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Introdução

Métodos

Os implantes de diâmetro estreito (NDI, narrow diameter
implants) destinam-se à colocação em locais onde não é viável
a colocação de implantes de diâmetro largo devido a limitações
anatómicas. Por exemplo, os implantes de diâmetro estreito
podem ser utilizados em áreas com espaços estreitos entre os
dentes adjacentes, entre raízes convergentes ou em situações
de um rebordo estreito. Além disso, os implantes de diâmetro
estreito podem ser utilizados para substituir dentes pequenos,
incluindo os incisivos laterais dos maxilares superior e inferior.
Devido à colocação de NDI na região anterior, também são
essenciais as considerações estéticas quanto ao modelo dos
implantes de diâmetro estreito.

Fadiga
As amostras foram encapsuladas em cimento Dycal (Dentsply,
Milford, DE, EUA). Os pilares são agrupados com os implantes
correspondentes e posteriormente apertados conforme os valores
de torque especificados nas respetivas Instruções de utilização.
Depois, foram fixos aos pilares os encaixes do ensaio, para
assegurar que todos os sistemas de implantes estiveram sujeitos
a distribuições de carga similares. Os ensaios de fadiga foram
realizados conforme a norma ISO 14801 à temperatura de 20 °C
± 5 °C. As cargas foram aplicadas a 14 Hz e a variar entre o pico de
carga e 10% do mesmo. De acordo com a norma ISO 14801, cada
implante foi testado para 5 milhões de ciclos de carga, de modo
a simular a carga funcional dos implantes dentários. As curvas
correspondentes à fadiga foram geradas para calcular o limite de
resistência para cada sistema de implante.

Foram realizados diversos estudos para avaliar a eficácia de
implantes de diâmetro estreito. Por exemplo, uma avaliação de 316
NDI durante um período de seguimento de 10 anos demonstrou
uma taxa de sobrevivência cumulativa correspondente a 92,3%,
sem quaisquer fraturas no implante.1 Do mesmo modo, outro
estudo analisou 510 implantes de diâmetro entre 3,0 e 3,5 mm para
vários sistemas de implante.2 Apenas três dos 510 implantes ficaram
danificados, demonstrando assim uma taxa de sucesso de 99,4%.
De um modo geral, estes estudos a longo prazo demonstraram
que os implantes de diâmetro estreito podem apresentar taxas de
sucesso equiparáveis aos implantes de maior diâmetro, sugerindo,
assim, que os implantes de diâmetro estreito podem ser uma
opção de tratamento promissora em situações para as quais não é
recomendada a colocação de implantes de diâmetro largo.
Apesar dos resultados promissores, os NDI apresentam várias
potenciais desvantagens que poderão limitar a sua utilização.
Concretamente, os fatores de risco biomecânicos têm de ser
analisados cuidadosamente antes da utilização clínica dos NDI.3
Estudos demonstraram que os implantes de diâmetro mais
pequeno têm propriedades mecânicas mais reduzidas4, sugerindo
que é aconselhável realizar ensaios de fadiga a NDI, de modo a
reduzir o risco de fratura na prática clínica. Além disso, a simulação
matemática da distribuição de tensões ao redor de implantes
demonstrou que o diâmetro do implante tem uma influência maior
nas propriedades mecânicas do que o comprimento do implante.5
Os estudos teóricos e experimentais sugerem que deverá ser
realizada uma caracterização mecânica completa para os NDI.
Outra consideração crucial é a estabilidade primária, a qual tem
sido considerada importante para facilitar a osteointegração
dos implantes dentários.6 Uma vez que os NDI apresentam
áreas de superfície mais reduzidas do que os implantes de
diâmetro largo, o menor contacto com o osso poderá reduzir
potencialmente a estabilidade primária. Tem sido avançado que
os implantes de maior diâmetro obtêm estabilidade primária
em casos onde é comum uma densidade óssea reduzida.7
Para assegurar que os NDI apresentam estabilidade primária
suficiente, deverão ser realizados ensaios tal como os relativos
ao torque de inserção. Além disso, os ensaios mecânicos à
torção podem demonstrar se os NDI apresentam força suficiente
para suportar o torque de inserção. Esses ensaios, em conjunto
com os dados obtidos dos ensaios de fadiga, podem reduzir o
risco de falha mecânica em aplicações clínicas.
Para caracterizar a biomecânica de implantes de diâmetro
estreito, foram analisados os seguintes implantes: o Zimmer
Biomet Eztetic® 3,1 x 13 mml, o Astra Tech OsseoSpeed™
EV 3,0 x 13 mml, o BioHorizons® Laser-Lok® 3,0 x 12 mml e
o Nobel Biocare NobelActive® 3,0 x 13 mml. O objetivo do
estudo foi avaliar o torque de inserção, a resistência à torção e as
propriedades de fadiga para cada implante.
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Torque de inserção
Foi selecionado um substrato ósseo artificial (Sawbones, Vashon
Island, WA, EUA) com uma camada cortical de 50 pcf com 3 mm
e centro de 30 pcf para simular osso tipo I. Este substrato foi
divido em porções com aproximadamente 20,32 mm (0,8 pol.)
de largura, 20,32 mm (0,8 pol.) de comprimento e 20,32 mm (0,8
pol.) de altura. Com base no respetivo protocolo de perfuração
de osso tipo I do fabricante, foi criada uma osteotomia apropriada
em cada porção de substrato ósseo artificial. As chaves de
implante e as porções de substrato ósseo artificial foram fixas
em restaurações personalizadas. Após o alinhamento do
implante com a osteotomia, foi utilizado um sistema de torção
eletromecânico Bionix (MTS, Eden Prairie, MN) para rodar o
implante a 8 rpm até este estar nivelado com a parte superior
da superfície do substrato ósseo. Foram testados 5 implantes de
cada fabricante. Os valores de torque de inserção máximo foram
registados para cada implante através do sistema Bionix.
Resistência à torção
Os implantes foram cimentados em 3M Scotch-Weld Epoxy (3M,
St. Paul, Mineápolis, EUA) e deixados a cicatrizar durante 48 horas.
As restaurações foram concebidas para manter os implantes
cimentados, bem como as respetivas chaves de implante. Depois
de assegurar o alinhamento da chave com o implante cimentado,
foi utilizado um sistema de torção eletromecânico Bionix (MTS,
Eden Prairie, MN) para rodar o implante com a respetiva chave
a 10 graus/minuto até à falha do conjunto implante-chave. As
curvas de torque versus rotação foram registadas para cada
amostra e analisadas conforme a norma ISO 13498 para calcular a
tensão de cedência para cada amostra.

Resultados
Fadiga
Conforme a norma ISO 14801, as curvas de fadiga foram
geradas para todos os tipos de implante, testados a 14 Hz
para 5 milhões de ciclos, o que simula a carga funcional de um
implante dentário. Todos os implantes dentários apresentaram
limites de resistência equivalentes, com exceção do implante
Zimmer Biomet, que apresentou um limite de resistência
43% superior aos implantes Astra Tech, Nobel e BioHorizons
(Figura 1). Os implantes Nobel, Astra Tech e BioHorizons
apresentaram falhas ao nível do implante e parafuso. Os
implantes Zimmer Biomet apresentaram falhas no parafuso e
implante ao nível da superfície cimentada.8
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Zimmer Biomet foi 24%, 23% e 22% superior ao apresentado
pelo Astra Tech, Nobel e BioHorizons, respetivamente.10 Tanto
o Nobel, como o Astra Tech apresentaram falhas na interface do
implante e da chave.10 Os implantes Zimmer Biomet falharam
ao nível da superfície cimentada e os implantes BioHorizons
falharam ao nível da parede da interface.10
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Discussão
O objetivo do estudo foi avaliar o torque de inserção, a
resistência à torção e as propriedades de fadiga de NDI da
Zimmer Biomet, Astra Tech, BioHorizons e Nobel. Os dados
demonstraram que os implantes Zimmer Biomet apresentaram
o maior limite de resistência à fadiga, bem como o valor de
resistência à torção mais elevado. Além disso, os implantes
Zimmer Biomet apresentaram valores de torque de inserção
superiores aos apresentados pelos implantes Nobel e Astra Tech.
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Os ensaios de fadiga são cruciais para avaliar a eficácia do
modelo do implante, particularmente para os NDI3. Os estudos
relativos à distribuição de tensões indicam que os diâmetros
estreitos aumentam a tensão à qual o implante está sujeito.11,
12
Estes valores de tensão mais elevados podem aumentar o
risco de falha13, destacando assim a importância da resistência à
fadiga apresentada pelos NDI. Neste estudo, os dados relativos
ao ensaio de fadiga demonstraram que o implante Zimmer
Biomet apresenta uma maior resistência à fadiga dos que os
implantes Astra Tech, Nobel e BioHorizons. Estes resultados
sugerem que o modelo do implante Zimmer Biomet lhe permite
suportar as tensões aplicadas durante o ensaio de fadiga,
apresentando assim uma menor probabilidade de ocorrência
de fraturas num componente. Propriedades de fadiga
significativamente maiores são particularmente importantes
para os NDI, uma vez que os estudos demonstraram que
diâmetros de implantes mais pequenos podem reduzir a
resistência à fadiga dos implantes dentários.14
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Figura 3: Valores de resistência à torção para implantes de diâmetro estreito (n=6).
Os ensaios de resistência do encaixe realizados conforme a norma ISO 13498
demonstraram que os implantes Zimmer Biomet apresentam valores de limite de
fratura 24%, 23% e 22% superiores face aos valores apresentados pelos implantes
BioHorizons, Nobel e Astra Tech, respetivamente. Os dados são registados como
média ± desvio padrão.
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Ensaio de engenharia em bancada com os implantes e as chaves
correspondentes.17
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Torque de inserção
Os valores de torque máximos foram registados durante a inserção
dos implantes no substrato ósseo artificial. Foi calculado o valor de
torque de inserção médio para cada marca de implantes. Todos
os implantes estavam totalmente colocados e não apresentaram
quaisquer falhas.9 Os valores de torque de inserção foram de
96,7 ± 4,1; 138,8 ± 4,9; 67,5 ± 6,1 e 37,9 ± 1,6 N-cm para a
Zimmer Biomet, BioHorizons, Nobel e Astra Tech, respetivamente
(Figura 2).9 Os valores de torque de inserção para os implantes
Zimmer Biomet foram 43% e 154% superiores aos apresentados
pelos implantes Astra Tech e Nobel, respetivamente.9

100

145,2

50

Figura 1: Limites de resistência para implantes estreitos (n=11). Os ensaios
de fadiga realizados conforme a norma ISO 14801 demonstraram que, em
5 milhões de ciclos de carga, os implantes Zimmer Biomet apresentaram um
limite de resistência 43% superior aos valores apresentados pelos implantes
Astra Tech, Nobel e BioHorizons.
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Todos os produtos foram testados em incrementos de 2,27 kg (5 lbs).

175

Resistência à Torção10

175
Torque (Ncm)

Percentagem de Resistência à Fadiga

250%

Implante
OsseoSpeed™ EV
3,0 mmD

Ensaio de engenharia de bancada com recurso a substrato de osso tipo I.9
Figura 2: Torque de inserção médio para implantes de diâmetro estreito (n=5).
O ensaio de torque de inserção em substrato ósseo artificial demonstrou que os
implantes Zimmer Biomet apresentam um valor torque de inserção 43% e 154%
superior ao apresentado pelos implantes Astra Tech e Nobel, respetivamente. Os
dados são registados como média ± desvio padrão

Resistência à torção
O ensaio de torque foi realizado até que o implante e/ou chave
apresentassem falhas. Os resultados foram quantificados através
do limite de fratura, o qual foi calculado conforme a norma
ISO 13498. Os valores de resistência à torção foram de 177,5 ±
4,9; 145,2 ± 10,5; 143,1 ± 17,4 e de 142,3 ± 7,1 N-cm para os
implantes Zimmer Biomet, BioHorizons, Nobel e Astra Tech,
respetivamente (Figura 3).10 O limite de fratura para o implante

Os resultados dos ensaios à torção demonstraram que o implante
Zimmer Biomet apresentou o limite de fratura mais elevado. O
limite de fratura mais elevado apresentado pelo implante Zimmer
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Biomet poderá ser explicado pelas diferenças no modelo do
implante e/ou chave, uma vez que permitiram que o conjunto
implante-chave suportasse valores de tensão mais elevados
antes de ceder. Uma vez que um valor de resistência à torção
mais elevado poderá reduzir a probabilidade de falhas durante
aplicações de torque anormalmente elevadas, são preferíveis
resultados de limite de fratura mais elevados. Além disso, o limite
de fratura deverá ser significativamente superior ao torque de
inserção correspondente, de modo a reduzir a possibilidade de
falha durante a inserção.

Diversos fatores poderão ter contribuído para as maiores
propriedades mecânicas observadas nos implantes Zimmer
Biomet. A geometria e a precisão da maquinaria do implante
poderão torná-lo mais resistente a falhas e aumentar a sua
resistência à fadiga. Ao permitir potencialmente ao implante
suportar cargas de forma mais eficaz, o design do encaixe
de fricção duplo também poderá contribuir para a elevada
integridade mecânica do implante Zimmer Biomet. Além
disso, o implante Zimmer Biomet foi concebido a partir de uma
liga de titânio, a qual é mais resistente do que os materiais de
titânio comercialmente puro também utilizados em aplicações
dentárias.17 Estes fatores relativos ao design poderão ter
relevância nos valores elevados de resistência à fadiga, de
resistência à torção e de torque de inserção apresentados pelo
implante Zimmer Biomet.

Os dados de torque de inserção complementaram os resultados
dos ensaios de fadiga, mostrando as potenciais diferenças
na estabilidade primária dos implantes. Os resultados deste
estudo sugerem que os implantes Astra Tech e Nobel poderão
apresentar uma menor estabilidade primária face aos implantes
Zimmer Biomet. Valores de torque de inserção reduzidos, os
quais indicam uma menor estabilidade primária, poderão
sugerir um maior risco de falhas implantares.15 Resultados
de torque de inserção mais baixos poderão ter implicações
importantes, particularmente nas áreas anteriores onde a
componente estética é relevante, uma vez que a estabilidade
primária desempenha um papel crucial na tomada de decisão
se um implante pode ser imediatamente provisionalizado ou
colocada a carga.16 No entanto, um valor de torque de inserção
elevado próximo ao valor de resistência à torção poderá ser
desfavorável, uma vez que poderá aumentar o risco de falha
durante a inserção. O valor de torque de inserção do implante
BioHorizons foi de 95,5% do limite de fratura, enquanto o valor
de torque de inserção apresentado pelo implante Zimmer
Biomet foi de 54,5% do limite de fratura. O torque de inserção
elevado apresentado pelos implantes Zimmer Biomet, o qual
não se aproximou do limite de fratura, indica um risco reduzido
de falha do implante durante a inserção e um aumento da
probabilidade de atingir a estabilidade primária.
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Conclusões
A caracterização biomecânica é crucial para avaliar os NDI,
dado que os implantes com um diâmetro menor podem
resultar na diminuição da integridade mecânica3. Os resultados
deste estudo demonstraram que os implantes Zimmer Biomet
apresentam um limite de resistência à fadiga superior, bem
como uma maior resistência à torção, face aos implantes Astra
Tech, BioHorizons e Nobel. Além disso, os implantes Zimmer
Biomet apresentaram valores de torque de inserção superiores
aos apresentados pelos implantes Nobel e Astra Tech. No seu
conjunto, estes resultados sugerem que o implante Zimmer
Biomet terá uma melhor estabilidade primária, resistência à
torção e resistência a falhas resultantes de fadiga do que outros
implantes de diâmetro estreito.
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