exato de perda óssea marginal, tampouco 

o desvio padrão. Os autores foram contatados e prontamente enviaram os dados 

solicitados (Anexo C).  

Após leitura e análise dos artigos, verificou-se que três deles (Al-Nawas et al. 

2012; Müller et al., 2015; Quirynen et al., 2015) apresentavam duplicidade de dados 

para o item “tempo de acompanhamento mínimo de 1 ano”. O artigo de Quirynen et 

al. (2015) apresenta resultados de tempo de acompanhamento de 1 e 3 anos dos 

mesmos sujeitos avaliados no artigo dos autores Al-Nawas et al. (2012). E o artigo 

dos autores Müller et al. (2015) apresenta resultados de tempo de acompanhamento 

de 1, 3 e 5 anos dos mesmos sujeitos avaliados no artigo dos autores Al-Nawas et 

al. (2012) e Quirynen et al. (2015). Ao resgatar os resultados de 1 ano de 

acompanhamento nos trabalhos de Quirynen et al. (2015) e Muller et al. (2015), 

haveria duplicidade nos grupos avaliados, comprometendo a análise dos artigos. 

Assim, esse dois artigos foram excluídos manualmente desta revisão para evitar 
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resultados de análise estatística não condizentes com a realidade. 

 

 

4.1 Estudos incluídos 

 

 

Ao fim, um total de seis estudos clínicos: quatro RCTs e dois estudos 

prospectivos foram incluídos na presente revisão. Autores, ano de publicação, 

desenho do estudo, tempo de acompanhamento, sistema de implante, taxa de 

sobrevida, perda óssea marginal e outras características dos estudos incluídos estão 

apresentados na tabela 4.1. Dos 6 estudos, 2 foram realizados no Brasil (Tolentino 

et al., 2014; Tolentino et al., 2016), enquanto que os outros foram realizados 

simultaneamente em diversos centros de pesquisa. 
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Figura 4.1 – Fluxograma de seleção dos estudos 
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Artigos identificados por busca 
em bases de dados: 
PUBMED n = 1329 
SCOPUS n = 667 

COCHRANE  n = 85 
EMBASE n = 1372 
TOTAL n = 3453 

Referências duplicadas 
(PUBMED utilizada 

como base): 
 SCOPUS n = 30 

COCHRANE n = 6 
EMBASE n = 192 

Artigos selelcionados para 
o screening: 

n = 3225 

Artigos	excluídos:	3097 
-	Estudos	em	animais 
-	Tempo	de	acompanhamento	
<	1	ano 
-	Estudos	não	RCT,	
prospectivos	ou	
retrospectivos 
-	Diâmetro	do	implante	>3,5	
mm 
-	Sem	taxa	de	sobrevida	ou	
sucesso 

Artigos	selecionados	para	
elegibilidade:	 
Total:	n	=	128 

Artigos	excluídos:	120 
-	Sem	menção	à	amostra	de	
implantes	estreitos 
-	Não	relacionados	ao	tópico 
-	Estudos	retrospectivos 
-	Diâmetro	do	implante	
<3,0mm	e	>3,5mm 
-	Sem	menção	à	perda	óssea	
em	mm 

	Artigos	incluídos	para	análise	
qualitativa	e	quantitativa 

n	=	6 

Kappa = 0.87 

+ 

Artigos	excluídos:	2 
Excluídos	manualmente	por	
dados	duplicados	com	outro	

artigo	(mesmo	grupo) 



 

Tabela 4.1 – Características dos estudos incluídos 
 

	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Estudo Desenho País(es) 
n (tamanho) 

Tempo de  

Localização 

n (implantes 
perdidos)   Taxa de 

Sobrevida (%)   Perda óssea marginal 

acompanhamento 1 ano 	 1 ano 	 1 ano 

TiZr cpTi (anos) TiZr cpTi   TiZr cpTi   TiZr cpTi 

Al Nawas 
et al. 

(2012) 
RCT 

Alemanha,	
Grã-

Bretanha,	
França,	
Espanha,	
Suécia,	
Portugal,	
EUA		

87 87 1 anterior 1 2 	 98,7 97,8 	 -0,3 ± 0,5  -0,3 ± 0,6 

Chiapasco 
et al. 

(2012) 
Prospectivo Itália	 24 0 1 anterior/posterior 0 - 

	
100 -  

	
- - 

Benic et 
al. (2013) RCT 

Suíça,	
EUA	 20 18 1 anterior/posterior 0 0 	 100 100 	 -0,41±0,66  -0,40±0,53  

Tolentino 
et al. 

(2014) 
RCT Brasil	 21 21 1 posterior 1 1 	 95,2 95,2 	 3±0,74 3,07±0,90 

Al Nawas 
et al. 

(2015) 
Prospectivo 

Bélgica,	
Alemanha	
Itália,	

Holanda,	
Suíça	

455 0 1 anterior/posterior 10 -  97,8 -  - - 

Tolentino 
et al. 

(2016) 
RCT Brasil	 10 10 1 posterior 0 0 		 100 100 		 0,32±0,27 0,35±0,24 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

38 



 
 

39 

4.2 Risco de viés dos estudos incluídos 

 

 

Os resultados da avaliação do risco de viés para os estudos RCT foram 

resumidos na figura 4.2. Enquanto um estudo (Al Nawas et al., 2015) apresenta 

baixo risco de viés, os outros dois estudos apresentam risco de viés duvidoso por  

exibirem pontos sem clareza nos itens cegamento dos participantes e pesquisadores 

(Benic et al., 2013; Tolentino et al., 2016) e geração de sequência aleatória e 

ocultação de alocação (Tolentino et al., 2016). É importante ressaltar que nenhum 

dos artigos avaliados pela ferramenta de análise de risco de viés apresentou alto de 

risco.  

 

 
Figura 4.2 - Risco de viés (Cochrane) dos estudos RCT incluídos na revisão sistemática 

 

 

 

 

 

 

Os resultados para a avaliação do risco de viés para os estudos prospectivos 

foram resumidos na figura 4.3. Todos os artigos analisados receberam estrelas para 

cada um dos itens de seleção e desfecho. Entretanto, para os item comparabilidade, 

apenas a pesquisa de Al-Nawas et al. (2015) recebeu o número máximo de estrelas 

possíveis (2). Aos estudos de Chiapasco et al. (2012) e Tolentino et al. (2014) foi 

atribuída uma estrela no item comparabilidade. 

 

 A B C D E F 

Al-Nawas et al. (2015)             

Tolentino et al. (2016)             

Benic et al. (2013)             

A Cegamento dos participantes e da equipe (viés de desempenho) 	 	
Baixo risco de 

víés 		

B Ocultação de alocação (viés de seleção) 	 	 	
Risco de viés 

duvidoso 		

C 
Geração de sequência aleatória e ocultação de alocação (ambos valem para viés de 
seleção) 

Alto risco de 
viés 		

D Cegamento da avaliação dos resultados (viés de detecção) 	 	 	 	 	
E Dados incompletos do desfecho (viés de atrito) 	 	 	 	 	
F Relatório seletivo (viés de informação) 	 	 	 	 	
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Figura 4.3 – Risco de viés (escala NOS) dos estudos incluídos na revisão sistemática. 
 

 

 

4.3 Meta-análise de IDE TiZr versus IDE cpTi 

 

 

A perda total de implantes e o tamanho da amostra foram utilizados para 

calcular a taxa de sobrevida de 1 ano de acompanhamento em ambos os grupos 

controle (IDE TiZr) e (IDE cpTi) em três estudos (Al-Nawas et al., 2012; Tolentino et 

al., 2016; Tolentino et al., 2014).   

Os dados de taxa de sobrevida dos implantes de diâmetro estreito foram 

considerados dicotômicos para a metanálise e avaliados para o acompanhamento 

de 1 ano. O teste de Mantel-Haenszel foi escolhido como método estatístico de 

efeitos fixos, utilizando RD e 90% de intervalo de confiança (CI). A RD entre os 

grupos TiZr e Ti foi de -0,01 (95% CI, -0,05 a 0,03) (Figura 4.4), que indica ausência 

de diferença estatisticamente significante (p=0,50). 

  

 

4.4 Taxa de sobrevida acumulada para IDE TiZr nas regiões anterior e posterior  

 

 

A perda total de implantes foi utilizada para calcular a taxa de sobrevida de 

após 1 ano de acompanhamento nas regiões anterior e posterior dos IDE TiZr, 

separadamente.  

Para a região anterior, 4 estudos foram incluídos (Al-Nawas et al., 2012; 

Chiapasco et al., 2012; Benic et al., 2013; Al-Nawas et al., 2015), enquanto que para 

a região posterior, 5 estudos foram incluídos (Chiapasco et al., 2012; Benic et al., 

2013; Tolentino et al., 2014; Al-Nawas et al., 2015; Tolentino et al., 2016). As taxas 

de sobrevida acumuladas foram 96,8% (Figura  4.5) e 97,9% (Figura 4.6), para as 

 Seleção Comparabilidade Desfecho 
Al-Nawas et al. (2015)    
Tolentino et al. (2014)    
Chiapasco et al. (2012)    
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regiões anterior e posterior, respectivamente.  

A metanálise para os estudos que incluíram colocação de implante nas 

regiões anterior e posterior também foi realizada. O total de perda de implantes e o 

tamanho da amostra foram utilizados para o cálculo da taxa de sobrevida após 1 ano 

de acompanhamento. Três estudos foram incluídos: dois estudos prospectivos 

(Chiapasco et al., 2012; Al-Nawas et al., 2015) e um RCT (Benic et al., 2013). Na 

comparação entre as regiões anterior e posterior, não houve diferença 

estatisticamente significante para a taxa de sobrevida nos dois grupos (-0,02, 95% 

CI, -0,04 a 0,01) (Figura 4.7). 

 

 

4.5 Perda óssea marginal para IDE TiZr versus IDE cpTi 

 

 

A média de perda óssea marginal peri-implantar foi demonstrada com média e 

desvio padrão (SD). O desfecho perda óssea utilizou dados contínuos para a análise 

estatística e  o método de análise foi a variância inversa com efeitos aleatórios. A 

perda óssea média foi analisada de acordo com os dados originais. A MD em 

relação à análise do acompanhamento de 1 ano foi -0,01 mm (95% CI: -0,14 a 0,12), 

favorecendo o grupo teste, entretanto sem diferença estatisticamente significante 

(p=0,83) (Figura 4.8). 



 

 

 

Figura 4.4 – Forest plot da análise da taxa de sobrevida para IDE TiZr versus IDE cpTi (acompanhamento de 1 ano) 
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Figura 4.5 – Forest plot da análise da taxa de sobrevida acumulada para para IDE TiZr na região anterior 
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Figura 4.6 – Forest plot da análise da taxa de sobrevida acumulada para IDE TiZr na região posterior 
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Figura 4.7 – Forest plot da análise da taxa de sobrevida de IDE TiZr comparando regiões anterior e posterior após 1 ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 



 

 

 

Figura 4.8 – Forest plot da análise da perda óssea marginal para IDE TiZr versus IDE cpTi (acompanhamento de 1 ano) 
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5 DISCUSSÃO 
 

 

Esta revisão sistemática foi conduzida para analisar a taxa de sobrevida e 

perda óssea marginal de IDE TiZr em situações de rebordos alveolares estreitos, 

espaços mesiodistais e ou inter-radiculares reduzidos. Foram avaliados taxa de 

sobrevida e perda óssea marginal no entorno de IDE TiZr quando comparados com 

IDE cpTi (≤3,5 mm) em regiões anterior e posterior de maxila e/ou mandíbula. A 

ausência de um consenso em relação à definição dos implantes estreitos torna a 

classificação do diâmetro dos mesmos difícil (Al-Johany et al., 2017). Implantes com 

3,3 mm e 3,7 mm de diâmetro foram considerados, por alguns autores, como 

regulares ou standard (Romanos et al., 2016; Al-Johany et al., 2017). Não obstante, 

na presente revisão sistemática, implantes de diâmetro estreito foram definidos 

como implantes de diâmetro ≤3,5 mm, de acordo com a classificação proposta por 

Klein et al. (2014). Enquanto há controvérsia em relação aos limites de tamanho dos 

implantes estreitos, o implante de 3,3 mm referido nesta revisão, é considerado um 

tipo de diâmetro estreito por todos os autores incluídos (Al-Nawas et al., 2012; 

Chiapasco et al., 2012; Benic et al., 2013; Tolentino et al., 2014; Al-Nawas et al., 

2015; Tolentino et al., 2016) e por outros autores também (Malo; de Araujo Nobre, 

2011; Ioannidis et al., 2015; Müller et al., 2015; Zweers et al., 2015; Al-Johany et al., 

2017). 

Uma vez que a redução do diâmetro do implante pode comprometer suas 

propriedades mecânicas (Schwarz, 2000; Allum et al., 2008; Ho et al., 2008), alguns 

autores recomendam parcimônia quando da utilização dos IDE cpTi (Schwarz, 2000; 

Pellizzer et al., 2016). Davarpanah et al. (2013) recomendam uma avaliação prévia 

das forças oclusais, pois estes implantes apresentam superfície de fixação e 

resistência à fratura inferiores às dos implantes padrão. Cita ainda que a empresa 

Nobel BiocareTM retirou do mercado seu modelo de implante de 3 mm por este não 

apresentar biomecânica satisfatória. Apesar disto, Pabst et al. (2015), ao realizarem 

um estudo retrospectivo em região posterior de maxila que avaliou 1395 implantes 

no período de 1 a 5 anos, verificaram que a taxa de sobrevida dos implantes de 

diâmetro estreito (<3,6 mm) e regulares (3,6 a 4,5 mm) foram de 92,5%, 87,9%, 

respectivamente (p=0,0425). Este estudo, embora retrospectivo, não pode ter sua 

validade desconsiderada, pois analisou um grande número de implantes em 
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conjunto fatores como levantamento de seio, comprimento e diâmetro dos implantes. 

Os resultados obtidos por Pabst et al. (2015) corroboram com os de Klein et al. 

(2014) que conduziram uma metanálise comparando implantes de diâmetro estreito 

e regulares, a qual resultou em ausência de diferença estatisticamente significante 

entre os grupos. Em um estudo realizado por Mangano et al. (2014), de um total de 

324 implantes de diâmetro estreito, a taxa de sobrevida acumulada foi de 98,7% em 

um acompanhamento de 10 anos. Dentre as complicações encontradas 1,2% das 

falhas foram biológicas e 7,5% foram técnicas (relacionadas a perda de torque de 

componente e à prótese). Nenhuma falha esteve relacionada à fratura do implante. 

Assim, apesar da recomendação de alguns autores, o assunto sobre a indicação ou 

não de implantes de diâmetro estreito para regiões de grande força oclusal ainda é 

controversa.  

O desenvolvimento de diferentes ligas em resposta à necessidade de um 

material mais confiável, torna o TiZr uma excelente alternativa para os implantes de 

diâmetro estreito. As propriedades da liga de TiZr incluem aumento da resistência à 

tração a até 40% e da força de elasticidade a até 60% (Bernhard et al., 2009; Barter 

et al., 2012), o que favorece sua utilização quando em comparação ao cpTi. Um total 

de 617 IDE TiZr foram incluídos neste estudo. Para a comparação da taxa de 

sobrevida de IDE TiZr e IDE cpTi, 118 TiZr e 118 cpTi foram analisados. Do total de 

implantes colocados, 3 IDE TiZr e 5 IDE cpTi foram perdidos após o 

acompanhamento de 1 ano (Figura 4.4). Os resultados desta metanálise 

demonstram que, ao observar-se o acompanhamento de 1 ano, apesar da 

propriedades mecânicas melhoradas dos IDE TiZr quando comparadas aos IDE 

cpTi, a taxa de sobrevida dos dois tipos de implantes estreitos foi relativamente 

semelhante, não apresentando diferenças estatisticamente significantes. Ainda 

assim, houve uma tendência favorável ao grupo IDE TiZr. Ao se considerar cada 

perda de IDE TiZr, notou-se que nenhuma das perdas ocorreram devido à fratura do 

implante, mas estavam relacionadas a fatores de osseointegração.  

Em um estudo RCT comparando 40 pacientes que receberam IDE TiZr ou 

IDR cpTi, Ioannidis et al. (2015) obtiveram resultados de 100% de taxa de sobrevida 

para os grupos em períodos de acompanhamento de 1 e 3 anos.  A ausência de 

diferença estatisticamente significante entre os grupos do estudo de Ioannidis et al. 

(2015) corrobora com a de outros autores (Barter et al., 2012; Quirynen et al., 2015), 
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que acreditam que o IDE TiZr representa uma alternativa válida aos IDR cpTi, que 

são considerados o padrão ouro para este tipo de reabilitação. 

Um acompanhamento de 1 ano é curto quando consideramos a utilização de 

implantes osseointegráveis, entretanto, ao aplicar a estratégia de busca deste 

trabalho, foram encontrados apenas três estudos com tempo de acompanhamento 

mais longo. Um deles comparava IDE TiZr e IDR cpTi (Ioannidis et al., 2015) e 

outros dois eram continuações de um estudo já incluído neste trabalho, com 

acompanhamento de 3 e 5 anos (Quirynen et al., 2015; Müller et al., 2015, 

respectivamente). No estudo de Ioannidis et al. (2015) a taxa de sobrevida foi de 

100%, enquanto que nos estudos de Quirynen et al., (2015) e Müller et al., (2015) a 

taxa de sobrevida acumulada foi de 98,9% para ambos. É importante ressaltar que 

nestes estudos de Quirynen et al., (2015) e Müller et al., (2015) a perda de implantes 

ocorreu antes do primeiro ano de acompanhamento, não ocorrendo perdas 

posteriores a esta data, o que pode ser um indício da confiabilidade dos implantes 

IDE TiZr. 

Apesar de estatisticamente não significante, de acordo com a metanálise 

realizada neste estudo, a taxa de sobrevida do IDE TiZr foi maior tanto na região 

anterior quanto na região posterior, o que sugere que é seguro colocar estes 

implantes em ambas as regiões (Figuras 4.4, 4.5 e 4.6).  

Não houve diferença estatisticamente significante entre IDE TiZr e IDE cpTi 

na observação de MBL (Figura 4.8), apesar do fato de a liga de TiZr ser 

biocompatível, permitir tratamento de superfície e apresentar maior resistência à 

corrosão (Eisenbarth et al., 2004; Zhang et al., 2009). Um estudo recente observou 

que os osteoblastos alinhados à micro-estrutura hidrofílica dos TiZr apresentam 

comportamento semelhante às do cpTi (Lotz et al., 2017). 

Somente estudos clínicos foram incluídos nesta revisão de modo a reduzir a 

chance de viés. Enquanto que estudo in vitro são capazes de reproduzir a maioria 

das condições in vivo, os mesmos apresentam limitações e podem não ser tão 

confiáveis quanto os estudos clínicos (Sista et al., 2011). 

Uma avaliação da qualidade dos estudos foi executada segundo as 

recomendações para revisões sistemáticas de intervenções da Cochrane 

collaboration (Higgins; Green, 2011) para os estudos RCT e a escala Newcastle-

Ottawa foi utilizada para avaliar os riscos de viés dos estudos prospectivos incluídos. 
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A maioria dos estudos revelou qualidade metodológica moderada. Dois dos 

estudos incluídos conseguiram cegar operadores e participantes, enquanto que 

outros estudos apresentaram viés no desempenho e detecção, não sendo bem 

classificados no critério ‘cegamento dos participantes e da equipe’ e ‘cegamento da 

avaliação dos resultados’. 

A falta de estudos RCT confiáveis comparando implantes de diâmetro estreito 

de TiZr e Ti comercialmente puros se apresentou como uma limitação para esta 

revisão sistemática. Em virtude de suas diferenças de  desenho, a metanálise foi 

realizada de forma individualizada para estudos RCT quando na comparação de TiZr 

e cpTi; e para comparação de implantes TiZr colocados em região posterior e 

anterior. A presença de poucos estudos RCT que comparassem IDE de TiZr e IDE 

de cpTi, combinada com a ausência de estudo que comparassem as áreas posterior 

e anterior foi uma limitação para este estudo. Um viés no critério ‘cegamento dos 

participantes e equipe’ em três dos estudos RCT pode ter influenciado os resultados. 

Enquanto que todos os indivíduos participantes passaram pelo cegamento, os 

operadores não. Porém, cegar os operadores se mostrou uma tarefa difícil, visto que 

os implantes TiZr e cpTi são visivelmente diferentes entre si e implantá-los sem 

perceber as características do material pode ser complexo. 

Os estudos prospectivos dos implantes estreitos de TiZr posicionados nas 

regiões anterior e posterior foram incluídos e analisados por metanálise, pois 

apresentaram peso considerável e agregaram valor à análise, apesar de suas 

diferenças de desenho de pesquisa. 

Alguns estudos (Benic et al., 2013; Ioannidis et al., 2015) avaliaram a taxa de 

sobrevida de IDE TiZr quando comparados a implantes de diâmetro regular. Estes 

estudos foram excluídos da comparação com metanálise dos implantes de TiZr com 

os cpTi por diferenças no grupo controle. Contudo, é importante ressaltar que, de 

acordo com os autores, as taxas de sobrevida de IDE TiZr, em acompanhamentos 

de 1 e 3 anos, quando comparados a IDR cpTi foram de 100% em ambos os grupos, 

o que pode indicar a confiabilidade do material TiZr em comparação ao cpTi. 

A utilização de IDE cpTi em região anterior de rebordos superiores e inferiores 

está bem documentado na literatura (Han et al., 1998; Okazaki; Gotoh, 2005; Olate 

et al., 2010; Romeo et al., 2006) e seu uso na região posterior foi considerado bem 

sucedido por alguns autores (Klein et al., 2014; Assaf et al., 2015; Javed; Romanos, 

2015). Ao analisar a utilização dos IDE TiZr, os resultados para regiões anterior e 
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posterior deste trabalho concordam com uma revisão realizada previamente (Altuna 

et al., 2016). No trabalho de revisão sistemática realizado por Altuna et al. (2016), foi 

incluído um espectro maior de desenhos de estudo, como estudos retrospectivos e 

prospectivos do tipo coorte. Tais desenhos foram excluídos do presente estudo por 

representarem viés e impediria uma análise estatística da forma como foi realizada.  

Ainda, uma outra revisão sistemática recente, realizada por Badran et al. 

(2017), incluiu desenhos de estudo do tipo coorte, RCT e prospectivos. Alguns deles 

apresentavam resultados de 1, 3 e 5 anos de acompanhamento dos mesmos 

pacientes e implantes. No trabalho de Badran et al. (2017) foi efetuada uma 

comparação dos resultados, porém não foi realizada metanálise. No presente 

estudo, por outro lado, optou-se por excluir os resultados de 3 anos (Quirynen et al., 

2015) e 5 anos (Müller et al., 2015) dos mesmos indivíduos na metanálise para 

evitar o viés.  

A metanálise para a perda óssea marginal foi executada excluindo-se dois 

estudos prospectivos publicados (Chiapasco et al., 2012; Al-Nawas et al., 2015) por 

falta de dados dos valores de perda óssea marginal em milímetros. O estudo de Al-

Nawas et al. (2015) utilizou a classificação proposta por Albrektsson et al. (1986) e o 

estudo de Chiapasco et al. (2012) caracterizou a remodelação óssea a cada 1 mm 

ao invés de apresentar os valores reais de MBL. Ainda assim, os resultados de 

ambos foram similares aos dos estudos que de fato foram incluídos na metanálise, a 

qual, no período de acompanhamento de 1 ano, avaliou o comportamento de 172 

IDE TiZr e 172 IDE cpTi.  

Fraturas de implante de componentes devem ser levadas em consideração ao 

utilizar-se implantes de diâmetro estreito. As causas para esses tipos de 

complicações podem estar relacionadas a defeitos no desenho do implante ou do 

material (Balshi, 1996; Eckert et al., 2000), encaixe não passivo da estrutura 

protética (Balshi, 1996), sobrecarga oclusal (Balshi, 1996) e diâmetro do implante 

(Eckert et al., 2000).  

Karl et al. (2014) realizaram uma análise fractográfica de uma fratura de 

implante estreito de liga de TiZr. Esta fratura não apresentou sinais de fadiga e o 

direcionamento da falha no parafuso indicou que causa da fratura foi a sobrecarga 

da prótese tipo cantilever localizada sobre o implante. 

Alguns autores sugerem que, para reduzir as complicações de fratura, 

implantes de diâmetro largo ou diferentes materiais ou ligas devem ser utilizadas 
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afim de proporcionar um limiar mais elevado para a falha por fadiga (Eckert et al., 

2000). Segundo Bernhard et al. (2009), os IDE TiZr apresentam uma composição 

diferente de material, com um módulo de resistência à tração de 953 Mpa. Apesar 

de não ser informado o valor de resistência à fadiga, os níveis de resistência dos 

implantes TiZr são 13% a 42% maiores quando comparados aos implantes de cpTi 

com comprimento e diâmetro equivalentes (Bernhard et al., 2009). Num estudo 

recente proposto por Medvedev et al. (2016), foram realizados testes de fadiga em 

implantes de TiZr e cpTi de diversos diâmetros. Os limites de resistência da liga de 

TiZr foram maiores que os de cpTi, entretanto, pôde-se observar  que implantes de 

diâmetro regular apresentaram melhores limites de resistência que os implantes de 

diâmetro estreito, independente do tipo de liga que eram constituídos. Além disso, a 

resistência à fratura dos dois materiais apresentou valores semelhantes.  

Apesar das grandes conquistas com a liga de TiZr, suas propriedades 

mecânicas não deveriam ser consideradas como o único determinante para o 

sucesso clínico. Os dados e a metanálise apresentados neste trabalho não são 

suficientes para estimar sucesso ou a fratura dos implantes estreitos de TiZr a longo 

prazo. Entretanto, os resultados de acompanhamento de 3 (Quirynen et al., 2015) e 

5 anos (Müller et al., 2015) de um dos estudos (Al-Nawas et al., 2012) incluídos 

nesta revisão não apresentaram complicações de fratura de implante. Períodos de 

acompanhamento a longo prazo, diferentes combinações protéticas e um número 

maior de estudos do tipo RCT são essenciais para confirmar os resultados desta 

revisão, assim como para avaliar outras variáveis que possam influenciar os 

resultados dos estudos clínicos. 
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7 CONCLUSÃO 
 

 

Os resultados desta revisão sistemática sugerem que os IDE de TiZr 

apresentam taxas de sobrevida e perda óssea marginal semelhantes às dos IDE de 

cpTi. 
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ANEXO A – Registro na base PROSPERO 
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ANEXO B – Escala Newcastle Ottawa utlizada para os artigos prospectivos 

 

 

NEWCASTLE - OTTAWA QUALITY ASSESSMENT SCALE 

COHORT STUDIES 

Note: A study can be awarded a maximum of one star for each numbered item within 

the Selection and Outcome categories. A maximum of two stars can be given for 

Comparability 

Selection 

1) Representativeness of the exposed cohort 

a) truly representative of the average _______________ (describe) in the 

community ¯  

b) somewhat representative of the average ______________ in the community ¯ 

c) selected group of users eg nurses, volunteers 

d) no description of the derivation of the cohort 

2) Selection of the non exposed cohort 

a) drawn from the same community as the exposed cohort ¯ 

b) drawn from a different source 

c) no description of the derivation of the non exposed cohort  

3) Ascertainment of exposure 

a) secure record (eg surgical records) ¯ 

b) structured interview ¯ 

c) written self report 

d) no description 

4) Demonstration that outcome of interest was not present at start of study 

a) yes ¯ 
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b) no 

Comparability 

1) Comparability of cohorts on the basis of the design or analysis 

a) study controls for _____________ (select the most important factor) ¯ 

b) study controls for any additional factor ¯  (This criteria could be modified to 

indicate specific                   control for a second important factor.) 

Outcome 

1) Assessment of outcome  

a) independent blind assessment ¯  

b) record linkage ¯ 

c) self report  

d) no description 

2) Was follow-up long enough for outcomes to occur 

a) yes (select an adequate follow up period for outcome of interest) ¯ 

b) no 

3) Adequacy of follow up of cohorts 

a) complete follow up - all subjects accounted for ¯  

b) subjects lost to follow up unlikely to introduce bias - small number lost - > ____ 

% (select an                     adequate %) follow up, or description provided of those 

lost) ¯ 

c) follow up rate < ____% (select an adequate %) and no description of those lost 

d) no statement 
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ANEXO C – Solicitação de dados do autor por meio de correio eletrônico (Müller et al., 2015) 

 

 

 



 

 


