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RESUMO
Os implantes dentários, utilizados nas reabilitações orais de pacientes com
ausência dentárias, apresentam diferentes materiais, macrogeometrias e tratamento
de superfície, com o intuito de reabilitar o maior número de pacientes em situações
distintas e extremas em relação a restrição de volume ósseo. A fim de diminuir a
necessidade de cirurgias complexas de acréscimos ósseos, ou objetivando reabilitar
espaços protéticos reduzidos, os implantes estreitos foram introduzidos na
implantodontia e são indicados para situações clínicas de substituição de dentes com
um pequeno diâmetro cervical, distância interradicular óssea diminuída, crista
alveolar pouco espessa, ou em casos onde não se obteve sucesso nas cirurgias de
aumento ósseo. Estudos clínicos que demostrem o uso dos implantes estreitos na
região posterior da mandíbula ainda são escassos e, sendo assim, o objetivo do
presente trabalho é descrever, baseado em revisão de literatura, e expor, através do
relato de casos clínicos de 8 paciente reabilitados com 19 implantes estreitos com
diâmetro de 3,3 a 3,5mm, o uso de implantes estreitos na região de extremidade livre
posterior de mandíbula, com acompanhamento de caso de 6 à 203 meses e taxa de
sucesso de 89,47%
Palavras-chave: Implante Estreito, Região posterior de mandibular, Reabilitação Oral

ABSTRACT
Dental implants are used in oral rehabilitations of patients with dental loss and
a are produced with different materials, macrogeometry and surface treatment, in
order to rehabilitate the largest number of patients in different and extreme situations
of severe bone loss. In order to reduce the need for complex surgeries of bone
augmentation, the narrow implants were introduced in the implantology and are
indicated to situations of replacement of teeth with a small cervical diameter,
diminished interradicular bone distance, thin alveolar crest or in cases that bone
augmentation surgeries have not been successful. Clinical studies that demonstrate
the use of narrow implants in the posterior area of the jaw are still scarce and,
therefore, the aim of the present study is to describe, based on a literature review, and
to report, through the clinical cases series of 8 patients, rehabilitated with 19 narrow
implants with diameter of 3.3 to 3.5mm, placed at the posterior posterior edentulous
jaw, with case follow-up from 6 to 203 months and a success rate of 89.47%.
Key-words: Narrow Implant; Posterior edentulous jaw; Dental rehabilitation
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1- INTRODUÇÃO
Com o envelhecimento da população, é cada vez maior o número de pacientes
que necessitam de reabilitação oral utilizando implantes dentários, os quais oferecem
uma solução previsível para a maioria das situações observadas na prática
odontológica (MORASHINI et al. 2015).
A reabilitação oral associada à implantodontia vem mudando ao longo do
tempo, e atualmente não há apenas a necessidade de reabilitar a função mastigatória
e fonética do paciente, mas também a estética e seus anseios por tratamentos menos
invasivos e com elevada taxa de sucesso. (MORASHINI et al. 2015).
Após a perda dentária, a reabsorção do rebordo alveolar é um processo
fisiológico que se inicia imediatamente após a extração e leva a uma diminuição
média de 40-60% nas dimensões horizontal e vertical do rebordo remanescente
durante o primeiro ano (SCHROPP et al, 2003).
Para minimizar a perda óssea, diferentes técnicas de preservação foram
defendidas para reduzir a quantidade de reabsorção óssea, usando diferentes
materiais de enxerto ósseo, isoladamente ou em conjunto com membranas ou
barreira físicas (HOROWITZ et al, 2012), no entanto a disponibilidade óssea é muitas
vezes um fator limitante durante o planejamento dos implantes, e o gerenciamento de
intervenções pouco conservadoras, como cirurgias de reconstrução óssea, são
frequentemente rejeitadas pelos pacientes, que buscam a possibilidade de uma
odontologia menos invasiva (PAPASPYRIDAKOS et al. 2012, POMMER et al. 2016).
A fim de diminuir a necessidade de cirurgias complexas de acréscimos ósseos,
ou objetivando reabilitar espaços protéticos reduzidos, os implantes estreitos foram
introduzidos na implantodontia. Indicados para situações clínicas de substituição de
dentes com um pequeno diâmetro cervical, distância interradicular óssea diminuída,
crista alveolar pouco espessa, em áreas onde as dimensões do rebordo alveolar são
limitadas e não há espaço suficiente para implantes convencionais (como nos
incisivos mandibulares e maxilares e pré-molares superiores) (DAVARPANAH et al.
2000) ou em casos onde não se obteve sucesso nas cirurgias de aumento ósseo, os
implantes estreitos vem sendo frequentemente utilizados nas reabilitações de
pacientes com pouca disponibilidade de espessura e largura óssea (COELHO et al,
2014).
Visto a demanda mercadológica, a indústria vem desenvolvendo implantes

com diferentes materiais, macrogeometrias e tratamento de superfície, com o intuito
de reabilitar o maior número de pacientes em situações distintas e extremas em
relação a restrição de volume ósseo (COELHO et al. 2014).
O uso de implantes estreitos na reabilitação de maxila anterior e seu sucesso
esta largamente relatada na literatura (JAVED et al. 2013, KLEIN et al. 2014).
Entretanto, estudos clínicos que demostrem o uso dos implantes estreitos na região
posterior da mandíbula ainda são escassos (ASSAF et al. 2015; COELHO et al. 2014).
Sendo assim, o objetivo do presente trabalho é descrever, baseado em revisão de
literatura, e expor, através do relato de casos clínicos, o uso de implantes estreitos
na região de extremidade livre posterior de mandíbula, com acompanhamento de
caso de 6 a 203 meses.

2- REVISÃO DE LITERATURA
Os implantes vêm aumentando e diminuindo em largura, havendo novos
diâmetros de implantes no mercado, com o intuito de reabilitar o maior número de
pacientes em situações distintas (ZWEERS et al. 2013).
Segundo Degide et al. (2008) e Quek et al. (2006), há disponível no mercado
implantes de diferentes diâmetros de corpo, que podem ser classificados da seguinte
forma: os chamados mini-implantes, utilizados para movimentação ortodôntica, com
diâmetro inferior a 2,9mm; implantes de diâmetro estreito variando entre 2,9 até
3,74mm; implantes regulares ou padrão que são de 3,75 a 4,5mm; e implantes de
diâmetro largo, que tem a circunferência maior que 4,5mm, que são escolhidos de
acordo com critérios relacionados à estética e a função.
Mini-implantes para ancoragem ortodôntica Diâmetro <2,9mm
Implantes com diâmetro estreito Diâmetro 2,9<3,75mm
Implantes regulares Diâmetro de 3,75£4,5mm
Implantes largos Diâmetro >4,6mm
Tabela 1: Classificação do diâmetro dos implantes adaptada de Degide et al. (2008)
e Quek et al. (2006)
Os implantes de diâmetro estreito possuem sua plataforma reduzida e são
indicados para situações clínicas de substituição de dentes com um pequeno
diâmetro cervical, diminuição interradicular óssea ou uma crista alveolar menos
espessa, em áreas onde as dimensões do rebordo alveolar são limitadas, como na
maxila, principalmente quando há falta congênita de um elemento dentário e em
casos de falta de espaço suficiente para implantes convencionais (como nos incisivos
mandibulares e pré-molar superior) (DAVARPANAH et al. 2000), ou ainda quando as
cirurgias prévias para aumento ósseo não obtiveram sucesso.
O biomaterial atualmente mais utilizado na confecção de implantes dentários é
o titânio, que possui propriedades mecânicas e físicas adequadas para as exigências
oclusais e restauradoras, além de ser biocompatível na interação óssea. (DEGIDI et
al. 2008)
O titânio é um metal que pode ser encontrado de duas formas: comercialmente

puro ou com variações de ligas, as quais são classificadas conforme a concentração
de elementos de liga adicionados na composição, alterando as propriedades
mecânicas e microestrutura. (DEGIDI et al. 2008)
O titânio comercialmente puro (TiCp), amplamente utilizado como biomaterial,
constitui quatro graus distintos de pureza (Grau I, II, III e IV). Dentre esses tipos, o
TiCp grau IV possui maior resistência mecânica e tem teores de até 98% de pureza.
(SHAH et al. 2016; FARIA et al. 2014 e DEGIDI et al. 2008).
Entretanto, para confecção dos implantes estreitos o material em que são
confeccionados deve ser cuidadosamente selecionado, visto que a estabilidade
mecânica será mais exigida a fim de evitar sobrecarga e possível fratura (AL-NAWAS
et al. 2012).
Estudos (COMFORT et al. 2005, FRANCO et al. 2009 e YALTIRIK et al. 2011),
relatam que se houver a redução do diâmetro do implante, um aumento do risco de
fratura pode acontecer, pois haverá resistência estrutural menor em reação ao
implante regular, somada à diminuição da estabilidade mecânica e aumento do risco
de sobrecarga sobre o mesmo. Nos implantes estreitos, a resistência à fratura é
reduzida em cerca de 25% quando o diâmetro é reduzido de 3.75 para 3.3mm,
podendo transmitir ao osso o estresse não retido em sua estrutura, já que a densidade
do osso pode ser influenciada pela diferença na dissipação de força. Quando a força
oclusal é transmitida ao osso através de um implante regular, a melhor distribuição
das forças reduz o impacto ósseo (JACKSON et al. 2011) e, deste modo, Allum et al.
(2008), defende que deve haver prudência ao considerar a utilização de implante
estreitos menor ou igual a 3mm de diâmetro, pois eles demonstram um grande
impacto na capacidade de suportar carga, e a prótese deve ser ajustada de modo
passivo para reduzir o estresse na área.
Dessa forma, novas ligas vêm sendo desenvolvidas objetivando melhores
propriedades mecânicas, as quais permitem que os implantes de diâmetro reduzido
sejam melhor inseridos em situações clínicas.
A liga titânio-alumínio-vanádio (Ti6Al4V), mais utilizada na área médica, é
menos presente na odontologia por ser menos estudada, é nomeada como titânio
grau V, possui boas propriedades mecânicas, resistência à corrosão e
biocompatibilidade. (DEGIDI et al. 2008). É importante ressaltar que as ligas de
Ti6Al4V ainda tem resultados confrontantes em relação a biocompatibilidade, visto
que alguns autores (STENPORT et al. 2008 e HAN et al.1998) concluíram que o

titânio grau IV (TiCp) obteve maior interação com o tecido ósseo em relação ao
Ti6Al4V, enquanto outros (JOHANSSON et al. 1998, PALMQUIST et al. 2009 e
MIRANDA et al. 2013), não apresentaram mudanças na osseointegração em relação
aos dois tipos de implantes de titânio.
A liga de TiZr, composta por 83-87% de Ti e 13-17% de Zr, foi recentemente
introduzida para a fabricação de implantes com diâmetro estreito, obtendo
semelhante desempenho em relação a osseointegração se comparado com o Ti.
(BENIC et al., 2013), porém com uma melhor resistência à tração e fadiga do que o
titânio puro (MÜLLER et al. 2015)
Dessa forma, a taxa de sobrevivência de implantes estreitos (3,0 a 3,5mm) é
comparável com a de implantes de plataforma regular, segundo Sierra-Sanchez et al.
(2014). Em seu artigo de revisão, o autor analisou 21 artigos com total de 2980
implantes estreitos instalados em 1607 pacientes, demonstrando que o uso de
implantes estreitos é um tratamento reabilitador previsível quando instalados em
maxila e mandíbula tanto em área anterior como posterior, obtendo bons resultados
independente da técnica cirúrgica usada. Os resultados favoráveis aos implantes
estreitos também foram encontrados em diferentes tipos de próteses, mesmo aquelas
que aumentavam as exigências biomecânicas dos implantes e, apesar da associação
entre o uso de implantes de diâmetro estreito com o alto risco de fratura do implante,
nenhuma relação foi observada na revisão deste autor, pois apenas duas fraturas
foram registadas, ainda que a perda óssea marginal tenha sido estatisticamente maior
em implantes estreitos quando comparado com os implantes de plataforma regular,
segundo o estudo retrospectivo (ZWEERS et al. 2013), que comparou medidas
clínicas, radiográficas e a satisfação do paciente de implantes estreitos e plataforma
regular em pacientes desdentados para suportar uma overdenture, ao longo de 7
anos, com total de 119 pacientes. Os pacientes receberam dois implantes estreitos
de 3,3mm ou 4,1mm de diâmetro, na mandíbula para apoiar uma prótese total e
nenhum dos 238 implantes foi perdido durante o período de acompanhamento de 3
anos.
Considerando todos os fatores citados na presente revisão de literatura, é
possível afirmar implantes estreitos possuem alta taxa de sucesso e de sobrevivência,
e a médio prazo são comparáveis ao prognóstico de implantes de diâmetro regulares,
desde que tenha suas características respeitadas (DEGIDI et al.2008). O estudo de
revisão de Sohrabi et al. (2012), analisou 44 artigos (entre 1993 a 2011) os quais

utilizaram implantes estreitos, com diâmetros de 2,8mm a 3,5mm e comprimentos de
8mm a 18mm, sendo o total de 10.093 implantes em 2762 pacientes, com
acompanhamento de 5 meses a mais de 9 anos. Foi visto que a taxa de sobrevivência
foi superior a 90%, sendo que em 22 artigos a taxa de sobrevivência variou de 95%
a 99,9%.
Deste modo, pode-se dizer que as taxas de sobrevivência para implantes
estreitos parecem ser similares às taxas de implantes de diâmetro regular, e o
presente estudo visa relatar através da série de casos de reabilitação de 8 paciente
utilizando 19 implantes estreitos, os resultados do acompanhamento dos pacientes
em um período de tempo de até 17 anos.

3- MATERIAIS E MÉTODOS
O presente estudo retrospectivo realizou uma busca nos prontuários da Clínica
Clivo (Centro Livre de Odontologia), vinculada ao programa de pós-graduação de
especialização em Implantodontia da Faculdade Sete Lagoas – FACSETE, localizado
na unidade do Flamengo, no Rio de Janeiro – Brasil, a fim de localizar casos nos
quais implantes estreitos foram instalados na região de extremo livre posterior de
mandíbula no período entre os anos de 2000 e 2017.
A busca foi autorizada pelo responsável técnico pela instituição e também
coordenador do curso de especialização, Prof. Dr. Sérgio Motta.
Foram encontrados 30 prontuários que utilizaram implantes estreitos na região
de extremo livre posterior de mandíbula, nos quais o estado médico e / ou financeiro
dos pacientes convieram como razões para essa modalidade de tratamento. De
acordo com os critérios de inclusão, apenas 8 prontuários foram utilizados.
Critérios de inclusão:
1) Posicionamento do implante estreito restrito a região de extremidade livre de
mandíbula;
2) Documentação mínima do prontuário: Radiografia pré-operatória, pósoperatória antes do carregamento e imediatamente após a função protética,
além das radiografias de controle anual;
3) Comprimento ósseo vertical mínima de 10mm, medido em radiografia
panorâmica;
4) Ausência de parafunção;
5) Macro e microgeometria do implante adequadas, isto é, um desenho externo
que permita uma estabilidade inicial aceitável e uma preparação superficial
óptima para melhorar o contato com o implante ósseo.
Todos os pacientes foram operados pelos alunos discentes do programa de
pós-graduação de acordo com o protocolo a seguir:
2.1. Protocolo Cirúrgico:
Medicação pré-operatória:

A medicação pré-operatoria foi administrada 1 hora antes do início do
procedimento, composta por 1) Antibióticoterapia - a medicação de escolha foi a
Amoxicilina, dois gramas, 2) Antiinflamatório esteroidal - a medicação de escolha foi
o Decadron e 3) Clorexidina à 0,12%, com aplicação tópica em forma de bochecho
por 60 segundos).
No ato cirúrgico, foi utilizada anestesia local e os pacientes foram tratados sob
condições estritamente estéreis e os implantes foram instalados de acordo com as
recomendações dos fabricantes. Após a finalização do procedimento cirúrgico, foi
feita hemostasia utilizando fio de sutura de seda 4-0, e todos os implantes ficaram
protegidos pela mucosa.
Medicação pós-operatória:
A medicação pós-operatória composta por analgésicos, anti-inflamatórios e uso
tópico de Clorexidina à 0,12%. No pós-operatório, os pacientes foram orientados a
não mastigar sobre a região do implante.
2.2. Entrega final de próteses:
As reaberturas foram realizadas de 3 a 6 meses após a instalação do implante,
dependendo da qualidade óssea e da estabilidade inicial. Todos os implantes foram
restaurados com próteses metalo-cerâmicas parafusadas e unidas, seguindo o
protocolo de carregamento convencional se 4 a 6 semanas, com torque padrão de 35
Ncm, aferido através de um torquímetro calibrado. O ajuste oclusal foi feito com
minucia para evitar interferências oclusais ou prematuridade.
2.3. Acompanhamento protético e periimplantar:
Os pacientes foram chamados a fazer uma visita após o primeiro mês de
função protética e em seguida, semestralmente.
O sucesso do implante foi avaliado de acordo com os critérios definidos por
Albrektsson et al. (1997). Em termos mais específicos, o implante foi considerado
bem-sucedido se os seguintes parâmetros foram atendidos: (1) a ausência de
infecção peri-implante recorrente com supressão; (2) a ausência de queixas
subjetivas persistentes como dor, sensação de corpo estranho ou disestesia; (3) a
ausência de uma radiolucência contínua em torno do implante; E (4) a ausência de
qualquer mobilidade de implante detectável. Esses critérios demonstraram ser

eficientes na determinação do sucesso de um sistema de implantes e na avaliação
de resultados a longo prazo em ensaios clínicos.
O quadro 1 sumariza a distribuição dos pacientes de acordo com a idade, gênero,
implante utilizado da reabilitação (Fabricante, diâmetro e comprimento), densidade
óssea segundo LEKHOLM & ZARB (1985) se houve enxerto ósseo prévio,
característica do arco antagonista, biodinâmica e acompanhamento protético,
insucessos e intervenções nos casos de insucessos, e as figuras 1, 2 e 3 ilustram
respectivamente o acompanhamento protético, cirúrgico e radiográfico da paciente
AJV.
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b

Figura 1: Acompanhamento clínico da prótese da paciente AJV, em 07/07/2016,
após 192 meses em função, sendo a) vista frontal e b) vista oclusal.
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d

Figura 2: Acompanhamento da cirurgia para instalação dos implantes estreitos da
região de 36 e 37 da paciente AJV, sendo: a) Guia cirúrgico; b) Posicionamento dos
implantes paralelos entre si; c) Instrumentação do leito cirúrgico conforme a técnica
protocolar e instalação dos implantes com 35Ncm; e d) Sutura.
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Figura 3 - Acompanhamento radiográfico da paciente AJV, nas datas: a)
23/07/2001; b) 07/01/2002; c) 07/06/2002; d)17/07/2016; e) 10/09/2016 e f)
09/11/2016.
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Quadro 1: Parâmetros avaliados na série de casos.
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4- RESULTADOS
Os oito prontuários utilizados forneceram um universo total de 21 implantes,
distribuídos entre a população conforme quadro 2.

Quadro 2: População do estudo, idade média e desvio padrão.
Os dados obtidos referentes a instalação dos 21 implantes estreitos foram
analisados isoladamente e em conjunto. O quadro 3 demostra que os implantes de
plataforma de 3,3mm foram os mais utilizados, enquanto os comprimentos médios
entre 8,5mm e 10mm formam os mais compatíveis dentro da disponibilidade óssea.
É conveniente ressaltar que, na região posterior de mandíbula, o canal
mandibular é a estrutura que limita a utilização de implantes com comprimento mais
elevado.

Quadro 3: Gráficos demonstrativos com a relação diâmetro e comprimento dos
implantes utilizados na série de casos.
No parâmetro densidade óssea, a região posterior de mandíbula apresentou
um osso remanescente com qualidade óssea relatada pelo cirurgião operador
compatível com o osso D2 e D3, conforme a classificação de LEKHOLM & ZARB
(1985) em sua maioria, conforme demostrado no quadro 4. É interessante notar que
o padrão ósseo na região posterior de mandíbula, ainda que em casos com severa

reabsorção vestíbulo-lingual, a qualidade óssea foi mantida, e este parâmetro
apresenta-se como relevante para as reabilitações utilizando implantes estreitos.
O arco antagonista é relevante no que se refere a transmissão de forças aos
componentes mecânicos dos implantes e ao osso circunjacente. Ainda que o
presente estudo relate casos nos quais os antagonistas são elementos dentários em
sua maioria (quadro 4), o quadro 5 mostra que é possível obter uma elevada taxa de
sucesso nas reabilitações de extremidades livres posteriores de mandíbula utilizando
implantes estreitos.

Quadro 4: Gráficos demonstrativos com a comparação da densidade óssea
encontrada na região posterior de Mandíbula e dos antagonistas entre os casos
relatados por este estudo.

Quadro 5: Gráficos demonstrativos da taxa de sucesso dos implantes estreitos
instalados na região de extremo livre posterior de Mandíbula utilizados no presente
estudo.

5- DISCUSSÃO
Muitos estudos na literatura classificam os implantes pelo seu diâmetro, porém
há divergência na literatura no que diz respeito ao que seria considerado um implante
estreito. O presente estudo esta em consonância com o apresentado por SAADOUN
et al. (1996), Coelho et al. (20014), Klein et al. (2014) e Degidi et al (2008), os quais
sugeriram o conceito que os implantes estreitos são aqueles que possuem diâmetro
inferior a 3,75mm. Entretanto, a revisão de literatura mostrou que não há um padrão
de classificação universal sobre o diâmetro dos implantes, visto que Saad et al. (2016)
classificou os implantes estreitos como os de diâmetro menor ou igual a 3,5mm, e
Davarpanah et al. (2000) utilizou o diâmetro entre 3,0 à 3,4 mm como classificação
para implantes estreitos. A série de casos utilizou 19 implantes estreitos na
reabilitação de extremo livre de mandíbula, sendo todos eles menores ou igual a
3,5mm, distribuídos sendo 68% dos casos reabilitados com implantes de diâmetro
3,3mm, 21% das reabilitações utilizando implantes de diâmetro 3,25mm e 11% dos
casos utilizando os implantes de 3,5mm de diâmetro no corpo.
A marcas comerciais dos implantes utilizados pelo presente estudo foram PiBranemark (Zimmer-Biomet), Esteri-Oss, Dentsply, Conexão e Lifecore-Biomedical,
num período de tempo entre 2000 e 2017. A utilização de variados fabricantes de
implantes, sejam da indústria nacional quando da indústria internacional, confere ao
presente trabalho um caráter não comercial e sem conflito de interesse em relação a
divulgação dos resultados, visto que o objetivo é acompanhar a performance do
sistema de implantes estreitos na reabilitação de uma região com forças oclusais
extremas, como é a região de extremo livre posterior de mandíbula. Nos casos
apresentados, o antagonista apresentado foi dente em 74% dos casos, implante em
5% dos casos, e em 21% dos casos o antagonista apresentado foi prótese total
removível. Dessa forma, o presente estudo de ateve a taxa de sucesso dos implantes
após sua instalação e função na cavidade oral, deixando os estudos mecânicos e de
biocompatibidade do titânio a cargo das marcas comerciais. Cabe ressaltar que, para
confecção dos implantes estreitos, a liga em que são confeccionados os implantes
tem alta relevância sobre a longevidade da restauração e deve ser cuidadosamente
selecionada, visto que a estabilidade mecânica será mais exigida a fim de evitar
sobrecarga e possível fratura (AL-NAWAS et al. 2012).
Estudos (COMFORT et al. 2005, FRANCO et al. 2009 e YALTIRIK et al. 2011),

relatam que, ao haver redução do diâmetro do implante, um aumento do risco de
fratura pode acontecer, e Coelho et al. (2014) relata que o estresse ao redor do osso
circunjacente é mais intenso no caso dos implantes mais estreitos, o que pode
favorecer a reabsorção óssea em casos nos quais a força oclusal não for bem
dissipada. Além disso, o autor sugere que a união das coroas protéticas seja utilizada
como alternativa para a minimizar a sobrecarga no osso circunjacente e assim
diminuir o estresse e a perda óssea, conforme relatado por Zweers et al. (2013) e
Jackson et al. (2011). O presente estudo reabilitou todos os implantes estreitos na
região posterior de mandíbula com próteses parafusadas e unidas. Ainda que o
presente estudo clínico relate a perda de um implante por fratura do parafuso protético
e outra por reabsorção óssea, ambas frente ao antagonista elementos dentários,
ainda sim a taxa de sucesso de 89,47% dos implantes estreitos instalados e em
função encontra-se dentro do relatado pela literatura e corrobora com o que esta
relatado na literatura de Benic et al., (2013), Sierra-Sanchez et al., (2014) e Zweers
et al. (2013). Segundo Degidi et al. (2008), os implantes estreitos possuem alta taxa
de sucesso e de sobrevivência, e a médio prazo são comparáveis ao prognóstico de
implantes de diâmetro regulares, desde que tenha suas características respeitadas,
corroborando com o estudos de revisão de Sohrabi et al. (2012), que analisou 44
artigos (entre 1993 a 2011) os quais utilizaram implantes estreitos, com diâmetros de
2,8mm a 3,5mm e comprimentos de 8mm a 18mm, sendo o total de 10.093 implantes
em 2762 pacientes, com acompanhamento de 5 meses a mais de 9 anos. Foi visto
que a taxa de sobrevivência foi superior a 90%, sendo que em 22 artigos a taxa de
sobrevivência variou de 95% a 99,9%. Acredita-se que a taxa de sucesso exposta
pela literatura se apresente um pouco mais elevado em relação ao presente estudo,
visto a situação de alta exigência mecânica apresentada pela região de extremidade
livre posterior em mandíbula.
Acredita-se que com mais pesquisas relacionadas as novas ligas que vêm
sendo desenvolvidas, a taxa de sucesso desses implantes em região de extremo livre
em posterior de mandíbula possa ser aumentada e permitam que os implantes de
diâmetro reduzido sejam melhor inseridos em situações clínicas de forma mais
confiável. É importante ressaltar que as ligas de Ti6Al4V ainda tem resultados
confrontantes em relação a biocompatibilidade, visto que alguns autores (STENPORT
et al. 2008 e HAN et al.1998) concluíram que o titânio grau IV (TiCp) obteve maior
interação com o tecido ósseo em relação ao Ti6Al4V, enquanto outros (JOHANSSON

et al. 1998, PALMQUIST et al. 2009 e MIRANDA et al. 2013), não apresentaram
mudanças na osseointegração em relação aos dois tipos de implantes de titânio.
A liga de TiZr, composta por 83-87% de Ti e 13-17% de Zr, foi recentemente
introduzida para a fabricação de implantes com diâmetro estreito, obtendo
semelhante desempenho em relação a osseointegração se comparado com o Ti.
(DEGIDI et al. 2008).
A transmissão da carga mastigatória o osso circunjacente ao implante, quando
analisada em estudo de fotoelasticidade (COELHO et al. 2014), mostra que o implante
estreito gerou maior estresse na região ao redor do implante quando comparada aos
implantes de diâmetro regular, principalmente nas cargas oblíquas. Entretanto, a
união das coroas proporcionou uma distribuição mais uniforme, e consequentemente
mais favorável ao redor dos implantes, sugerindo ser um fator relevante para o
sucesso o uso de reabilitações utilizando próteses com coroas unidas nas regiões de
carga oclusão intensa, como no caso da região posterior de mandíbula. Além disso,
o ajuste oclusal minucioso a utilização de coroas com cúspides baixas é preconizado
a fim de evitar a incidência de forças obliquas sobre o complexo prótese-implante e
consequentemente diminuir o estresse e a sobrecarga no osso circunjacente
(COELHO et al. 2014).
Dessa forma, deve haver prudência ao considerar a utilização de implante
estreitos menor ou igual a 3mm de diâmetro, pois eles demonstram um grande
impacto na capacidade de suportar carga, e quando houver implantes estreitos, a
prótese deve ser ajustada de modo passivo para reduzir o estresse na área. (ALLUM
et al. 2008)
Deste modo, pode-se dizer que as taxas de sobrevivência para implantes
estreitos são compatíveis a sua utilização na clínica reabilitadora protética, quando
respeitadas as peculiaridades do sistema, conforme apresentado pelo presente
estudo, que acompanhou a instalação e função de 19 implantes estreitos, instalados
na região de extremidade livre posterior de mandíbula na reabilitação de 8 pacientes
e com resultados de acompanhamento pelo período de tempo de até 17 anos.

6- CONCLUSÃO
O presente estudo pode concluir que os implantes estreitos vem sendo cada
vem mais utilizados na pratica odontológica de reabilitações com alto grau de
complexidade. Entretanto, é preciso respeitar as limitações dos implantes estreitos a
fim de se obter sucesso nas reabilitações protéticas de extremidade livre posterior de
mandíbula, a dizer-se por:
1) É impreterível que seja realizado um ajuste oclusão minucioso, evitando
incidência de foças obliquas sobre o complexo prótese-implante;
2) Sugere-se a utilização de cúspides baixas para minimizar a incidência de
forças desfavoráveis sobre o complexo prótese-implante;
3) A redução da mesa oclusal apresenta-se como alternativa para minimizar
a incidência de forças oclusais, independente das características
encontradas no arco antagonista;
4) A utilização implantes estreitos fabricados com ligas de titânio com
performance mecânica superior ao titânio comercialmente puro é
recomendada;
5) A ausência de parafunção é desejada para os pacientes que irão receber
implantes estreitos;
6) A utilização de carga mediata é recomendada, a fim de permitir que o
processo de reparo ósseo ocorra e o carregamento ocorra sobre osso
maduro;
7) Nas reabilitações desta série de casos, o diâmetro dos implantes
predominante foi o de 3,3mm, e o comprimento foi o de 10mm.
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