Implante dentário
Trabecular Metal™
Brochura Tecnológica

Índice

Introdução

3

Estudos pré-clínicos

4

Características do material Trabecular Metal 20,21

4

Integridade estrutural do implante dentário Trabecular Metal22*

5

Resistência à fadiga do implante dentário Trabecular Metal23*

6

Resistência da interface do implante dentário Trabecular Metal21-23*

7

Área de superfície para osteointegração 24*

8

Volume de poros disponível para integração óssea 24,25*

9

Referências

10

Introdução

3

A Tecnologia Trabecular Metal consiste num material inovador utilizado pela Zimmer Biomet há duas décadas em
dispositivos ortopédicos implantáveis. O material Trabecular Metal tem diversas aplicações, incluindo: reconstrução
de articulações, preenchimento de falhas ósseas e reparação de tecidos moles.1-3 Em 2011, a Zimmer Biomet
integrou a Tecnologia Trabecular Metal na sua oferta de implantes dentários.
O que é a Tecnologia Trabecular Metal?
A Tecnologia Trabecular Metal é um material tridimensional, não
é uma superfície nem revestimento para implantes. Tem uma
estrutura e função semelhantes às do osso esponjoso.4-6

Fig. 1 O material Trabecular Metal é semelhante ao osso esponjoso4-6

Tântalo
O material Trabecular Metal é feito em tântalo, o elemento 73 da tabela periódica. O tântalo é um
metal altamente biocompatível e resistente à corrosão7-11 utilizado em vários dispositivos implantáveis
há mais de 60 anos,12-16 incluindo em implantologia dentária, desde a década de 40 do século XX.16
Per-Ingvar Brånemark, conhecido como o pai da implantologia dentária moderna, realizou na década
de 50 um estudo sobre a osteointegração com recurso ao tântalo.17
Embora as características altamente biocompatíveis e inertes do tântalo sejam há muito
documentadas, os custos e métodos associados à sua produção limitaram o seu uso12 até ao fim da
década de 90. Desde então, foram vendidos centenas de milhares de implantes Trabecular Metal.18
Fig. 2 O tântalo é o elemento 73
da tabela periódica

Topografia
Um vislumbre da estrutura interna do material Trabecular Metal revela
uma arquitetura celular tridimensional uniforme com uma porosidade
de até 80%.2-4, 6 Toda a área superficial do material Trabecular Metal
exibe uma topografia nanotexturizada.19
Fig. 3 Topografia da superfície nanotexturizada da estrutura do material Trabecular Metal

Osteoincorporação
As superfícies de implantes com revestimento ou texturização apresentam contacto osso-implante ou mesmo integração óssea.17
Contudo, o material Trabecular Metal é uma rede interligada, aberta e consistente de poros concebida para promover a integração óssea
E o crescimento ou incorporação óssea.2, 4, 20 Os tecidos ósseos têm o potencial de crescer na nanossuperfície do material Trabecular Metal,
nos seus poros interligados e em redor das suas estruturas.4, 5, 20

Estudos pré-clínicos
Características do material Trabecular Metal20,21†
Objetivo

•

Determinar as características de integração óssea e mecânicas da interface do material
Trabecular Metal[Fig. 4].

Métodos

•

Avaliação de implantes cilíndricos de 5x10 mm (n=48) num modelo canino transcortical.
O material correspondia a entre 75% e 80% de poros por volume.
Foram realizados estudos histológicos em dois tipos de material, um com poros mais pequenos de
430 µm (547 µm através de um método de medição alternativo) às 4, 16 e 52 semanas, e outro com poros
maiores de 650 µm (710 µm através de um método alternativo de medição) às 2, 3, 4, 16 e 52 semanas.
Foram também realizados testes push-out mecânicos às 4 e 16 semanas para avaliar a resistência
ao cisalhamento da interface osso-implante nos implantes com poros mais pequenos.

•

•

Resultados

•

•

Implicações clínicas

•

O preenchimento dos poros do material de tântalo com novo osso aumentou de 13% às duas semanas
para 42-53% às quatro semanas. Às 16 e 52 semanas, a quantidade média de integração óssea
variou entre os 63% e os 80%. A resposta tecidular aos materiais com poros maiores e menores foi
semelhante. Ambos os tamanhos demonstraram um aumento ao longo do tempo do contacto entre
o osso e o implante, com evidência de remodelação Haversiana nos poros em períodos posteriores.
Os testes mecânicos às quatro semanas indicaram uma força de adesão mínima ao cisalhamento
de 18,5 MPa, um valor substancialmente superior ao de outros materiais porosos com uma menor
porosidade volumétrica.
O material Trabecular Metal tem características propícias para a integração óssea. Justificase a realização de mais estudos para avaliar o seu potencial em aplicações na área de
dispositivos médicos.

Osso esponjoso humano

Material Trabecular Metal

Fig. 4MEV de corte de osso trabecular (à esquerda) e de material Trabecular Metal (à direita).

Os estudos pré-clínicos não são necessariamente um indicativo do desempenho clínico.

†
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Integridade estrutural do implante dentário Trabecular Metal22*†
Objetivo

•

Avaliar a integridade estrutural do conjunto do implante Trabecular Metal através de testes de
tração e abrasão.

Métodos

•

Avaliação da força de adesão da interface (integridade estrutural) em implantes dentários
Trabecular Metal (n=6) incorporados em material ósseo artificial através da sujeição da interface
osso-implante a cargas de cisalhamento (teste de tração).
Avaliação da abrasão em implantes dentários Trabecular Metal (n=3 para implantes de 4,1, 4,7 e
6,0 mm (D)) durante a sua colocação em côndilos bovinos e em material ósseo artificial denso.

•

Resultados

•
•

Implicações clínicas

•

Antes da implantação em osso bovino

O conjunto do implante Trabecular Metal permaneceu intacto durante o teste de tração, sem
apresentar quaisquer indícios de falhas, danos ao material Trabecular Metal ou criação de particulados.
O conjunto do implante reteve a sua estrutura porosa sem quaisquer indícios de abrasão e
deformação estrutural do material Trabecular Metal. Não há indícios de detritos metálicos na
osteotomia [Fig. 5].
O implante dentário Trabecular Metal mantém a sua integridade estrutural durante a colocação
e consegue suportar cargas de cisalhamento superiores às experienciadas durante o intervalo
normal da função clínica.

Após a remoção do implante do osso bovino

Fig. 5Imagens microscópicas do implante dentário Trabecular
Metal com material de tântalo poroso, antes da implantação
e após a remoção do implante do côndilo bovino.

Os estudos pré-clínicos não são necessariamente um indicativo do desempenho clínico.

†

Estudos pré-clínicos
Resistência à fadiga do implante dentário Trabecular Metal23*†
Objetivo

•

Avaliação mecânica do implante dentário Trabecular Metal para determinar a resistência do
implante sob cargas fisiológicas simuladas na cavidade oral.

Métodos

•

Avaliação das características de compressão estática e fadiga dinâmica do conjunto do implante
dentário Trabecular Metal, conforme a norma ISO 14801 (n=8 para cada implante 4,1 e 4,7 mm (D)).

Resultados

•

As cargas de compressão são significativamente maiores do que a força de mordida máxima
registada na região molar. Os implantes estão normalmente sujeitos a forças mastigatórias inferiores
à força de mordida máxima. O limite de resistência de 5 milhões de ciclos para os implantes dentários
Trabecular Metal de 4,1 e 4,7 mm (D) foi superior às cargas funcionais registadas na região molar.**

Implicações clínicas

•

O implante dentário Trabecular Metal consegue suportar as cargas fisiológicas experienciadas na
cavidade oral.

Os estudos pré-clínicos não são necessariamente um indicativo do desempenho clínico.
Os implantes dentários Trabecular Metal de 4,1 mm (D) devem ser reforçados com implantes adicionais quando utilizados na região posterior.

†

**
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Resistência da interface do implante dentário Trabecular Metal21-23*†
Objetivo

•

Avaliação mecânica do conjunto do implante dentário Trabecular Metal para avaliar a integridade
estrutural e interfacial [Fig. 6].

Métodos

•

Avaliação da resistência da interface entre a manga Trabecular Metal (700 - 800 µm de espessura)
e componentes de titânio com configurações normais (roscados) e o pior cenário simulado
(não roscados, sem macro roscas) de implantes com 4,1, 4,7 e 6,0 mm de diâmetro (n=8, sem o
componente “c”, ver Fig. 6) em osso artificial.

Resultados

•

A força de torção necessária para se sobrepor ao encaixe friccional entre a manga Trabecular
Metal e os componentes do implante de titânio excedeu significativamente o valor de torque
criado durante a simulação da colocação nos piores cenários. Um conjunto do implante dentário
Trabecular Metal totalmente integrado consegue suportar até 3x o pior cenário, a força de torção
molar estimada na carga oclusional imediata.

Implicações clínicas

•

O conjunto do implante dentário Trabecular Metal tem a força interfacial necessária para manter
a sua integridade estrutural durante a colocação do implante.

(a)

(b)
(c)
Fig. 6O conjunto do implante dentário Trabecular Metal consiste (a) num núcleo interno e numa secção cervical de titânio revestida por (b) uma manga Trabecular Metal e com (c) uma secção apical em titânio.

Os estudos pré-clínicos não são necessariamente um indicativo do desempenho clínico.

†

Estudos pré-clínicos
Área de superfície para osteointegração24*†
Objetivo

•

Determinação da área de superfície para os implantes dentários Trabecular Metal e para os
implantes roscados convencionais.

Métodos

•

Determinação da área de superfície dos implantes dentários Trabecular Metal e dos implantes
roscados (n=6, Tapered Screw-Vent de 3,7, 4,1, 4,7 e 6,0 mm (D)). Foram usados modelos 3D dos
implantes e secções transversais consecutivas de 200 µm para determinar a área de superfície
disponível para a aposição de osso.

Resultados

•

O implante dentário Trabecular Metal apresentou uma área de superfície de até mais 52,7%,

•

Devido à estrutura porosa do material Trabecular Metal, o implante dentário Trabecular Metal
providencia uma área de superfície significativamente maior do que a dos implantes dentários
de titânio texturizados convencionais.

Implicações clínicas

79,4%, 85,7% e 81,8% para a aposição de osso do que os implantes roscados convencionais de
3,7, 4,1, 4,7 e 6,0 mm (D), respetivamente [Gráfico 1].

Aumento da área de superfície (%)

+85,7
+79,4

+81,8

+52,7

Titânio
Osso

Diâmetro do implante Trabecular Metal (mm)
Gráfico 1O maior aumento de percentagem da área de superfície observado para os implantes
dentários Trabecular Metal em comparação com os implantes roscados convencionais de
comprimento e diâmetro semelhantes.

Os estudos pré-clínicos não são necessariamente um indicativo do desempenho clínico.

†

Fig. 7
Implante dentário Trabecular Metal
Área de superfície disponível para osteoincorporação
Vista em corte transversal vertical
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Volume de poros disponível para integração óssea24,25*†
Objetivo

•

Determinação do volume de poros disponível no componente correspondente ao material
Trabecular Metal dos implantes dentários Trabecular Metal.

Métodos

•

Determinação do volume de poros disponível dos implantes Trabecular Metal (n=6, 3,7, 4,1, 4,7 e 6,0 mm (D))
através de métodos gravimétricos e de outros métodos analíticos.

2π R L
massa
Volume de poros = ∫
∫
∫ V (r, Θ, z) dzr dr dΘ – ( densidade
)
TM

TM

0 r 0

Resultados

•

Os implantes dentários Trabecular Metal têm um volume de poros disponível de 13,3, 23,8, 32,9
e 44,8 mm3 para a integração óssea dos implantes de 3,7, 4,1, 4,7 e 6,0 mm (D), respetivamente
[Gráfico 2, Figura 8].

Implicações clínicas

•

Devido à elevada porosidade do material Trabecular Metal, o implante dentário Trabecular Metal
oferece volume para a integração óssea para além de área de superfície para o crescimento ósseo.

44,8

Fig. 8
Implante dentário Trabecular Metal
Porosidade volumétrica disponível para integração óssea (a azul)
Vista em corte transversal vertical

Volume de poros (mm 3)

32,9
23,8

Vista
em corte transversal
horizontal

13,3
Osso
Trabecular Metal

Diâmetro do implante Trabecular Metal (mm)
Gráfico 2Volume de poros médio disponível para a integração óssea em implantes dentários
Trabecular Metal de vários diâmetros e 13 mm de comprimento.

Os estudos pré-clínicos não são necessariamente um indicativo do desempenho clínico.

†
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