As nossas dúvidas
perguntámos a quem sabe

Implantes
Titânio ou zircónia?
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“Não existe
nenhuma
contraindicação
com nenhum dos
materiais e à luz
da ciência atual
qualquer um deles
está perfeitamente
aprovado e indicado
para reabilitar
os pacientes.
No entanto, é
importante que a
população esteja
informada para
poder exercer o seu
direito de escolha,
sendo a melhor
forma de o fazer
consultar o seu
médico dentista”.
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Preciso de substituir um
dente. Que alternativas
existem?
Quando se perde um dente,
perde-se não só a coroa
que é visível na boca, mas
também a sua raiz, sendo o
implante dentário a única
alternativa atual que substitui ambos, repondo a forma,
função e estética.
O que mudou ao nível dos
implantes dentários?
Os implantes dentários
são constituídos por uma
raiz artificial de titânio (em
forma de parafuso) e por
uma coroa (prótese). Quanto
às coroas, tem havido várias
evoluções, nomeadamente
no que toca ao aparecimento de novas cerâmicas mais
estéticas e resistentes. Já no
que toca aos implantes (raízes artificiais), há cerca de
seis décadas que a esmagadora maioria é fabricada em
ligas metálicas de titânio,
que são pouco estéticas
(devido ao seu tom cinzento
escuro) e que, como todos
os metais, sofrem corrosão
o que tem levado a uma
preocupação crescente com
as reações de hipersensibilidade ou alergia que esses
materiais podem causar
em algumas pessoas. Por
isso, tem havido investigação com novos materiais
livres de metais tendo, no

início deste novo século, a
cerâmica de zircónia se revelado como uma excelente
alternativa com evidentes
vantagens.
Quais as principais vantagens e/ou desvantagens da
zircónia?
Desde logo a sua cor: branco
marfim, o que permite
excelente estética gengival
evitando aquela aura metálica cinza-escura que muitas
vezes se vê no sorriso de
algumas pessoas. Como
comprovam vários estudos
clínicos, retém menos placa
bacteriana contribuindo
para uma melhor saúde gengival e, contrariamente aos
metais, não sofre corrosão,
não causa alergias nem
reações de hipersensibilidade. As poucas desvantagens

prendem-se com o facto de
ainda não se aplicarem a
todos os casos ou situações
clínicas.
Este material também é
utilizado para restauro de
dentes?
Sim. No entanto, as cerâmicas de zircónia para
restaurar dentes, nomeadamente coroas, têm composição e propriedades físicas
diferentes, ou seja, não são
tão resistentes para não
desgastarem demasiado os
dentes naturais.
E quais as vantagens e/
ou desvantagens das ligas
metálicas?
Vantagens: são facilmente
processáveis, o que reduz
os custos de produção para
os fabricantes de implantes.

Desvantagens: cor cinza-metálica inestética, são
condutores de temperatura,
eletricidade e sofrem corrosão. Na sua composição
estão sempre presentes
resíduos de outros metais
que, conjuntamente com o
titânio, durante o processo
de corrosão se vão libertando e entram na corrente
sanguínea indo alojar-se em
diferentes órgãos como fígado, rins e pulmões. Para a
grande maioria das pessoas,
ainda não está perfeitamente determinado quais as
consequências desta libertação de iões metálicos, mas
para as pessoas sensíveis
podem desencadear reações de hipersensibilidade
ou alergia, estimando-se que
estas representem cerca de
15% da população. l

