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CRÓNICA

PIMENTA NA LÍNGUA

Dr. João Pimenta, Académico Honorário da Academia Brasileira 
de Odontologia.

O primeiro implante que analisei foi o TBR, marca france-
sa, com a qual trabalhava. 

Mostro uma só imagem (se bem que tenha feito muitís-
simas e que estão publicadas na minha tese) onde observei 
um implante perfeitamente limpo (fiz várias análises EDS ao 
longo de todo o implante, não tendo observado qualquer 
impureza), tratado com o sistema SLA e com as porosidades 
adequadas ao processo de osteointegração. (Fig.1)

O “O JornalDentistry” convidou-me para iniciar uma 
crónica mensal chamada “Pimenta na língua”. Aceitei 

com muita honra e nela desenvolverei temas que conside-
ro pertinentes, sozinho ou em conjunto com alguns colegas 
que convidarei. 

Começarei as primeiras crónicas falando sobre um tema 
que sempre me apaixonou: as superfícies dos implantes 
dentários.

Quando se fala de insucessos e de peri-implantites nunca, 
ou quase nunca, equacionamos esse parâmetro (superfície 
dos implantes), sendo que não o devemos negligenciar. A 
limpeza de superfície e o seu estado bioactivo são muito 
importantes, e não há qualquer correlação entre a certifica-
ção CE e esse mesmo estado que se requer livre de qualquer 
contaminante.

Lázaro, Herrera e Gil publicaram um artigo em 2010, no 
Journal of Biomedical Science and Engineering, analisando 
a superfície de 56 implantes que falharam em 32 pacien-
tes, e concluiram que a contaminação orgânica desses 
implantes, perturbadora do processo de osteointegração, 
provinha de lubrificantes usados no processo de fabricação. 
Todos esses implantes, da mesma marca, tinham certifica-
ção CE e FDA.

Num artigo que publicamos com Duddeck na revis-
ta Symbiosis com o título “Quality Deficiencies of Sterile 
Packaged Dental Implants; How Much Safety can FDA Clea-
rance or the Newly Implemented MDR in Europe Guaran-
tee?” referimos o estudo levado a cabo pela Clean Implant 
Foundation de 2017 a 2019 no qual foram analisadas 80 
marcas de implantes.

Um em cada três implantes mostraram contaminações 
significativas originárias dos processos de fabrico, de manu-
seamento ou de embalagem.

Em análise Tof-SIMS observaram-se materiais termoplásti-
cos, polímeros sintéticos, polisiloxanos e mesmo DBSA que é 
um perigoso surfactante usado como detergente.

Como exemplo, um dos implantes apresentava centenas 
de pequenas partículas metálicas, de cinco a 20 micra de 
diâmetro contendo ferro, crómio, níquel, niobium e molib-
dénio.

A este tema, e a muitos outros mais voltaremos…

Comecei a analisar superfícies implantares em 1990/91, 
aquando do meu Diploma Universitário de Reabilitação Oral 
e Implantologia, feito na Universidade de Bordéus.

Fig. 1. Porosidades devidas a um tratamento de superfície SLA.

Fig. 2. Limalha aderente ao implante.

Nessa mesma tese foi também analisado o sistema Bra-
nemark. Na análise EDS verificamos ser efectivamente de 
titânio puro, tal qual o TBR.

A surpresa aconteceu quando olhamos as imagens em 
microscopia electrónica. 

Não havia uniformidade nos traços de fabricação desses 
implantes (que não tinham qualquer preparação de super-
fície) e observamos bastante limalha de titânio aderente a 
essa mesma superfície (Fig.2).
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 Ampliando mais a zona “suspeita” e numa análise EDS veri-
ficamos a presença de muitos contaminantes de superfície.

 Numa ampliação 1000X começamos já a observar algu-
mas imagens suspeitas de impurezas.

Este tema sempre foi para nós quase que apaixonante, e 
está, nos dias de hoje ainda atual.

O último implante que analisamos foi de uma marca com 
certificação CE, e que resolvemos divulgar pois os resultados 
que tivemos são, quanto a nós, reveladores que essa certifi-
cação só por si não é suficiente.

O aspecto geral do implante está na imagem abaixo:

Por hoje, achamos que já “apimentamos” um pouquinho.

Esta rubrica será mais para questionar do que para outra 
coisa…para pensarmos e refletirmos… n

Dr. João Pimenta


