
Análise científica da superfície
de implante Straumann® SLA®.

A superfície Straumann® SLA® é uma das superfícies me-
lhor documentadas na implantologia dentária. Ao longo 
dos últimos 20 anos, foram publicados em revistas da 
especialidade mais de 100 estudos clínicos e pré-clínicos 
envolvendo a superfície SLA®, incluindo estudos com pe-
ríodos de observação de mais de 10 anos.

REDUZINDO O TEMPO DE CICATRIZAÇÃO PARA 
6 SEMANAS, COM ELEVADO SUCESSO CLÍNICO

Atualmente, as superfícies de implante micro-rugosas são 
normalmente utilizadas nos implantes dentários como 
superfícies destinadas a promover a fixação óssea. Estas 
superfícies demonstraram propriedades de integração 
óssea superiores quando comparadas com as superfí-
cies lisas ou polidas (Buser et al. 1991). Muitos estudos 
demonstraram que o contacto osso-implante aumenta 
significativamente quando a rugosidade da superfície é 
maior (Shalabi et al. 2006). Os resultados ideais são obti-
dos numa estreita faixa, em superfícies moderadamente 
rugosas com valores Ra/Sa de 1,0 a 2,0 µm (Wennerberg &  
Albrektsson 2009). A superfície Straumann® SLA® é uma 
superfície moderadamente rugosa (com um valor Sa de 
cerca de 1,5 µm), o que é ideal para promover o contacto 
osso-implante, de acordo com o documento de consenso 
de Lang & Jepsen 2009. 
Devido a estas propriedades de integração óssea otimiza-
das, o tempo de cicatrização necessário desde a colocação 
do implante até à aplicação de carga pode ser reduzido de 
um período de 3 a 6 meses de cicatrização ininterrupta 
para um período de 6 semanas até à aplicação de carga 
protética no implante. Os estudos clínicos indicados a 
seguir demonstraram de forma cabal a utilização bem 
sucedida de implantes SLA® em protocolos de aplicação 
precoce de carga ao fim de 6 semanas:

 ѹ Roccuzzo et al. 2008: taxa de sucesso de 100 % ao fim 
de 5 anos em 53 implantes colocados em 27 pacientes 

 ѹ Bornstein et al. 2005: taxa de sucesso de 99 % ao fim 
de 5 anos em 100 implantes colocados em 49 pacien-
tes, com uma perda de osso crestal inferior a 0,2 mm 
por ano

 ѹ Cochran et al. 2011: taxa de sucesso de 99 % ao fim de 
5 anos em 385 implantes colocados em 120 pacientes

 ѹ Cochran et al. 2007: taxa de sucesso de 97 % ao fim de 
5 anos em 990 implantes colocados em 590 pacientes

 ѹ Salvi et al. 2004: taxa de sobrevivência de 100 % ao 
fim de um ano em 67 implantes colocados em 27 pa-
cientes

FIABILIDADE A LONGO PRAZO COMPROVADA 
POR EVIDÊNCIAS SÓLIDAS

Fischer & Stenberg 2012 documentaram períodos de 
acompanhamento de 10 anos de 102 implantes colocados 
em 23 pacientes. A perda óssea média foi de 1 mm ao fim 
de 10 anos, valor muito abaixo do critério de sucesso defi-
nido por Albrektson et al. 1986. Foi registado apenas um 
caso de mucosite periimplantar, num paciente com um 
historial de doença periimplantar. 
Roccuzzo et al. 2013 documentaram o desempenho de 
252 implantes com a superfície SLA® em 123 pacientes. 
Os autores compararam os resultados a longo prazo (10 
anos) obtidos em pacientes com compromisso perio-
dontal moderado e grave com os obtidos em pacientes 
periodontalmente saudáveis. No grupo dos pacientes 
periodontalmente saudáveis não se verificou a perda 
de qualquer implante (n = 54 implantes). Nos grupos de 
pacientes periodontalmente comprometidos, apenas fo-
ram removidos 6 implantes devido a complicações bio-
lógicas (implantes com: periodontite moderada, n = 96, 
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periodontite grave, n = 102). No grupo de pacientes com 
periodontite moderada, apenas foram perdidos 3 implan-
tes, tendo-se verificado a perda do mesmo número de im-
plantes no grupo de pacientes com periodontite grave, o 
que resultou numa taxa de sobrevivência de 97 % nestes 
grupos. O estudo demonstrou de forma inequívoca que os 
implantes SLA® permitem proporcionar resultados previ-
síveis também em locais comprometidos, como é o caso 
dos pacientes que sofrem de doença periodontal grave. 
Num estudo de grandes dimensões, Buser et al. 2012 
documentaram dados relativos a 511 implantes coloca-
dos em 303 pacientes. Neste grupo de pacientes apenas 
foram perdidos 6 implantes; em 9 casos, os pacientes 
apresentaram sinais de supuração ou tinham um histo-
rial de mucosite periimplantar. Os restritos critérios de 
sucesso de Buser et al. 1991 foram cumpridos por 496 
implantes, resultando numa taxa de sucesso de 97 %. 

Em conclusão, pode afirmar-se que a superfície SLA® é 
uma das superfícies melhor documentadas na implanto-
logia dentária. Se o implante for submetido à aplicação de 
carga ao fim de 6 semanas ou mais, conseguem obter-se 
taxas de sobrevivência e de sucesso dos implantes mui-
to elevadas, de 97 % a 100 %, ao fim de 5 anos. A elevada 
taxa de sobrevivência a longo prazo de 97 %, verificada 
ao fim de 10 anos de funcionamento, demonstra cabal-
mente o excelente desempenho dos implantes SLA® ao 
longo de um extenso período de tempo. Com o objeti-
vo de melhorar ainda mais esta excelente superfície de 
implante, foi desenvolvida uma superfície SLA® quimica-
mente modificada. Esta superfície avançada possibilita 
períodos de cicatrização ainda mais reduzidos e ajuda a 
alcançar resultados de tratamento previsíveis em casos 
complicados. A superfície SLActive® combina o excelen-
te desempenho comprovado a longo prazo da superfície 
SLA® com um rápido e fiável processo de integração óssea 
potenciado pela modificação química desta bem conhe-
cida superfície.
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