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Foi analisada a variação da pré-carga de parafusos durante os cinco primeiros 

minutos depois de cada uma de cinco seqüências aperto e desaperto de parafusos 

de implantes dentários com diferentes sistemas de retenção pilar/implante. 

Extensômetros foram colados no terço cervical de implantes com interface de 

hexágono externo, hexágono interno e cone Morse. Um procedimento controlado de 

aperto e desaperto dos parafusos permitiu o arquivo dos valores de torque reverso, 

em relação ao aperto, e o campo de tensões gerado sobre o terço cervical dos 

implantes resultante da pré-carga do parafuso para cada uma das seqüências. 

Foram estudadas 30 amostras de implantes/pilares, dividas em oito grupos: 

implantes de hexágono externo com intermediário Munhão Universal e parafusos de 

titânio (Neodent, Curitiba, Brasil) apertados a 32 N.cm (EH.Ti.32); hexágono externo, 

Munhão Universal, parafuso de titânio recoberto por DLC, 32 N.cm (EH.dlc.32); 

hexágono interno, Munhão Universal, parafuso de titânio, 20 N.cm (IH.Ti.20); cone 

Morse, Munhão Universal peça única, 20 N.cm (MT.OP.20); cone Morse, Munhão 

Universal peça única, 32 N.cm (MT.OP.32); Cone Morse, Munhão Universal 

parafuso passante, 10 N.cm (MT.TS.10); no sétimo grupo foram usados as mesmas 

amostras do grupo MT.TS.10 a 10 N.cm, porém o desaperto foi realizado pelo 

intermediário (MT.TS.10.A); para o último grupo foram usados as mesmas amostras 

do grupo MT.TS.10 e MT.TS.10.A, porém o aperto dos parafusos foi de 15 N.cm e o 

desaperto também se deu pelo o intermediário (MT.TS.15.A). Os valores médios e 

desvio padrão (dp) de pré-carga encontrados para todas as seqüências de cada 

grupo foram de: EH.Ti.32 (27,75; dp 7,70); EH.dlc.32 (40,17; dp 10,16); IH.Ti.20 

(219,61; dp 75,47); MT.OP.20 (129,19; dp 116,71); MT.OP.32 (137,97; dp 47,53); 

MT.TS.10 (39,55; dp 13,96); MT.TS.10.A (126,72; dp 44,05); MT.TS.15.A (194,41; σ 

68,48). Entre os diferentes sistemas de retenção pilar/implante estudados, pode-se 

concluir que: existem relações únicas entre o valor de torque aplicado no parafuso e 

a pré-carga gerada sobre o terço cervical do implante, essas são diretamente 

influenciados pelo desenho da interface pilar/implante, tipo de parafuso de retenção 

e valor de torque aplicado; não foi observada perda de pré-carga dos parafusos de 

pilares, nem perda de resistência à torção no sentido anti-rotacional dos parafusos 

depois de esperados 5 minutos em 5 seqüências de aperto/desaperto. 

 

Palavras chaves: implante dentário, interface pilar/implante, pré-carga, torque, 

parafuso. 
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The preload screw variation for the first five minutes after each one of five 

torque/untorque sequences from different implant/abutment retention systems was 

evaluated. Strain gauges were attached over the cervical third of external hex, 

internal hex and Morse taper implants. A controlled torque/untorque procedure 

allowed the record from the preload and untorque values of the samples in each one 

of the sequences. Thirty implant/abutment samples, divided in eight groups were 

studied: external hex implants with Universal post and titanium screws (Neodent, 

Curitiba, Brazil) screwed to 32 N.cm (EH.Ti.32); external hex, Universal post, DLC 

covered screw, 32 N.cm (EH.dlc.32); internal hex, Universal post, titanium screw, 20 

N.cm (IH.Ti.20); Morse taper, single piece Universal post, 20 N.cm (MT.OP.20); 

Morse taper, single piece Universal post, 32 N.cm (MT.OP.32); Morse taper, 

Universal post trespassing screw, 10 N.cm (MT.TS.10); the same samples from the 

MT.TS.10 group were used for the seventh group, screwed to 10 N.cm, but the 

untorque was performed by the abutment (MT.TS.10.A); the same samples used with 

the MT.TS.10 and the MT.TS.10.A were used for the last group, but the screws were 

tightened to 15 N.cm and the untorque remained by the abutment (MT.TS.15.A). The 

mean and the stardad deviation (DP) found for the preloss in all the five sequences 

were of: EH.Ti.32 (27.75; SD 7.70); EH.dlc.32 (40.17; SD 10.16); IH.Ti.20 (219.61; 

SD 75.47); MT.OP.20 (129.19; SD 116.71); MT.OP.32 (137.97; SD 47.53); MT.TS.10 

(39.55; SD 13.96); MT.TS.10.A (126.72; SD 44.05); MT.TS.15.A (194.41; SD 68.48). 

For the retention systems studied, it could be concluded that: there are single 

relations between screw untorque and preload over the implant cervical third, these 

are directely influenced by the implant/abutment interface design, screw type and 

torque value; there were not found post screw preload loss, neither torque resistance 

at the anti-rotational direction from the screws after the first five minutes in five 

torque/untorque sequences. 

 

Key words: dental implant, implant/abutment interface, preload, torque, screw. 
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Um problema de grande freqüência das reabilitações unitárias suportadas 

sobre implantes dentários seria o desaperto de parafuso (JEMT et al., 1991; JEMT; 

PETTERSSON, 1993; LANEY et al., 1994; EKFELDT; CARLSSON; BÖRJESSON, 

1994; BECKER; BECKER, 1995; ENGQUIST; NILSSON; ÅSTRAND, 1995; HAAS et 

al., 1995; BALSHI; PRYSZAK; RANGERT, 1996; HENRY et al., 1996; AVIVI-

ARBER; ZARB, 1996; SCHELLER et al.; 1998; WANNFORS; SMEDBERG, 1999; 

TAN; NICHOLLS, 2001; GOODACRE et al., 2003; PJETURSSON et al., 2007). A 

falha, de origem mecânica, poderia estar associada ao fato de que os elementos 

dentários adjacentes e opostos à restauração apresentarem diferentes graus de 

resiliência, exigindo um esquema oclusal diferenciado para as restaurações unitárias 

sobre implantes que ainda não é muito bem compreendido (RANGERT; SULLIVAN; 

JEMT, 1997; KIM et al., 2005). Por esses e outros motivos, o uso de implantes 

dentários como restaurações unitárias levou ao desenvolvimento de componentes 

protéticos especialmente direcionado para esse tipo de resolução clínica (JEMT, 

1986; ÖHRNELL et al., 1988).  

Em 1988 foi desenvolvido o componente protético UCLA (LEWIS et al., 1988 

a; LEWIS et al., 1988 b; LEWIS; LLAMAS; AVERA, 1992) e esse “novo” componente 

mudou significantemente a metodologia para confecção das próteses sobre 

implante, a partir deste momento as próteses puderam ser parafusadas diretamente 

sobre os implantes. Sem o tradicional intermediário transmucoso cilíndrico, o UCLA 

solucionava problema como limitação do espaço interoclusal, perfil de emergência 

estético e implantes angulados (LEWIS et al., 1988 b; LEWIS et al., 1988 b; LEWIS; 

LLAMAS; AVERA, 1992). Em 1989, Lewis e colaboradores descreveram a técnica 

de fabricação das coroas telescópicas cimentadas e dos intermediários 

personalizáveis a partir de pilares UCLA visando resolver problemas de implantes 

angulados (LEWIS et al. 1989; LEWIS; LLAMAS; AVERA, 1992). Entretanto, o 

desenvolvimento de componentes protéticos tipo UCLA, componentes pré-

fabricados ou preparáveis de titânio para próteses cimentadas em que o parafuso de 

retenção protético é parafusado direto no implante, poderiam resultar em aumento 

da incidência de desapertos ou fraturas de parafusos protéticos (CARLSON; 

CARLSSON, 1994; CHEE; JIVRAJ, 2006). No caso do UCLA, desapertos de 

parafusos poderiam ser uma conseqüência resultante do processo de fabricação 

laboratorial desta peça (KANO et al., 2006). O uso clínico das próteses cimentadas 

teria como desvantagem a reversibilidade limitada (BINON et al., 1994; HEBEL; 
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GAJJAR, 1997; RANGERT; SULLIVAN; JEMT, 1997; MICHALAKIS; HIRAYAMA; 

GAREFIS, 2003; CHEE; JIVRAJ, 2006), porém as próteses parafusadas 

apresentariam maior dificuldade para obtenção de resultados estéticos (HEBEL; 

GAJJAR, 1997; RANGERT; SULLIVAN; JEMT, 1997; MICHALAKIS; HIRAYAMA; 

GAREFIS, 2003). Em vista disso, muitos profissionais optam por realizar uma 

prótese unitária cimentada em vez de parafusada. Baseados nesses conceitos foram 

especialmente desenvolvidos ao longo dos anos pilares para próteses unitárias 

cimentáveis sobre implantes que poderiam ser de titânio, cerâmicos, pré-fabricados, 

preparáveis ou até mesmo gerados por computadores (ANDERSSON et al., 1992; 

ANDERSSON et al., 1995; ENGQUIST; NILSSON; ÅSTRAND, 1995; TRIPODAKIS 

et al., 1995; ANDERSSON et al., 1998; KERSTEIN; CASTELUCCI; OSORIO, 2000; 

GLAUSER et al., 2004; YILDIRIM et al., 2003; GEHRKE et al., 2006). 

Perdas de parafusos foram complicações muito comuns, principalmente nos 

primeiros desenhos de componentes para implantes dentários, depois, outros 

sistemas protéticos, parafusos especiais e torquímetros foram especialmente 

desenvolvidos para as reabilitações unitárias e os índices de tais falhas foram 

reduzidas (ANDERSSON et al., 1992; JEMT; PETTERSON, 1993; EKFELDT; 

CARLSSON; BÖRJESSON, 1994; EKFELDT; CARLSSON; BÖRJESSON, 1994; 

LANEY et al., 1994; ANDERSSON et al., 1995; ENGQUIST; NILSSON; ÅSTRAND, 

1995; HENRY et al., 1995; BALSHI; PRYSZAK; RANGERT, 1996; HENRY et al., 

1996; ANDERSSON et al., 1998; SCHOLLANDER, 1999; WANNFORS; 

SMEDBERG, 1999; GOODACRE et al., 2003; DRAGO, 2003; GLAUSER et al., 

2004; PJETURSSON et al., 2007). Por exemplo, os primeiros relatos clínicos 

descrevem o uso de intermediários Interlocking Standard® anti-rotacionais 

(Nobelpharma™, Chicago) com próteses unitárias (BECKER; BECKER, 1995; 

BALSHI; PRYSZAK; RANGERT, 1996). Hoje, sabe-se que o parafuso de retenção 

protético, chamado também por parafuso de ouro, é um parafuso que apresenta 

uma série de limitações mecânicas, especialmente quando associado com esse tipo 

de intermediário (CARR; BRUNSKI; HURLEY, 1996; LEE; et al., 2002) que pode vir 

a apresentar perda de estabilidade mecânica somente em função do tempo, sem 

aplicação de forças externas (CANTWEL; HOBKIRK, 2003). 

Implantes de hexágono externo ad modum Brånemark teriam sido 

originalmente desenhados como componentes rotacionais para instalação cirúrgica 

das fixações e consequentemente passaram a ser utilizados como referência para 
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as restaurações protéticas (ENGLISH, 1992; BINON et al., 1994; BINON 2000a; 

KHRAISAT et al., 2004a). No início o hexágono externo foi usado como referência 

para próteses protocolo de Toronto, não para restaurações parciais e unitárias 

(BINON et al., 1994). O uso desta interface nas reabilitações unitárias acabou 

resultando na limitação mecânica da instabilidade do parafuso, pois o sistema de 

encaixe com hexágono externo de 0,7mm de altura não teria sido desenhado para 

suportar as forças complexas que são aplicadas sobre a coroa protética. Tentativas 

para solucionar o problema foram sugeridas, por exemplo, o uso de adesivos, 

entretanto sem muita eficiência (BREEDING et al., 1993). Como comentado 

anteriormente, o índice desse tipo de problema foi reduzido significantemente depois 

de melhorias estruturais dos primeiros projetos (JEMT et al., 1991; ANDERSSON et 

al., 1992; JEMT; PETTERSSON, 1993; EKFELDT; CARLSSON; BÖRJESSON, 

1994; LANEY et al., 1994; BECKER; BECKER, 1995; ENGQUIST; NILSSON; 

ÅSTRAND, 1995; HAAS et al., 1995; TRIPODAKIS et al., 1995; ANDERSSON et al., 

1995; AVIVI-ARBER; ZARB , 1996; BALSHI; PRYSZAK; RANGERT, 1996; HENRY 

et al., 1996; ANDERSSON et al., 1998; ECKERT; WOLLAN, 1998; SCHELLER et al., 

1998; SCHOLLANDER, 1999; WANNFORS; SMEDBERG, 1999; TAN; NICHOLLS, 

2001; GOODACRE et al., 2003; DRAGO, 2003; PJETURSSON et al., 2007) devido 

ao desenvolvimento de componentes protéticos específicos para próteses unitárias 

com parafusos diferenciados e uso de torques controlados que aperfeiçoariam os 

resultados clínicos (ANDERSSON et al., 1992; JÖRNÉUS; JEMT; CARLSSON, 

1992; JEMT; PETTERSON, 1993; EKFELDT; CARLSSON; BÖRJESSON, 1994; 

LANEY et al., 1994; ANDERSSON et al., 1995; ENGQUIST; NILSSON; ÅSTRAND, 

1995; HENRY et al., 1995; HENRY et al., 1996; SCHULTE; COFFEY, 1997; 

ANDERSSON et al., 1998; SCHOLLANDER, 1999; WANNFORS; SMEDBERG, 

1999; DRAGO, 2003; GLAUSER et al., 2004; PJETURSSON et al., 2007). Apesar 

disso, o relacionamento entre as interfaces do pilar e do implante de novos sistemas 

de implantes passou a assumir papel importante para a estabilidade das próteses 

sobre implantes, manutenção do parafuso de fixação da mesma (ENGLISH, 1992; 

BURQUETE et al., 1994; BINON et al., 1994; DIXON et al., 1995; BINON, 1995; 

BINON; MCHUGH, 1996; BINON, 1996b; BOGGAN et al., 1999; ABOYOUSSEF; 

WEINER; EHRENBERG, 2000; BINON, 2000b; MERZ; HUNENBART; BELSER, 

2000; HOYER et al., 2001; KHRAISAT et al., 2002; ŞAHIN; CEHRELI; YALCIN, 

2002; KHRAISAT et al., 2004a, 2004b, 2004c; AKOUR; FAYYAD; NAYFEH, 2005; 
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KIM et al., 2005; KHRAISAT et al., 2006; MAEDA et al., 2007) e resistência dessa 

união (BALFOUR; O’BRIEN, 1995; MÖLLERSTEN; LOCKOWANDT; LINDÉN, 1997; 

NORTON, 1997; NORTON, 1999; NORTON, 2000 a; KHRAISAT, 2005). Quando 

mais justo o contato do pilar com o implante, com o máximo das superfícies em 

contato, mais o parafuso suportaria as cargas externas (BURQUETE etal., 1994; 

BINON et al., 1994; BINON, 1995; BINON; MCHUGH, 1996; BINON, 1996a; 1996b; 

MÖLLERSTEN; LOCKOWANDT; LINDÉN, 1997; BOGGAN et al., 1999; 

ABOYOUSSEF; WEINER; EHRENBERG, 2000; BINON, 2000b; MERZ; 

HUNENBART; BELSER, 2000; KHRAISAT et al.,  2002; AKOUR; FAYYAD; 

NAYFEH, 2005; KHRAISAT, 2005; KANO et al., 2006). Inclusive próteses com maior 

área de contanto na interface pilar/implante apresentariam menores índices de 

desaperto (ENGLISH, 1992; BINON et al., 1994, MCGLUMPHY; MENDEL; 

HOLLOWAY, 1998; BOGGAN et al., 1999; ABOYOUSSEF; WEINER; EHRENBERG, 

2000; MERZ; HUNENBART; BELSER, 2000; HOYER et al., 2001; CHO et al., 2004; 

TAN; TAN; NICHOLLS, 2004; AKOUR; FAYYAD; NAYFEH, 2005; QUEK; TAN; 

NICHOLLS, 2006), a tolerância entre as peças seria uma caracteristica muito 

importante na determinação dessa área de contato (BALFOUR; O’BRIEN, 1995). O 

menor desajuste entre as peças manteria a união pilar/implante mais estável por 

resultar em mínima micromovimentação (BINON, 1995, 1996a, 1996b; BINON; 

MCHUGH, 1996; KHRAISAT et al., 2004a, 2004b, 2004c; KHRAISAT, 2005; 

KITAGAWA et al., 2005; KHRAISAT et al., 2006), por isso os valores de tolerância 

entre as peças de um sistema de implantes estaria diretamente relacionado a 

qualidade de um sistema (BINON, 1996a), bem como a qualidade da adaptação 

entre as peças (KANO et al., 2006). Inclusive, instrumentos anti-rotacionais foram 

desenvolvidos para otimizar o processo de apertamento de parafusos de implantes 

de hexágonos externo em função da posição entre as interfaces de contato, porém 

sem muita melhora em relação a retenção protética (LANG; WANG; MAY, 2002). 

Seguindo a idéia de que quanto maior o contato, maior seria a estabilidade, 

implantes dentários com junções internas e maior superfície em contato foram 

desenvolvidos como outra opção para reduzir os indíces de desaperto de parafusos 

devido a maior área de contato pilar/implante (BINON et al, 1994; PALMER et al., 

1997; MCGLUMPHY; MENDEL; HOLLOWAY, 1998; NORDIN et al., 1998; LEVINE 

et al, 1999; MERZ; HUNENBART;  BELSER, 2000; MANGANO; BARTOLUCCI, 

2001; NORTON, 2001; BOZKAYA; MÜFTÜ, 2003; ABBOUD et al., 2005; AKOUR; 
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FAYYAD; NAYFEH, 2005; BOZKAYA; MÜFTÜ, 2005; WENNSTRÖM et al., 2005; 

NORTON, 2006) que, além disso, facilitariam o procedimento restaurador (FINGER 

et al., 2003).  

Assim, os diferentes tipos de interfaces pilar/implante foram desenvolvidas 

(BINON, 2000a; JOKSTAD et al., 2003). Entre os principais tipos de interface, 

destacam-se as de junção interna ao implante com diferentes desenhos, por 

exemplo, hexágono interno e “cone Morse”, que seria um tipo de união cônica. 

“Cone Morse” foi um termo originário da indústria de ferramentas que designa um 

mecanismo de encaixe ao qual um cone é adaptado dentro de outro cone. A 

expressão "cone Morse" é relacionada a um tipo de broca para furadeira ou tornos 

de precisão criada por Stephen A. Morse em 1864. A ação de contato é resultado do 

íntimo contato e fricção que é desenvolvida em ambos os elementos quando um 

macho é gentilmente instalado num elemento fêmea, este tipo de encaixe é 

amplamente utilizado para apertar uma broca ou mandril de maquinas conhecidas 

por furadeiras. O ângulo do cone é indicado em graus ou em porcentagem (do raio 

por unidade de altura), porcentagens de 4-7% seriam as mais típicas. Além disso, 

tais desenhos cônicos são caracterizados pelo seu braço longo, resultante da altura 

pelo diâmetro de 5:1. Por exemplo, o implante Straumann (Villeret, Suíça) tem o 

ângulo total de convergência do cone de 16o, com altura de 2,3mm e diâmetro de 

2,25mm, não se caracterizando como um cone Morse “verdadeiro” como os 

utilizados para aplicações industriais. Este seria um tipo de mecanismo de encaixe 

bicônico cuja efetividade é significantemente aumentada devido a pré-carga gerada 

pelas superfícies de contato do cone e do parafuso do intermediário, resultante de 

um torque controlado (PERRIARD et al., 2002). Binon (2000a) descreve implantes 

cone Morse “verdadeiros” como aqueles que não teriam roscas nos parafusos. 

Apesar disso, o termo “cone Morse” se difundiu para caracterizar todos os encaixes 

cônicos internos de implantes dentários.  

Testes mecânicos em ambiente laboratorial de implantes com junções 

cônicas internas ou ”cone Morse” têm apresentado excelente estabilidade protética 

(SUTTER et al., 1993; BINON et al., 1994; MÖLLERSTEN; LOCKOWANDT; 

LINDÉN, 1997; NORTON, 1997; NORTON, 1999; NORTON, 2000 a; NORTON, 

2000 b; ROMANOS; NENTWIG, 2000; MERZ; HUNENBART; BELSER, 2000; 

KHRAISAT et al., 2002; PERRIARD et al., 2002; ÇEHRELI et al., 2004; KITAGAWA 

et al., 2005; ERNEKLINT et al., 2006), além disso, cálculos analíticos sobre 
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diferentes parâmetros de implantes com junção interna mostram que este tipo de 

interface teoricamente poderia resultar em grande retenção e estabilidade da 

prótese (MERZ; HUNENBART; BELSER, 2000; PERRIARD et al., 2002; ŞAHIN; 

CEHRELI; YALCIN, 2002; BOZKAYA; MÜFÜ, 2003; AKOUR; FAYYAD; NAYFEH, 

2005; BOZKAYA; MÜFÜ, 2005; KITAGAWA et al., 2005; CHUN et al., 2006; 

MAEDA; SATOH; SOGO, 2006). De uma maneira geral, junções internas tem 

demonstrado melhores resultados mecânicos em relação a estabilidade mecânica da 

união quando comparados com junções externas (MÖLLERSTEN; LOCKOWANDT; 

LINDÉN, 1997; KHRAISAT et al., 2002; ŞAHIN; CEHRELI; YALCIN, 2002; LANG et 

al., 2003; AKOUR; FAYYAD; NAYFEH, 2005; KITAGAWA et al., 2005). Relatos 

clínicos de, por exemplo, implantes com junção cônica interna mostram índices de 

desaperto de parafuso muitos baixos (PALMER et al., 1997; NORDIN et al., 1998; 

LEVINE et al., 1999; NORTON, 2001; MANGANO; BARTOLUCCI, 2001; ABBOUD 

et al., 2005; WENNSTRÖM et al., 2005; NORTON, 2006). O estudo realizado por 

Hoyer et al. (2001) mostrou que a área de contato entre as peças seria mais 

determinantes para manutenção do parafuso que o tipo de parafuso utilizado. 

Apesar disso, estudos têm mostrado que a manutenção da pré-carga de um 

parafuso de retenção não dependeria só do tipo de interface, se interna ou externa, 

mas também de características como a tolerância entre as peças e tipo de metal 

utilizado para confecção do parafuso (BREEDING et al., 1993; DIXON et al., 1995), 

mostrando que a avaliação de um sistema de retenção envolve diferentes variáveis. 

Entretanto, Cibirka e colaboradores (2001) observaram que independente da 

do tipo e da tolerância entre as peças que compõem a interface pilar/implante, o 

parafuso e o nível de torque empregado teriam um importante papel na estabilidade 

da junção frente a cargas cíclicas. Quanto maior o torque aplicado sobre o parafuso 

de retenção do intermediário, menor a micromovimentação entre as peças 

(GRATTON; AQUILINO; STANFORD, 2001; LEE et al., 2003). A função do parafuso 

seria criar uma força de união entre as partes suficiente para evitar desaperto frente 

a vibrações, impactos ou cargas cíclicas externas (JÖRNÉUS; JEMT; CARLSSON, 

1992; LEE et al., 2003; KHRAISAT et al., 2004c). A força de união se inicia quando o 

parafuso é apertado com uma ferramenta. A cabeça do parafuso entra em contato 

com a parte interna do intermediário, bem como as roscas do parafuso com as 

roscas internas do implante. No processo de apertamento o parafuso é submetido a 

uma tensão e alonga, pressionando as duas partes uma contra a outra 
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(intermediário e implante) e estabelecendo, assim, o que é conhecido por força de 

união (JÖRNÉUS; JEMT; CARLSSON, 1992; PATTERSON; JOHNS, 1992; BINON, 

2000b; HAACK et al., 1995; LANG et al., 2003). Parafusos podem ser imaginados 

como uma mola, sua capacidade de alongamento seria a pré-carga (BURGUETE et 

al., 1994; HAACK et al., 1995; BINON, 2000b, LANG et al., 2003). Forças friccionais 

determinariam a quantidade da deformação da mola (HAACK et al., 1995; LANG et 

al., 2003), bem como manteriam o seu alongamento (BURGUETE et al., 1994). O 

torque aplicado sobre o parafuso menos as forças friccionais da cabeça do parafuso 

em contato com o intermediário somadas as forças friccionais das roscas internas do 

implante e das roscas do parafuso resultam no torque reacional que produziria a pré-

carga (BURGUETE et al., 1994; HAACK et al., 1995). Resumindo, a pré-carga de um 

parafuso seria a força de tensão produzida entre a cabeça e as roscas do parafuso 

como um produto do torque de apertamento (KHRAISAT et al., 2004a). 

Teoricamente, quanto maior o torque, maior seria a pré-carga (BURGUETE et al., 

1992; GRATTON; AQUILINO; STANFORD, 2001). A representação destas forças se 

encontra na Figura 1 da introdução e pela Figura 1 do artigo 2. 

 
Figura 1. Morfologia de um parafuso. 

 

No caso dos implantes com interface cônica, a forma do cone e fricção são o 

princípio básico deste mecanismo, protegendo as roscas do intermediário de cargas 

funcionais excessivas (MERZ et al., 2000; ŞAHIN; CEHRELI; YALCIN, 2002). 

Desta maneira, dois fatores seriam os principais elementos no sistema de 

união pilar/implante: a pré-carga do parafuso e a capacidade anti-rotacional da 

interface (KHRAISAT et al., 2004a). Por isso que além do desenvolvimento das 

junções internas, que resultariam em maior pré-carga dos parafusos (LANG et al., 
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2003), os componentes protéticos dos implantes de hexágono externo para próteses 

unitárias passaram a ser retidos por parafusos de ouro ou por parafusos revestidos, 

visando melhorar a estabilidade da junção (ANDERSSON et al., 1992; JÖRNÉUS; 

JEMT; CARLSSON, 1992; JEMT; PETTERSON, 1993; EKFELDT; CARLSSON. 

BÖRJESSON, 1994; LANEY et al., 1994; ANDERSSON et al., 1995; ENGQUIST; 

NILSSON; ÅSTRAND, 1995; HENRY et al., 1995; HENRY et al., 1996; 

ANDERSSON et al., 1998; SCHOLLANDER, 1999; WANNFORS; SMEDBERG, 

1999; GLAUSER et al., 2004; PJETURSSON et al., 2007). Vários estudos de 

acompanhamento clínicos longitudinais comentam que durante a condução do 

estudo muitas vezes a simples mudança dos parafusos de titânio por parafusos de 

ouro diminuiu consideravelmente o índice de desaperto de parafuso (ANDERSSON 

et al., 1992; EKFELDT, CARLSSON; BÖRJESSON, 1994; LANEY et al., 1994, 

ANDERSSON et al., 1995; HAACK et al., 1995; HENRY et al., 1996 ENGQUIST; 

NILSSON. ÅSTRAND, 1995; HENRY et al., 1995; ANDERSSON et al., 1998; 

WANNFORS; SMEDBERG, 1999; SCHOLLANDER, 1999). Esse tipo de parafuso 

proporcionaria uma redução do índice de desaperto por aumentarem a força de 

união entre as peças, principalmente quando comparados com parafusos de titânio 

(JÖRNÉUS; JEMT; CARLSSON, 1992; HAACK et al., 1995; SCHOLLANDER, 1999; 

ANDERSSON et al., 1992; ANDERSSON et al., 1995; MCGLUMPHY; MENDEL; 

HOLLOWAY, 1998, BINON, 2000b). Inclusive, o índice de desaperto em alguns 

estudos no caso das restaurações unitárias sobre implantes com implantes de 

hexágono externo chegou próximo de zero (ANDERSSON et al., 1992; 

ANDERSSON et al., 1995; ENGQUIST; NILSSON; ÅSTRAND, 1995; HENRY et al., 

1995; ANDERSSON et al., 1998; SCHOLLANDER, 1999; GLAUSER et al., 2004; 

GIBBARD; ZARB, 2002). Desde então, novos desenhos de parafusos têm sido 

lançados no mercado com intenção de resolver o problema do desaperto de 

parafuso (ANDERSSON et al., 1992; EKFELDT; CARLSSON; BÖRJESSON. 1994; 

ENGQUIST; NILSSON; ÅSTRAND, 1995; ANDERSSON et al., 1995; ANDERSSON 

et al., 1998). 

O uso de parafusos de ouro resultaria em menor coeficiente de fricção entre 

as superfícies de contato, aumentando seu valor de pré-carga em relação ao 

parafuso de titânio (JÖRNÉUS; JEMT; CARLSSON, 1992; HAACK et al., 1995; 

BINON, 2000b). Conforme Lang et al. em 2003, o coeficiente de atrito entre os 

componentes do sistema pode alterar significantemente a pré-carga de um parafuso. 



26 

Não foram observados desapertos de parafusos em estudos clínicos de cinco anos 

com parafusos de ouro e intermediários CeraOne® (ANDERSSON et al., 1998; 

SCHELLER et al., 1998; GIBBARD; ZARB. 2002), entretanto esse parafuso pode 

não ter resolvido completamente o problema, pois Scheller et al. (1998) relataram de 

índices desapertos de 4,3% em 97 casos após 5 anos de uso. Apesar disso, 

parafusos de ouro deixaram de ser uma tendência e nos últimos anos podem-se 

observar parafusos de pilares cobertos por “lubrificantes secos” ou “lubrificante 

sólidos”. Por exemplo, o revestimento de paládio-ouro do parafuso chamado Gold-

tite® (3i/Implant Innovations™, Palm Beach Gardens, EUA), o parafuso revestido por 

DLC, Neotorque® (Neodent™, Curitiba, Brasil) e o TorqTite® (Nobel Biocare™) foram 

introduzidos no mercado baseados em cálculos teóricos que objetivaram reduzir a 

resistência friccional entre as peças com custos menores (HAACK et al., 1995; 

BINON2000 b, LANG et al., 2003) com ótimos resultados clínicos (DRAGO, 2003). 

Implantes dentários de hexágono externo com cobertura de DLC na plataforma 

resultariam em maior estabilidade protética (KIM et al., 2005). Martin, Woddy, Miller 

e colaboradores (2001) mostraram que parafusos TorqTite® e Gold-tite® resultavam 

em valores de pré-carga maiores quando comparados com parafusos de ouro e 

titânio. Entretanto, o menor valor de atrito friccional entre as peças, que aumentaria 

os valores de pré-carga, poderia dificultar a manutenção e estabilidade da pré-carga 

por facilitar o processo de desaperto (ELIAS; FIGUEIRA; RIOS, 2006). Por isso, a 

efetividade desses parafusos com tais propriedades de ainda não se mostraram 

totalmente conclusiva e questões em relação a coberturas sobre parafusos 

necessitariam de mais investigações (BINON, 2000a, 2000b; ELIAS; FIGUEIRA; 

RIOS, 2006). 

Desapertos de parafusos só ocorreriam quando a força que mantém o pilar e 

o implante unidos é excedida pelas forças que estimulam abertura da junção. 

Desapertos de parafusos seria a causa primária de fraturas dos mesmos 

(RANGERT; JEMT; JÖRNÉUS, 1989; JÖRNÉUS; JEMT; CARLSSON, 1992). 

Fraturas de parafuso ocorreriam principalmente no ângulo entre a cabeça do 

parafuso e o seu braço ou entre o braço e a primeira rosca (PATTERSON; JOHNS, 

1992; KHRAISAT et al., 2002; KHRAISAT et al., 2004a). O desenho do 

relacionamento entre o parafuso e o componente protético determinaria o valor de 

pré-carga (JÖRNÉUS; JEMT; CARLSSON 1992; SAKAGUSHI; BORGERSEN, 

1995). Pré-carga do parafuso de união seria a força necessária para manutenção da 



27 

integridade da junção. A pré-carga seria determinada pelo torque aplicado, liga 

metálica do parafuso, desenho da cabeça do parafuso, liga metálica do 

intermediário, tolerância mecânica com o intermediário e o lubrificante (JÖRNÉUS; 

JEMT; CARLSSON, 1992; BURGUETE et al., 1994; MCGLUMPHY; MENDEL; 

HOLLOWAY, 1998; HAACK et al., 1995; SAKAGUCHI; BORGERSEN, 1995; CARR; 

BRUNSKI; HURLEY, 1996; GRATTON; AQUILINO; STANFORD, 2001; PESUN et 

al. 2001; BOZKAYA; MÜFÜ, 2003; KHRAISAT et al. 2004a; BOZKAYA; MÜFÜ, 

2005). O processo de apertamento ótimo exigido num sistema de retenção deve 

levar em conta forças externas vão agir sobre o sistema, a força de união dos 

componentes comprimindo o sistema e algum entendimento sobre a resistência 

inerente ao processo de união. Amostras com adaptação irregular poderiam 

apresentar desaperto decorrente de um processo de adaptação por compressão e 

escoamento do intermediário sobre tensão, resultando num tipo de adaptação entre 

as peças (JÖRNÉUS; JEMT; CARLSSON, 1992; CARR; BRUNSKI; HURLEY, 1996; 

KANO et al. 2006). Parafusos com pré-carga adequada resultariam em menor 

micromovimentação da interface implante/intermediário e menor perda de parafusos 

(JÖRNÉUS, JEMT; CARLSSON, 1992; PATTERSON; JOHNS, 1992; HAACK et al. 

1995; BINON et al. 1994; BURGUETE et al. 1994; HAACK et al. 1995; GRATTON; 

AQUILINO; STANFORD, 2001; TAN; NICHOLLS, 2001; LEE et al. 2002). 

Conseqüentemente parafusos protéticos devem ser tensionados ao ponto de 

produzem uma força de união entre as partes maior do que forças externas que 

favoreceriam a separação da junção (JÖRNÉUS; JEMT; CARLSSON, 1992; LEE et 

al. 2002). Tipos de forças funcionais que estimulariam o desaperto de parafusos 

seriam contatos excursivos, contatos oclusais excêntricos, contatos interproximais, 

contatos na extensão distal (cantilever) e infra-estrutura não-passiva (MCGLUMPHY, 

MENDEL; HOLLOWAY, 1998). 

Implantes dentários são predominantemente fabricados com metais como 

matéria-prima porque materiais metálicos permitiriam biocompatibilidade, desenho 

delgado com adequada resistência mecânica e ajuste cirúrgico a forma do implante 

(BOGGAN et al., 1999; BRUNSKI; PULEO; NANCI, 2000; MÖLLERSTEN; 

LOCKOWANDT; LINDÉN, 1997; BINON, 1999; BINON, 2000a; JOKSTAD et al., 

2003). A escolha ou diagnóstico do tipo de implante a ser escolhido em determinada 

situação pode ser difícil quando não existem “ferramentas” para correto plano de 

tratamento (BRUNSKI; PULEO; NANCI, 2000). Fatores como carga, distribuição de 
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forças no tecido ósseo e nos componentes dos implantes devem ser considerados 

(ALKAN; SERTGOZ; EKINI, 2004; WOOD; VERMILYEA, 2004; ESKITASCIOGLU et 

al., 2004; KIM et al., 2005; HSU et al., 2007). Da mesma maneira, o tipo de 

interfaces entre a infraestrutura, o componente protético e o implante devem ser 

levados em consideração (BINON et al., 1994; SCHULTE; COFFEY, 1997; BINON, 

2000a, 2000b; GENG; TAN, 2001; CARR; BRUNSKI; HURLEY, 2002; KHRAISAT et 

al., 2002; TAYLOR, AGAR, 2002; ALKAN; SERTGOZ; EKINI, 2004; KANO et al., 

2006). 

Diferentes sistemas de implantes possuem parafusos de retenção específicos 

que variam em função do material de sua constituição, configurações mecânicas e 

da qualidade de sua usinagem de maneira com que cada desenho de parafusos 

resultaria num tipo de pré-carga (BINON et al., 1994; BURGUETE et al., 1994, 

BINON, 2000b; TAN; TAN; NICHOLLS, 2004; BOZKAYA; MÜFÜ, 2005). Cada 

parafuso poderá apresentar variação nas suas características mecânicas, 

capacidade anti-rotacional, resistência a fadiga e ao desaperto. A elasticidade do 

material usado como manufatura do parafuso seria importante para desenvolvimento 

e manutenção da pré-carga (JÖRNÉUS; JEMT; CARLSSON, 1992; PATTERSON; 

JOHNS, 1992; GENG; TAN, 2001; LEE et al., 2002; CANTWELL; HOBKIRK, 2003). 

Da mesma maneira, a geometria das superfícies de união em contato determinaria a 

quantidade de pré-carga estabelecida (JÖRNÉUS; JEMT; CARLSSON, 1992; 

PATTERSON; JOHNS, 1992; BINON et al., 1994; BINON, 1995, 1996a, 1996b; 

ABOYOUSSEF; WEINER; EHRENBERG, 2000; BOZKAYA; MÜFÜ, 2003, 2005; 

QUEK; TAN; NICHOLLS, 2006), bem como qualidade da adaptação (CARR; 

BRUNSKI; HURLEY, 1996; KANO et al., 2006). Valores de pré-carga de 

determinadas junções são informações que faltam na literatura e são importantes 

para se conhecer a eficiência, previsibilidade da longevidade clínica e seleção dos 

diferentes tipos de implantes dentários. De acordo com a revisão de Binon (2000a), 

somente 10% da força relacionada ao torque aplicado é diretamente transformado 

em tensão e potencial de energia no parafuso, o restante se perderia em calor, 

resistência friccional entre as partes e distorção do parafuso. Por isso qualquer 

método para aperfeiçoar a pré-carga seria útil para aumentar a força de união entre 

as partes. Acredita-se que o atrito entre as roscas é maior nos primeiros 

apertamentos de parafusos e diminui na medida em que se aplicam ciclos de torque 

de aperto/desaperto (HAACK et al., 1995). Quando um torque é aplicado num 
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parafuso novo, existe certo ajuste entre as irregularidades das superfícies de contato 

chamado de adaptação ou assentamento do parafuso (BINON et al., 1994; BINON, 

2000b; WINKLER et al., 2003). Esse procedimento depois de repetido várias vezes 

faz com que a superfícies das roscas percam atrito e se tornem mais lisas, alterando 

valores no torque de desaperto (JÖRNÉUS; JEMT; CARLSSON, 1992; WEISS; 

KOZAK; GROSS, 2000; BINON, 2000b). 

Jemt et al. em 1991 observaram em um acompanhamento clínico prospectivo 

que, depois de reapertos nos parafusos, o problema de desaperto diminuía em 

função do tempo. Assim, procedimentos clínicos como seqüências de 

aperto/desaperto de parafusos poderiam também alterar algumas propriedades 

mecânicas de parafusos de retenção protéticos (TZENAKIS et al., 2002). Alguns 

autores (BREEDING et al., 1993; BINON et al., 1994; DIXON et al., 1995; BINON, 

2000b; KHRAISAT et al., 2004c; ATT et al., 2006) sugeriram, no dia da instalação da 

prótese sobre implantes um novo aperto de parafuso, de um a dez minutos após o 

primeiro e, segundo Binon (1994), depois de determinados períodos de tempo com a 

prótese em função esse procedimento deveria se repetir. Assim, próteses sobre 

implantes apresentariam maior estabilidade em longo prazo depois de parafusadas 

mais de uma vez (JEMT et al., 1991; BINON et al., 1994; JEMT; PETTERSON, 

1993; BINON, 2000b; JEMT; LINDEN; LEKHOLM, 1992). De acordo com Binon 

(2000b), o procedimento de aperto e desaperto seria vantajoso, porém dependeria 

do tipo de parafuso a ser utilizado. O procedimento seria vantajoso para parafusos 

de titânio, porém com parafusos de ouro, o excesso de manipulação resultaria em 

menor pré-carga. Dependendo do conceito do sistema de implantes em que se 

trabalha, perda de coeficiente de atrito pode aumentar a pré-carga e ajudar na 

estabilidade do parafuso, por isso a análise de pré-carga e de torque de remoção 

juntas pode trazer alguns esclarecimentos importantes no estudo da mecânica de 

diferentes parafusos e junções em próteses sobre implantes.  

Schulte e Coffey (1997) viram que os valores de torque de desaperto de 

parafusos parafusados direto no implante não mudavam em função do tempo sem a 

aplicação de carga sobre os implantes. Para alguns o procedimento de aperto e 

desaperto de parafusos poderia aumentar os valores de pré-carga (HAACK et al., 

1995; TZENAKIS et al., 2002), enquanto outros trabalhos o resultado observado foi 

queda na pré-carga (BYRNE et al., 2006). Weiss, Kozak e Gross (2000) observaram 

perda no valor de torque de remoção após 200 ciclos de aperto e desaperto em 
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diferentes tipos de parafusos e junções pilar/implante, provavelmente devido a 

diminuição do coeficiente de fricção entre as partes. Byrne et al. (2006) observaram 

que parafusos de titânio perdiam pouca pré-carga após três seqüências de aperto e 

desaperto, todavia parafusos revestidos tinham uma perda significativa de pré-carga 

depois dos ciclos, provavelmente devido a redução da presença de lubrificante 

sólido na superfície do parafuso. Análises de torque de aperto/desaperto poderiam 

resultar na diminuição no valor do torque depois de ciclos de aperto e desperto 

(HAACK et al., 1995; WEISS; KOZAK; GROSS, 2000). Contudo existem autores que 

não encontraram diferenças na pré-carga após o procedimento (MARTIN et al., 

2001), nem de valores de torque de desaperto (SCHULTE; COFFEY, 1997; ELIAS; 

FIGUEIRA; RIOS, 2006), porém resistência a fratura se manteria igual depois de até 

mesmo 20 ciclos (ALRAFEE et al., 2002). 

Resumindo, na busca de maior estabilidade mecânica do parafuso de 

retenção, autores sugerem o uso de implantes com junções internas (BINON, et al., 

1994; MCGLUMPHY; MENDEL; HOLLOWAY, 1998; NORTON, 1997; NORDIN et 

al., 1998; NORTON, 1999; NORTON, 2000 a; NORTON, 2000 b; MANGANO; 

BARTOLUCCI, 2001; ŞAHIN; CEHRELI; YALCIN, 2002; LANG et al., 2003; 

ÇEHRELI et al., 2004; KITAGAWA et al., 2005), junções externas com parafusos 

revestidos (JÖRNÉUS; JEMT; CARLSSON, 1992; PATTERSON; JOHNS, 1992; 

BINON et al., 1994; HAACK et al., 1995; MCGLUMPHY; MENDEL; HOLLOWAY, 

1998; CIBIRKA et al., 2001; MARTIN et al., 2001; DRAGO, 2003; LANG et al., 2003) 

ou táticas clínicas que buscariam a manutenção protética (BREEDING et al., 1993; 

BINON et al., 1994; DIXON et al., 1995; BINON, 2000b; TZENAKIS et al., 2002; 

KHRAISAT et al., 2004c; ATT et al., 2006). Apesar de todo esse avanço, a obtenção 

de ótima estabilidade e manutenção da interface pilar/implante ainda é um desafio 

para a clínica diária. Para estudar o assunto o autor sugere e usa durante o trabalho 

o termo “sistema de retenção pilar/implante” que estaria relacionado ao conjunto de 

fatores mecânicos que englobariam o desenho e o relacionamento do pilar com o 

implante, o tipo de parafuso e o valor de torque aplicado. A maioria dos problemas 

biomecânicos ocorreria em longo prazo e a falta de profundo conhecimento do 

assunto seria o principal motivo para tais falhas (TAYLOR; AGAR, 2002). 

Atualmente, com a enorme gama de opções que o mercado oferece (BINON, 2000a; 

JOKSTAD et al., 2003), o dentista deve cada vez mais conhecer e buscar 

esclarecimento baseado em evidências das diferentes técnicas que lhe são 
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oferecidas para decidir o que realmente faria diferença do ponto de vista clínico e 

prático do exercício da profissão diário.  
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2. OBJETIVOS 
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Frente ao estado da arte apresentado, este estudo se propõe a analisar 

algumas propriedades mecânicas referentes à diferentes tipos de mecanismo de 

retenção pilar/implante. As hipóteses nulas relativas às diferentes interfaces 

pilar/implante, tipos de parafusos e valores de torque avaliados seriam: 

 

(1) Não existira relação entre o valor de torque aplicado no parafuso e os diferentes 

sistemas de retenção pilar/implante com a pré-carga gerada do parafuso sobre o 

terço cervical do implante. 

 

(2) Não existiria perda de pré-carga dos parafusos em restaurações unitárias depois 

de esperados 5 minutos, sem a aplicação de carga sobre o componente protético 

para diferentes sistemas de retenção pilar/implante. 

 

(3) Não existiria perda de resistência à torção no sentido anti-rotacional dos 

parafusos em restaurações unitárias depois de esperados 5 minutos, sem a 

aplicação de carga sobre o componente protético para diferentes sistemas de 

retenção pilar/implante. 

 

(3) Valores de pré-carga de diferentes sistemas de retenção pilar/implante não 

aumentariam na medida em que os grupos fossem parafusados 5 vezes. 

 

(4) Valores de resistência à torção no sentido anti-rotacional do parafuso de 

diferentes sistemas de retenção pilar/implante não diminuiriam na medida em que 

fossem parafusados 5 vezes. 

 

(5) Não existiria relação entre a pré-carga gerada do parafuso sobre o terço cervical 

dos diferentes sistemas de retenção pilar/implante e a resistência à torção no sentido 

anti-rotacional do parafuso desses sistemas. 

Deste modo, o objetivo deste estudo foi avaliar a pré-carga gerada e o torque de 

desaperto do parafuso de diferentes sistemas de retenção de pilares protéticos 

sobre implantes dentários, sem a influência de forças ou carregamentos externo em 

função das características mecânicas de diferentes sistemas de retenção de 

implantes com interfaces tipo Hexágono Externo, Hexágono Interno e Cone Morse 

em relação a: 
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(1) Estabilidade da pré-carga de diferentes parafusos e intermediários durante cinco 

minutos após um torque de aperto. 

 

(2) Manutenção e estabilidade da pré-carga de diferentes parafusos e intermediários 

durante cinco minutos em cinco ciclos de aperto e desaperto. 

 

(3) Valores de torque de desaperto dos parafusos e intermediários depois de cinco 

minutos do aperto. 

 

(4) Valores de torque de desaperto dos parafusos e intermediários depois de cinco 

minutos do aperto e após cinco ciclos de aperto e desaperto. 
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3. MATERIAIS E MÉTODO 
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Os materiais e método da presente pesquisa são apresentados 

separadamente para facilitar o bom entendimento do trabalho como um todo, 

que se encontra dividido em quatro artigos a serem enviados para publicação. 

 

3.1. Extensiômetria: 
A extensiômetria é um método experimental de análise de tensões baseado no 

uso e na aplicação de extensômetros ou strain gauges. Extensômetros são 

pequenas resistências elétricas com alto grau de sensibilidade. Essas trabalham em 

função da quantidade de corrente elétrica que entra e sai da resistência. 

Os extensômetros são colados com colas especiais sobre a superfície dos 

materiais em que se pretende realizar o estudo dos campos de tensões. Quando a 

superfície analisada sofre deformações mecânicas, o extensômetro acompanha 

essas deformações. Sua resistência sofre, assim, um deslocamento similar ao da 

superfície analisada, alterando o diâmetro da resistência e a voltagem da corrente 

de saída. Basicamente, esse é fenômeno que permite a leitura do campo de 

deformação por meio de um extensômetro. De uma maneira geral, quando o 

diâmetro da resistência diminui, a resistência elétrica aumenta. Por esses motivos 

diferentes tipos de extensômetros são fabricados para os vários tipos de materiais, 

que vão variar de acordo com suas propriedades mecânicas e físicas. Temperatura 

e umidade são variáveis importantes e devem ser controladas com eficiência durante 

a aplicação da técnica. O presente estudo foi realizado numa sala com temperatura 

e umidade controlada por aparelhos. Os extensômetros podem variar em tamanho, 

forma e nível de sensibilidade. As peças utilizadas no presente estudo eram 

altamente sensíveis, de tamanho apropriado para a área do estudo e indicadas para 

uso sobre titânio. 

Computadores com programas específicos são acoplados a leitores de sinais 

elétricos e esses realizam a leitura e o arquivo das microcorrentes elétricas de saída 

dos extensômetros. As leituras são feitas em pequenos intervalos de tempo e 

permitem ajustes aos diferentes extensômetros em que se opta trabalhar. No 

presente estudo todos os extensômetros estavam ligados a um conector Microlink 

3000 (Biodata, Manchester, Grã-Bretanha). Os sinais de saída dos extensômetros 

eram adquiridos e processados com o auxílio de um módulo para medição de 

transdutores (C56 Sangamo transduce meter, Sangamo weston control, Bogner 

Regis, Grã-Bretanha), de um conversor A/D e da leitora dos extensômetros Microlink 
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3000. O Microlink 3000 estava ligado a um computador pessoal (Dell, Optiplex GL 

5100, penthium inside) em que os dados eram arquivados e analisados por meio de 

programas específicos fornecidos pela empresa Biodata (Windspeed e Famos para 

Windows 3.1). Além disso, um gerador de corrente (PL 310 DC Power Supply Unit, 5 

V, Thurlby Thandar Instruments, Huntingdon, Cambridgeshire, Grã-Bretanha) provia 

corrente elétrica no valor correspondente para o extensômetro selecionado. Todo o 

aparato descrito é ilustrado na Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2(A). Computador pessoal com o programa responsável pela aquisição 
e análise dos dados. (B) Conjunto descrito de cima para baixo composto pelo 
gerador de corrente para os extensômetros, Microlink 3000 e o Sangamo C56, 

que estavam conectados entre si, ao computador e aos extensômetros. 
 

O setup do programa montado para a leitura dos extensômetros em função do 

tempo são apresentados na Figura abaixo. 
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Figura 3. Setup definido no programa para leitura em microtensão (µε) dos 
extensômetros utilizados para este trabalho, era realizada uma leitura a cada 3 

milisegundos. 
 

O método de leitura dos campos de tensões com extensômetros é muito 

trabalhoso por exigir processo de calibração de todos os transdutores antes e ao 

final do ensaio experimental, buscando comprovar a capacidade de repetibilidade de 

cada peça. É chamado por transdutor o conjunto formado pelo extensômetro e a 

amostra na qual o extensômetro está colado. 

O processo de calibração consiste na aplicação gradual de forças com valores 

conhecidos sobre os transdutores dentro dos limites mecânicos de cada peça 

analisada. Depois de aplicada as cargas, um gráfico era montado confrontando os 

valores de cada carregamento em relação a leitura do extensômetro referente a 

força específica, em milivolts (m.V) ou em microtensão (µε) de acordo com a análise 

dos dados, programado previamente na leitora Sangamo 65. Os gráficos resultantes 

antes e depois do experimento devem sempre ser similares e próximos, confirmando 

a capacidade de repetibilidade do transdutor analisado. A equação da reta bissetriz 

formada a partir das retas do gráfico referente aos valores de antes e depois do 

processo de calibração é utilizada como fator de conversão da leitura em mV ou µε 

para, no caso deste estudo, N ou N.cm, de acordo com as situações que serão 

descrita mais a frente. Depois do uso dos transdutores no experimento propriamente 

dito, era aplicado o fator de conversão e o valor da tensão sofrida em força passava 

a ser conhecido. Portanto, para cada transdutor era realizado o processo de 

calibração antes e depois do uso e, assim, conhecido o fator de conversão 

específico, já que cada peça era considerada um transdutor único. 

 

3.2. Aparato experimental. 
Análogos de implantes, confeccionados a partir da mesma matéria prima utilizada 

para a fabricação de implantes dentários, foram produzidos sob encomenda pela 

empresa Neodent (Curitiba, Brasil). Tais peças eram padronizadas em 4,3 mm de 

diâmetro com 13 mm de comprimento, tinham a forma cilíndrica e não apresentavam 

roscas externas. Essas peças passaram pelo mesmo processo de fabricação e 

controle de qualidade que implantes utilizados comercialmente. Foram fabricados 10 

análogos de implante de hexágono externo (como mostra a Figura 1 do artigo 4), 5 
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de hexágono interno e 15 com o desenho de interface tipo Cone Morse com 

angulação interna de 11,5o. 

Dois extensômetros (TSM Ltd, Londonderry, Grã-Bretanha; gauge description 

2N/120/PC11/C; gauge factor 2,05; 120Ω +/- 0,3%) eram colados sobre faces 

opostas das amostras de implantes. Os extensômetros eram posicionados paralelos 

ao longo eixo do implante e eqüidistantes entre si. Os extensômetros eram colados 

com cola M-bond 200 (Vishay Micro measurements, Hants, Grã-Bretanha) na parte 

lateral superior das paredes do implante e junto ao terço cervical da plataforma, 

situados logo abaixo da plataforma. Buscando otimizar o processo de colagem, as 

peças eram previamente jateadas com partículas de oxido de alumínio (10µm) 

empregando-se pressão de 2 bars. Uma peça de latão foi confeccionada para ser 

parafusada sobre a plataforma dos implantes buscando proteger a plataforma e a 

interface durante o processo de jateamento. 

Uma vez que os dois extensômetros eram colados sobre os implantes, esses, 

agora chamados por transdutores, eram fixados com Araldite rapid (Bostik Ltd, 

Leicester, Grã-Bretanha) dentro de blocos de resina acrílica, deixando o terço 

cervical exposto. Todos os blocos de resina tinham a mesma configuração, 30 mm 

de diâmetro por 30 mm altura. Os blocos foram usinados em torno Boxford (Halifax 

England, Grã-Bretanha) do laboratório do Departamento de Prótese Dentária da 

Eatsman Dental Institute, Londres, Grã-Bretanha. Todos os blocos apresentavam 

duas perfurações, uma na plataforma superior para os implantes serem inseridos e 

colados e outra na parte inferior que era utilizada para futura adaptação desta peça 

sobre uma máquina para aplicação de torque, que será posteriormente descrita. 

Além dessas duas perfurações nos extremos do bloco, existiam outras três 

pequenas perfurações laterais na porção inferior que objetivavam permitir a 

instalação de parafusos que iriam manter os blocos fixos em posição durante a 

aplicação de torques na máquina específica. Na plataforma superior dos blocos de 

resina eram colados terminais CPF-50C (Vishay Micro measurements, Hants, Grã-

Bretanha) que possibilitavam organização e separação dos fios condutores de 

corrente de entrada e saída da corrente elétrica de cada extensômetro. A Figura 2 

do artigo 4 exemplifica uma das amostras de cada grupo preparada para os testes, 

que se baseavam no conjunto bloco de resina, análogo do implante, fios e 

extensômetros. 
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Todas as amostras eram conectadas ao Microlink 3000 por intermédio de um 

cabo que fornecia a corrente elétrica de entrada e levava a corrente de saída dos 

extensômetros para o conversor. Dentro da caixa de conexão deste fio conector ao 

Microlink 3000 para leituras dos extensômetros foram montadas duas resistências 

de 120Ω (Rs components UK, Corby, Grã-Bretanha). Desta maneira, todas as peças 

utilizadas estavam montadas numa configuração de ½ ponte de Whestone, que 

permitiam a leitura das resistências através da corrente de saída. 

Para aplicação dos torques sobre os parafusos estudados foi utilizada uma 

máquina que funcionava como um torquímetro eletrônico com alta capacidade de 

medição dos valores de aperto e desaperto das peças submetidas aos ensaios. Tal 

máquina foi projetada e construída no laboratório do departamento de Prótese 

Dentária da Eastman Dental Institute. 

 

3.2.1. Aparato para aplicação de torques específicos. 

Um torquímetro eletrônico especial foi utilizado para apertar e desapertar as 

amostras com valores de torque previsíveis, com velocidade constante e peso 

controlado. O aparato eletrônico para aplicação dos torques tinha um motor de 6V 

em seu topo que funcionava numa velocidade de até 5.600 RPM (Motor 718-969, 

Precision dc System, RS components limited, Corby, Grã-Bretanha). Esse era 

monitorado por um motor controle e uma transmissora (Transmissora, Relay 346-

744, 11 pin, 24Vdc coil, 400 Ohm, twin coil, DPCO, RS components limited, 

Precision dc System, Corby, Grã-Betanha). Abaixo e conectada a esse havia um 

sistema de redução composto por duas caixas de engrenagens (engrenagem 

ovóide, Gearbox-Ovoid 3336-270, razão 1.250:1 e engrenagem ovóide, Gearbox-

Ovoid 3336-270, razão 5:1, RS components limited, Precision dc System, Corby, 

Grã-Bretanha). Um motor elétrico estava conectado as engrenagens buscando 

diminuir a velocidade e aumentar o torque de saída. A haste de direção da segunda 

engrenagem estava conectada a uma garra eletromagnética de 24V (Garra 

magnética, Magnetic clutch 267-7725, Precision dc System, RS components limited, 

Corby, Grã-Bretanha). Essa garra eletromagnética era utilizada para unir duas 

hastes paralelas, o sistema de embreagens (na parte superior) e uma chave 

protética digital (na parte inferior). Assim o motor elétrico poderia transmitir o torque 

para a chave protética digital retida pela garra. 
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A parte inferior do torquímetro eletrônico era composta pela base de apoio para a 

amostra (no presente caso, a amostra era formada pelo conjunto do transdutor 

colado a base de resina acrílica). A base de apoio para a amostra era constituída por 

uma haste de secção circular em que a amostra era adaptada na extremidade 

superior. A amostra ficava presa a haste por parafusos que fixavam a base de resina 

da amostra à haste ou base de apoio. Essa haste tinha movimento rotacional e 

possuía em sua porção inferior uma ponta perpendicular logo a sua frente que 

acompanha o movimento rotacional da haste. 

Em frente à ponta da base de apoio da amostra havia duas placas retangulares 

paralelas com extensômertos colados sobre elas. A ponta tocava nas placas em dois 

sentidos: rotacional ou anti-rotacional, dependendo da direção para onde a amostra 

estaria se movimentando. O movimento da amostra era ditado pela chave protética 

digital que girava em função da direção determinada pelo motor. A imagem e 

detalhes do aparato descrito encontram-se ilustrados na Figura 1 do artigo 3. 

Os extensômetros colados sobre as placas estavam conectados ao conversor de 

dados Microlink 300 (Biodata, Manchester, Grã-Bretanha). O sinal de saída dos 

extensômetros era quantificado e processado por meio do módulo de medição de 

sinais dos transdutores (C56 Sangamo transduce meter, Sangamo weston control, 

Bogner Regis, Grã-Bretanha) e do Microlink 3000, utilizando um conversor A/D e o 

quadro de extensômetros. O microlink 3000 estava ligado a um computador pessoal 

(Dell, Optiplex GL 5100, penthium inside) para registro e subseqüente análise dos 

dados por intermédio do programa de computador específico fornecido pela empresa 

Biodata (Windspeed e Famos para Windows 3.1), seguindo o mesmo processo 

descrito anteriormente para leitura das amostras. 

Finalmente, dois geradores de corrente (PL 310 DC Power Supply Unit, 5V e o 

Power supply 320, 6V e 24V, Thurlby Thandar Instruments, Huntingdon, 

Cambridgeshire, Grã-Bretanha) proviam energia para todo o aparato, representado 

no esquema abaixo da Figura 2 do artigo 3. 

No momento em que o controle do motor estava ligado, a chave protética digital 

rodava e a ponta ativa da base de apoio da amostra empurrava um dos transdutores 

formados pelas placas metálicas. A força gerada na placas era resultado do torque 

aplicado pelo motor elétrico que estava ligado à chave protética digital na parte 

superior do aparato sobre a amostra em posição. Os dados resultantes da saída de 

corrente do extensômetro colado sobre a placa eram processados pelo Microlink 
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3000, na entrada NT8. O Microlink tinha um módulo de alarme na entrada N14 que 

desligava o gerador de energia do motor quando esse atingia determinado nível de 

torque. O valor de torque havia sido programado antes dos testes, durante o 

processo de calibração das placas realizado antes da análise. 

Como o torquímetro eletrônico era baseado no uso de extensômetros para seu 

funcionamento, as placas transdutoras A e B exigiam processo de calibração 

constante. Nesse se confirmava a capacidade das placas em mostrar o torque exato 

quer era aplicado pela chave protética digital guiada pelo motor, tanto no sentido 

rotacional, quanto no anti-rotacional. No período inicial de uso do torquímetro 

eletrônico com as amostras em posição e durante o trabalho piloto, o processo de 

calibração das placas da máquina era diário, antes e depois dos ensaios. Após 14 

dias de uso da máquina, foi confirmada sua alta estabilidade e esta rotina passou a 

ser semanal. A calibração das placas era realizada por meio da adaptação de um 

torquímetro analógico (modelo BTG24CN-S; Tohnichi, Tóquio, Japão) sobre a haste 

de apoio das amostras. Eram aplicados valores de forças em N.cm repetidos (10 

valores aleatórios, repetidos 10 vezes), com estes resultados eram confrontados os 

valores de mV arquivados pelo computador. Desta forma, era produzida uma reta de 

calibração e, assim, era obtido o fator de conversão, que neste caso se manteve 

constante desde o primeiro até o último dos ensaios realizados.  

 

3.3. Análise das amostras. 
Foram estudados os seguintes grupos de amostras: 

1. EH.Ti.32: cinco transdutores compostos por implantes de hexágono 

externo, cada um com seu respectivo intermediário tipo Munhão Universal 

e parafuso de titânio (Neodent, Curitiba, Brasil) Nestes, todos os parafusos 

eram apertados a 32 N.cm. 

2. EH.dlc.32: cinco transdutores compostos por implantes de hexágono 

externo, cada um com seu respectivo intermediário tipo Munhão Universal 

e parafuso de titânio recoberto por DLC (Neotorque, Neodent, Curitiba, 

Brasil). Todos os parafusos eram apertados a 32 N.cm. 

3. IH.Ti.20: cinco transdutores compostos por implantes de hexágono interno, 

cada um com seu respectivo intermediário tipo Munhão Universal e 

parafuso de titânio (Neodent, Curitiba, Brasil). Todos os parafusos eram 

apertados a 20 N.cm. 
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4. MT.OP.20: cinco transdutores compostos por implantes com interface tipo 

Cone Morse, cada um com seu respectivo intermediário tipo Munhão 

Universal em peça única (Neodent, Curitiba, Brasil). Todos os parafusos 

deste grupo foram apertados a 20 N.cm. 

5. MT.OP.32: cinco transdutores compostos por implantes com interface tipo 

Cone Morse, cada um com seu respectivo intermediário tipo Munhão 

Universal em peça única (Neodent, Curitiba, Brasil). Todos os parafusos 

deste grupo foram apertados a 32 N.cm. 

6. MT.TS.10: cinco transdutores compostos por implantes com interface tipo 

Cone Morse, cada um com seu respectivo intermediário tipo Munhão 

Universal com parafuso passante (Neodent, Curitiba, Brasil). Todos os 

parafusos deste grupo foram apertados a 10 N.cm. O processo de 

desaperto deste grupo se deu pelo parafuso passante que transpassava o 

componente protético. 

7. MT.TS.10.A: os cinco transdutores compostos por implantes com interface 

tipo Cone Morse e os respectivos intermediários utilizados no grupo 

MT.TS.10 foram utilizados mais cinco vezes para este grupo. Da mesma 

maneira, todos os parafusos foram apertados a 10 N.cm. Porém, o 

processo de desaperto deste grupo se deu por intermédio do uso de uma 

catraca, construída no laboratório do Departamento de Prótese Dentária 

da Eastman Dental Institute, que possuía uma infra-estrutura fundida a 

partir da parte superior do componente protético em sua parte ativa. Com 

o uso desta, o intermediário foi desapertado pelo seu corpo, na parte 

cimentável do mesmo, e não pelo parafuso passante. 

8. MT.TS.15.A: os mesmos cinco transdutores que foram utilizados pela 

segunda vez (com cinco ciclos de aperto e desaperto) pelo grupo 

MT.TS.10.A foram utilizados mais uma vez neste grupo. Entretanto desta 

vez, os parafusos foram apertados a 15 N.cm. O desaperto dos 

intermediários deste grupo também se deu através do intermediário e não 

pelo parafuso passante. 

A Figura 3 do artigo 2 mostra a catraca construída no laboratório do 

Departamento de Prótese Dentária da Eastman Dental Institute utilizada para 

desapertar os componentes protéticos por meio da parte superior cimentável destes 

e não pelo parafuso de retenção. 
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Todas as peças foram apertadas ao nível de torque anteriormente descrito de 

acordo com cada grupo estudado. Depois do primeiro aperto era aguardado cinco 

minutos com objetivo de se observar prováveis perda de pré-carga em função do 

tempo, que poderiam resultar de uma provável adaptação entre as peças 

(CANTWELL; HOBKIRK, 2003).  

Depois de cinco minutos de espera o torque de desperto era realizado. Foram 

realizados ao total cinco seqüências de aperto e desaperto com espera de cinco 

minutos entre esses procedimentos para cada amostra. Os valores de pré-carga, 

torque de aperto e torque de desaperto eram arquivados em tempo real pelo 

computador pessoal acoplado ao aparato experimental. 

Cada amostra era calibrada antes e depois dos testes com o objetivo de se 

conhecer o fator de conversão de cada um dos transdutores. 

 

3.3.1. Calibração das amostras. 

O processo de calibração de cada transdutor era único para cada amostra. Para 

isso eram colocados pesos conhecidos (em gramas) sobre uma barra que se 

apoiava acima de um intermediário que estava sobre o transdutor, este não estava 

parafusado ao implante (Figura 6). No caso dos implantes Cone Morse, o 

intermediário era instalado até haver um leve contato entre as roscas do implante 

com o componente. O contato da barra com os intermediários usados para 

calibração se dava por uma esfera metálica de 4 mm de diâmetro sobre o 

componente, que mantinha o contato sempre em um único ponto.  

Os valores dos pesos que eram aplicados sobre os intermediários variavam de 

acordo com a carga em que cada amostra viria a ser submetida. As peças que eram 

apertadas a um torque de 10 N.cm exigiriam menos peso sobre as mesmas. Já as 

peças que seriam submetidas a 32 N.cm precisavam de maior valor de pesos para 

que os valores de conversão aplicados após os testes ficassem dentro de limites 

reais de pré-carga aplicados sobre cada amostra. De uma maneira geral eram 

aplicados 10 valores de peso em ordem progressiva por 10 vezes antes e depois do 

teste. 
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Figura 6. Esquema do processo de calibração das amostras (transdutores). 

 

4. Análise estatística. 
Para cada comparação específica foi utilizado o programa SPSS Statistical for 

Windows 12 (Chigaco, IL, EUA). De uma maneira geral foi utilizado o teste de 

análise variância (ANOVA) e quando necessário era aplicado o teste de Tukey. O 

nível de significância estabelecido foi P < 0,05. 
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ARTIGO 1 
 

PERDA DE PRÉ-CARGA DE DIFERENTES SISTEMAS DE RETENÇÃO EM 
FUNÇÃO DO TEMPO E DE SEQUÊNCIAS DE APERTO/DESAPERTO. 

 

Introdução 
Um dos problemas clínicos relacionados à reabilitação oral com implantes 

dentários é o desaperto de parafusos, em especial no caso de restaurações unitárias 

(JEMT et al., 1991; JEMT; PETTERSSON, 1993; LANEY et al., 1994; EKFELDT; 

CARLSSON; BÖRJESSON, 1994; BECKER; BECKER, 1995; ENGQUIST; 

NILSSON; ÅSTRAND, 1995; HAAS et al., 1995; BALSHI; PRYSZAK; RANGERT, 

1996; HENRY et al., 1996; AVIVI-ARBER; ZARB, 1996; SCHELLER et al., 1998; 

WANNFORS; SMEDBERG, 1999; TAN; NICHOLLS, 2001; GOODACRE et al., 2003; 

PJETURSSON et al., 2007). O uso de implantes dentários em reabilitações unitárias 

levou ao desenvolvimento dos primeiros componentes protéticos especialmente 

direcionados para esse tipo de resolução clínica (JEMT, 1986; ÖHRNELL et al., 

1988) e, em 1988, foi desenvolvido o componente protético UCLA (LEWIS et al., 

1988 a; LEWIS et al., 1988 b; LEWIS; LLAMAS; AVERA, 1992). Tais componentes 

mudaram significantemente a metodologia para confecção das próteses sobre 

implante, pois a partir de então as próteses poderiam ser parafusadas diretamente 

sobre os implantes, sem o tradicional intermediário transmucoso cilíndrico. Em 1989, 

Lewis e colaboradores descreveram a técnica de fabricação das coroas telescópicas 

cimentadas e dos intermediários personalizáveis a partir de pilares UCLA visando 

resolver problemas de implantes angulados (LEWIS et al., 1989; LEWIS; LLAMAS; 

AVERA, 1992). Entretanto, o desenvolvimento de componentes protéticos em que o 

parafuso de retenção protético é parafusado direto no implante poderia resultar em 

aumento da incidência de desapertos ou fraturas desses parafusos (CARLSON; 

CARLSSON, 1994; CHEE; JIVRAJ, 2006). No caso de peças totalmente calcináveis, 

desapertos de parafusos poderia ser uma conseqüência resultante do processo de 

fabricação laboratorial (KANO et al., 2006). O problema do desaperto de parafusos 

teria maior dificuldade para conserto no caso das próteses cimentadas, devido a 

reversibilidade limitada (BINON et al., 1994; HEBEL; GAJJAR, 1997; RANGERT; 

SULLIVAN; JEMT, 1997; MICHALAKIS; HIRAYAMA; GAREFIS, 2003; CHEE; 

JIVRAJ, 2006). 
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Perdas de parafusos foram complicações muito comuns, principalmente para 

os primeiros componentes desenhados para implantes unitários, por exemplo, os 

primeiros relatos clínicos descrevem o uso de intermediários Interlocking Standard® 

(Nobelpharma™, Chicago) anti-rotacionais para próteses unitárias (BECKER; 

BECKER, 1995; BALSHI; PRYSZAK; RANGERT, 1996). Depois, outros sistemas 

protéticos, parafusos especiais e torquímetros foram especialmente desenvolvidos 

para as reabilitações unitárias e os índices de tais falhas reduziram 

consideradamente (ANDERSSON et al., 1992; JEMT; PETTERSON, 1993; 

EKFELDT; CARLSSON; BÖRJESSON, 1994; EKFELDT; CARLSSON; 

BÖRJESSON, 1994; LANEY et al., 1994; ANDERSSON et al., 1995; ENGQUIST; 

NILSSON; ÅSTRAND, 1995; HENRY et al., 1995; BALSHI; PRYSZAK; RANGERT, 

1996; HENRY et al., 1996; ANDERSSON et al., 1998; SCHOLLANDER, 1999; 

WANNFORS; SMEDBERG 1999; GOODACRE et al., 2003; DRAGO, 2003; 

GLAUSER et al., 2004; PJETURSSON et al., 2007). Porém, sabe-se que alguns 

sistemas de retenção, por exemplo, o parafuso de retenção da prótese, conhecido 

também por parafuso de ouro, poderia apresentar algumas limitações mecânicas 

(CARR; BRUNSKI; HURLEY, 1996; LEE et al., 2002), segundo Cantwel e Hobkirk 

(2003), esses parafusos poderiam perder pré-carga em função do tempo, sem 

aplicação de cargas externas. 

Buscando melhorar a pré-carga final de um parafuso, autores sugeriram na 

literatura dois apertos de parafuso no dia da instalação da prótese sobre implantes, 

sendo o segundo de um a dez minutos após o primeiro (BREEDING, DIXON, 

NELSON; TIETGE, 1993; BINON et al., 1994; DIXON et al., 1995; BINON, 2000b; 

KHRAISAT et al., 2004c; ATT et al., 2006). Para alguns o procedimento de aperto e 

desaperto de parafusos poderia aumentar os valores de pré-carga (HAACK et al., 

1995; TZENAKIS et al., 2002), enquanto outros trabalhos o resultado observado foi 

queda na pré-carga (BYRNE et al., 2006). Weiss, Kozak e Gross (2000) observaram 

perda no valor de torque de remoção após 200 ciclos de aperto e desaperto em 

diferentes tipos de parafusos e junções pilar/implante, provavelmente devido a 

diminuição do coeficiente de fricção entre as partes. Byrne, Jacobs, O’Connell, 

Houston e Claffey (2006) observaram que parafusos de titânio perdiam pouca pré-

carga após três seqüências de aperto e desaperto, todavia parafusos revestidos 

tinham uma perda significativa de pré-carga depois dos ciclos, provavelmente devido 

à redução da presença de lubrificante sólido na superfície do parafuso. 
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Além do parafuso e do tipo do intermediário, o relacionamento entre as 

interfaces pilar/implante passou a ser estudado como um fator importante na 

estabilidade das próteses sobre implantes e para manutenção do parafuso de 

fixação (ENGLISH, 1992; BURQUETE et al., 1994; BINON et al., 1994; DIXON et al.,  

1995; BINON, 1995; BINON; MCHUGH, 1996; BINON, 1996b; BOGGAN et al.,  

1999; ABOYOUSSEF; WEINER; EHRENBERG, 2000; BINON, 2000b; MERZ; 

HUNENBART; BELSER, 2000; HOYER et al., 2001; KHRAISAT et al., 2002; ŞAHIN; 

CEHRELI; YALCIN, 2002; KHRAISAT et al., 2004a, 2004b, 2004c; AKOUR; 

FAYYAD; NAYFEH, 2005; KIM et al., 2005; KHRAISAT et al., 2006; MAEDA et al., 

2007) e para resistência dessa união (BALFOUR; O’BRIEN, 1995; MÖLLERSTEN; 

LOCKOWANDT; LINDÉN, 1997; NORTON, 1997; NORTON, 1999; NORTON, 2000 

a; KHRAISAT, 2005). Quando mais justo o contato do pilar com o implante, com o 

máximo das superfícies em contato, mais o parafuso suportaria as cargas externas 

(BURQUETE et al., 1994; BINON et al., 1994; BINON, 1995; BINON; MCHUGH, 

1996; BINON, 1996a, 1996b; MÖLLERSTEN; LOCKOWANDT; LINDÉN, 1997; 

BOGGAN et al., 1999; ABOYOUSSEF; WEINER; EHRENBERG, 2000; BINON, 

2000b; MERZ; HUNENBART; BELSER, 2000; KHRAISAT et al., 2002; AKOUR; 

FAYYAD; NAYFEH, 2005; KHRAISAT, 2005; KANO et al., 2006). Inclusive próteses 

com maior área de contanto na interface pilar/implante apresentariam menores 

índices de desaperto (ENGLISH, 1992; BINON et al., 1994, MCGLUMPHY; 

MENDEL; HOLLOWAY, 1998; BOGGAN et al., 1999; ABOYOUSSEF; WEINER; 

EHRENBERG, 2000; MERZ; HUNENBART; BELSER, 2000; HOYER et al., 2001; 

CHO et al., 2004; TAN; TAN; NICHOLLS, 2004; AKOUR; FAYYAD; NAYFEH, 2005; 

QUEK; TAN; NICHOLLS, 2006), a tolerância entre as peças seria uma característica 

muito importante na determinação dessa área de contato (BALFOUR, O’BRIEN, 

1995). Seguindo essa linha de raciocínio, implantes dentários com junções internas 

foram desenvolvidos, reduzindo indíces de desaperto de parafusos devido a maior 

área de contato entre o pilar e o implante (BINON et al., 1994; PALMER et al., 1997; 

MCGLUMPHY; MENDEL; HOLLOWAY, 1998; NORDIN et al., 1998; LEVINE et al., 

1999; MERZ; HUNENBART; BELSER, 2000; MANGANO; BARTOLUCCI, 2001; 

NORTON, 2001; BOZKAYA; MÜFTÜ, 2003, 2005; ABBOUD et asl., 2005; AKOUR; 

FAYYAD; NAYFEH, 2005; WENNSTRÖM et al., 2005; NORTON, 2006) que, além 

disso, facilitariam o procedimento restaurador (FINGER  et al., 2003). O menor 

desajuste entre as peças manteria a união pilar/implante mais estável por resultar 
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em mínima micromovimentação (BINON, 1995, 1996a, 1996b; BINON; MCHUGH, 

1996; KHRAISAT et al., 2004a, 2004b, 2004c; KHRAISAT, 2005; KITAGAWA et al., 

2005; KHRAISAT et al., 2006), por isso os valores de tolerância entre as peças de 

um sistema de implantes estaria diretamente relacionado a qualidade de um sistema 

(BINON, 1996a), bem como a qualidade da adaptação entre as peças (KANO et al.,  

2006). 

Assim, diferentes tipos de interfaces pilar/implante foram desenvolvidos 

(BINON, 2000a; JOKSTAD et al., 2003). Entre os principais tipos de interface, 

destacam-se as de junção interna ao implante, com diferentes desenhos. Exemplos 

de interfaces internas têm-se o hexágono interno e o “cone Morse”, que é uma união 

cônica. “Cone Morse” é um termo originário da indústria de ferramentas que designa 

um mecanismo de encaixe ao qual um cone é adaptado dentro de outro cone. A 

ação de contato é resultado do íntimo relacionamento e fricção que é desenvolvida 

em ambos elementos quando um macho é gentilmente instalado num elemento 

fêmea. Este tipo de encaixe é amplamente utilizado para apertar uma broca ou 

mandril de máquinas conhecidas por furadeiras. O ângulo do cone é indicado em 

graus ou em porcentagem (do raio por unidade de altura). Porcentagens de 4 - 7% 

seriam as mais típicas. Além disso, tais desenhos cônicos seriam caracterizados 

pelo seu braço longo, resultando em uma proporção de 5:1 da altura pelo diâmetro. 

Por exemplo, um implante Straumann (Villeret, Suíça) tem o ângulo total de 

convergência do cone de 16o, com altura de 2,3mm e diâmetro de 2,25mm, não se 

caracterizando como um cone Morse “verdadeiro” como os utilizados para 

aplicações industriais. Este seria um tipo de mecanismo de encaixe bicônico cuja 

efetividade é significantemente aumentada devido a pré-carga gerada pelas 

superfícies de contato do cone e do parafuso do intermediário, resultante de um 

torque controlado (PERRIARD et al., 2002). Binon (2000a) descreve implantes cone 

Morse “verdadeiros” como aqueles que não teriam roscas nos parafusos. Testes 

mecânicos em ambiente laboratorial de implantes com junções cônicas internas ou 

”cone Morse” têm resultado em excelente estabilidade protética (SUTTER et al., 

1993; BINON et al., 1994; MÖLLERSTEN; LOCKOWANDT; LINDÉN, 1997; 

NORTON, 1997; NORTON, 1999; NORTON, 2000 b; NORTON, 2000; ROMANOS; 

NENTWIG, 2000; MERZ; HUNENBART; BELSER, 2000; KHRAISAT et al., 2002; 

PERRIARD et al., 2002; ÇEHRELI et al., 2004; KITAGAWA et al., 2005; ERNEKLINT 

et al., 2006). Além disso, cálculos analíticos sobre diferentes parâmetros de 
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implantes com junção interna mostram que este tipo de interface teoricamente 

poderia resultar em grande retenção e estabilidade da prótese (MERZ; 

HUNENBART; BELSER, 2000; PERRIARD et al., 2002; ŞAHIN; CEHRELI; YALCIN; 

2002; BOZKAYA; MÜFÜ, 2003; AKOUR; FAYYAD; NAYFEH, 2005; BOZKAYA; 

MÜFÜ, 2005; KITAGAWA et al., 2005; CHUN et al., 2006; MAEDA; SATOH; SOGO, 

2006). 

Frente a muitas opções de interface pilar/implante disponíveis no mercado 

(BINON, 2000a; JOKSTAD et al., 2003), o presente estudo buscou avaliar o 

comportamento mecânico estático de diferentes junções em função do tempo e de 

seqüências de aperto e desaperto.  

 

Materiais e métodos 
Foram encomendados implantes dentários lisos para a empresa de implantes 

Neodent (Curitiba, Brasil). Todos os implantes eram maquinados cilíndricos e tinham 

4,3 mm de diâmetro por 13 mm de comprimento. A ausência de roscas possibilitou a 

colagem (M-bond 200, Vishay Micro measurements, Hants, Grã-Bretanha) de dois 

extensômetros (TSM Ltd, Londonderry, Grã-Bretanha; gauge description 

2N/120/PC11/C; gauge factor 2,05; 120Ω +/- 0,3%) no terço cervical em cada uma 

das peças, logo abaixo da plataforma. Os extensômetros se encontravam paralelos 

ao longo eixo do implante e eqüidistantes entre si. As peças foram previamente 

jateadas com óxido de alumínio (10 µm) a 2 bar permitindo o processo de colagem, 

para isso as plataformas eram protegidas com peças de latão parafusadas sobre 

essas. Os implantes atuavam como um transdutor de força na medida em que um 

intermediário era parafusado sobre ele. Os extensômetros nessa posição mediam 

mudanças na pré-carga dos parafusos dos intermediários que resultavam em 

deformações plásticas no terço cervical dos implantes. Todas as amostras eram 

calibradas antes e depois dos testes a partir de um modelo, que era baseado na 

aplicação de cargas verticais sobre uma barra apoiada numa esfera metálica de 4 

mm sobre o intermediário.  

Todas as amostras estavam fixas e coladas a blocos de resina acrílica de 

maneira que quando aplicados os torques determinados, as peças permaneciam 

imóveis. A plataforma superior dos blocos de resina permitia a colagem de terminais 

CPF-50C (Vishay Micro measurements, Hants, Grã-Bretanha) que possibilitavam 
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organização e separação dos fios condutores de corrente de entrada e saída da 

corrente elétrica de cada extensômetro (Figura 1). 

Os extensômetros foram montados numa configuração de ½ ponte de 

Whestone e eram supridos por um gerador de força laboratorial (PL 310 DC Power 

Supply Unit, 5 V, Thurlby Thandar Instruments, Huntingdon, Cambridgeshire, Grã-

Bretanha). Os sinais de saída dos extensômetros eram adquiridos e processados 

com o auxílio de um módulo para medição de transdutores (C56 Sangamo transduce 

meter, Sangamo weston control, Bogner Regis, Grã-Bretanha), de um conversor A/D 

e da leitora dos extensômetros Microlink 3000. O Microlink 3000 estava ligado a um 

computador pessoal (Dell, Optiplex GL 5100, penthium inside) em que os dados 

eram arquivados e analisados por meio de programas específicos fornecidos pela 

empresa Biodata (Windspeed e Famos para Windows 3.1). O programa realizava 

uma leitura a cada 3 mS. 

Cinco diferentes sistemas de retenção pilar/implante, com 5 amostras cada 

foram avaliados e são descritos na Tabela 1. Todas as amostras eram compostas 

por componentes fabricados pela empresa Neodent® (Curitiba, Brasil). Cada 

conjunto de amostra era formado por implantes (transdutores), intermediários e 

parafusos. Cada um dos cinco conjuntos de amostras era submetido a cinco ciclos 

de aperto e desaperto, eram aguardados cinco minutos de espera entre cada um 

desses ciclos. Ao final, os resultados de cada grupo eram compostos por 25 valores 

de pré-carga. 

Para a aplicação dos torques sobre os parafusos foi utilizada uma máquina 

construída no laboratório do Departamento de Prótese Dentária do Eastman Dental 

Hospital (Figura 2). Esta possibilitava a aplicação dos torques controlados com 

repetibilidade com confiança de 95%. Durante a aplicação dos torques, foi colocado 

um peso de 1 Kg sobre a chave de torque e logo depois de aplicada a força o peso 

era removido. Cinco minutos depois, durante o desaperto do parafuso, o mesmo 

procedimento era repetido.  

Basicamente, o torquímetro eletrônico era composto por extensômetros que 

exigiam calibração semanal durante a execução dos testes, que se mostraram 

estáveis, com o fator de conversão inalterado durante a execução do trabalho. A 

máquina aplicava o torque de acordo com o valor programado no Sangamo C56 que 

controlava a geração de energia para um motor que coordenava a chave digital. 
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Todos os componentes e implantes foram utilizados por uma única vez. Os 

testes foram realizados numa sala com temperatura e umidade controlada. Cada 

parafuso ou intermediário novo era rosqueado até a primeira indicação de que as 

roscas estavam em contato e depois o torquímetro eletrônico aplicava o torque 

predeterminado. Durante o processo de calibração, os intermediários de hexágono 

externo e interno não estavam parafusados ao implante, apenas apoiados sobre 

esses. Já os implantes Cone Morse se encontravam com as roscas em contato 

passivo, sem aplicação de torque. 

 

Resultados 
Nas Figuras de 1 a 6 estão representados os gráficos que foram elaborados 

baseando-se nos valores médios da pré-carga encontrada em função do tempo e 

nesses foram apresentados os cinco ciclos de aperto e desaperto para cada 

amostra, o valor do intervalo de confiança a 95% de cada amostra mostra a variação 

dos resultados em relação as seqüências. Pode-se observar que os valores de pré-

carga se mantiveram estáveis durante os cinco minutos de espera, pois não foram 

observadas grandes variações na pré-carga durante o tempo de espera em nenhum 

dos cinco ciclos analisados. 

Os valores de pré-carga arquivados pelo computador mostravam a influência 

do peso de 1 kg que ficava sobre o torquímetro eletrônico no momento de aperto e 

desaperto das peças. Para realização da análise estatística, foi realizada a média 

dos valores de pré-carga logo após de aplicado o torque de aperto e cinco minutos 

depois deste procedimento, ou seja, a pré-carga que se acumulava devido ao peso 

não foi computada. Os dados obtidos foram analisados pela análise de variância 

(ANOVA) entre os resultados da pré-carga para os cinco ciclos dentro de cada grupo 

com o auxílio do programa SPSS Statistical for Windows 12 (Chigaco, IL, EUA). O 

nível de significância foi estabelecido em P<0,05. Os resultados das análises estão 

expressos na Tabela 2. 

Os valores de pré-carga do Gráfico 6 eram relativos aos resultados do valor 

médio das amostras entre cinco ciclos de aperto/desaperto para comparação entre 

os grupos. Foram observados maiores valores gerados no terço cervical dos 

implantes de hexágono interno e os menores resultados pelos implantes de 

hexágono externo com parafusos de titânio acompanhados pelo grupo EH.dlc.32. 

Ambos os grupos de hexágono externo mostraram os menores índices de 
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significância e o grupo EH.dlc.32 acumulou, em média, 48% a mais de stress em 

relação ao grupo EH.Ti.32. Teste de Tukey foi aplicado para análise entre os grupos 

(SPSS Statistical for Windows 12, Chigaco, IL, EUA). Os resultados das análises se 

encontram na Tabela 3. 

 
Discussão 

O trabalho observou e comparou a perda de pré-carga de sistemas de 

retenção protéticos durante cinco minutos após seu aperto em até cinco ciclos de 

aperto e desaperto. Tal perda seria resultante de uma possível adaptação entre as 

peças de sistemas de retenção tipo: plataforma de hexágono externo com parafuso 

de titânio apertado a 32 N.cm, hexágono externo com parafuso recoberto por DLC 

apertado a 32 N.cm, hexágono interno com parafuso de titânio apertado a 20 N.cm, 

implante com interface Cone Morse e intermediário em peça única apertado a 20 

N.cm, interface Cone Morse com intermediário em peça única apertado a 32 N.cm e 

implante Cone Morse com intermediário em duas peças (parafuso passante) 

apertado a 10 N.cm. 

Basicamente, poderíamos classificar as interfaces protéticas como: A. 

internas ou externas ao implante; B. com faces planas ou cônicas. Tais 

características podem sofrer inúmeras modificações estruturais que vão resultar em 

características mecânicas e formas de uso distintas. No presente estudo, as 

amostras poderiam ser classificadas como: plana externa (hexágono externo), plana 

interna (hexágono interno) e cônica interna (cone Morse). 

Apesar de sua grande importância, somente o tipo de interface não 

determinaria a força de união de uma junção, o tipo de intermediário, o parafuso e o 

torque aplicado determinariam a qualidade da união pilar/implante (ANDERSSON at 

al., 1992; JÖRNÉUS; JEMT; CARLSSON, 1992; JEMT; PETTERSON, 1993; 

EKFELDT; CARLSSON; BÖRJESSON, 1994; LANEY et al., 1994; ANDERSSON, et 

al., 1995; ENGQUIST; NILSSON; ÅSTRAND, 1995; HENRY et al., 1995; HENRY et 

al., 1996; SCHULTE; COFFEY, 1997; ANDERSSON et al., 1998; Schollander, 1999; 

WANNFORS; SMEDBERG, 1999; DRAGO, 2003; GLAUSER et al., 2004; 

PJETURSSON et al., 2007). Por isso, poderíamos definir como sistema de união o 

conjunto de fatores que envolveriam: o desenho da interface, o relacionamento entre 

as peças ou tolerância, o tipo e a forma do parafuso, o torque aplicado. 

Componentes protéticos com maior área de contanto pilar/implante apresentariam 
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menores índices de desaperto (ENGLISH, 1992; BINON et al., 1994, MCGLUMPHY; 

MENDEL; HOLLOWAY, 1998; BOGGAN et al., 1999; ABOYOUSSEF; WEINER; 

EHRENBERG, 2000; MERZ; HUNENBART; BELSER, 2000; HOYER et al., 2001; 

CHO et al., 2004; TAN; TAN; NICHOLLS, 2004; AKOUR; FAYYAD; NAYFEH, 2005; 

QUEK; TAN; NICHOLLS, 2006), a tolerância entre as peças seria uma característica 

importante para determinação desta área de contato (BALFOUR; O’BRIEN, 1995). O 

menor desajuste entre as peças manteria a união pilar/implante mais estável por 

resultar em mínima micromovimentação (BINON, 1995, 1996a, 1996b; BINON; 

MCHUGH, 1996; KHRAISAT et al., 2004a, 2004b; 2004c; KHRAISAT, 2005; 

KITAGAWA et al., 2005; KHRAISAT et al., 2006), por isso que valores de tolerância 

entre as peças de um sistema de implantes estariam diretamente relacionados a 

qualidade de um sistema (BINON, 1996a), bem como a qualidade da adaptação 

entre as peças (KANO et al., 2006). No presente estudo, os medidores de tensão 

estavam colados sobre o terço cervical das amostras. Junções internas com 

tolerâncias pequenas resultariam em maiores campos de tensão, justificando as 

respostas observadas pelas 5 amostras  dos grupos IH.Ti.20 e MT.OP.20. Cada 

amostra apresentou diferente comportamento relativo ao campo de tensão gerado, 

pois cada uma tinha o seu valor de tolerância entre o pilar e o implante.  

O processo de fundição de componentes calcináveis poderia levar a falta de 

adaptação protética, resultando num fator em potencial para desaperto de parafusos 

em longo prazo (LEWIS; LLAMAS; AVERA, 1992; BINON et al., 1994; CARR; 

BRUNSKI; HURLEY, 1996; BINON, 2000b; HOYER et al., 2001; KANO et al., 2006). 

Boa adaptação na interface pilar/implante auxilia a estabilidade protética de próteses 

sobre implantes (LEWIS; LLAMAS; AVERA, 1992; BINON et al., 1994; LEWIS; 

LLAMAS; AVERA, 1989; BINON, 1995; 1996a, 1996b, 2000b; BINON; MCHUGH, 

1996; HOYER et al., 2001; KANO et al., 2006). A qualidade do processo de 

usinagem e os valores de tolerância de uma empresa de implantes dentários 

influenciariam diretamente na capacidade de manutenção de uma junção (DIXON et 

al., 1995; BINON, 2000b). Por exemplo, Breeding, Dixon, Nelson e Tietge (1993) 

mostraram maior manutenção do torque aplicado sobre parafusos de um sistema de 

hexágono externo em relação a um sistema de hexágono interno num ensaio 

mecânico simulando um mês de carga. Segundo os autores desse estudo, o 

desenho do intermediário, uma possível desadaptação entre os componentes e 

valores de torque inapropriados seriam responsáveis pelo resultado encontrado. No 
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presente estudo todas as amostras eram usinadas, talvez essa seja a razão da 

ausência de um processo de adaptação entre o implante e o pilar. 

Cibirka, Nelson, Lang e Rueggeberg (2001) observaram que independente do 

tipo e da tolerância entre as peças que compõem a interface pilar/implante, o 

parafuso e o nível de torque empregado teriam um importante papel na estabilidade 

da junção frente a cargas cíclicas. Quanto maior o torque aplicado sobre o parafuso 

de retenção do intermediário, menor a micromovimentação entre as peças 

(GRATTON; AQUILINO; STANFORD, 2001; LEE et al., 2003). A função do parafuso 

seria criar uma força de união entre as partes suficiente para evitar desaperto frente 

a vibrações, impactos ou cargas cíclicas externas (JÖRNÉUS; JEMT; CARLSSON, 

1992; LEE et al., 2003; KHRAISAT et al., 2004c). No caso das interfaces planas, a 

força de união se inicia quando o parafuso é apertado, a cabeça do parafuso entra 

em contato com a parte interna do intermediário, bem como as roscas do parafuso 

com as roscas internas do implante. No processo de apertamento o parafuso sofre 

uma tensão e alonga, pressionando as duas partes (intermediário e implante) uma 

contra a outra. Neste momento, seria estabelecida a força de união (JÖRNÉUS; 

JEMT; CARLSSON, 1992; PATTERSON; JOHNS, 1992; BINON, 2000b; HAACK et 

al., 1995; LANG et al., 2003). Parafusos poderiam ser imaginados como uma mola e 

a sua capacidade de alongamento seria a pré-carga (BURGUETE et al., 1994; 

HAACK et al., 1995; BINON, 2000b, LANG et al., 2003). No caso dos implantes com 

interface cônica interna, a parede cônica do intermediário funcionaria como a cabeça 

do parafuso, tendo um contato direto e atrito mecânico com a parede interna do 

implante durante o processo de apertamento, resultando no efeito cone Morse. Por 

isso que no presente estudo a pré-carga foi mensurada no terço cervical do 

implante, pois é a única parte dos implantes cone Morse que se relaciona com o 

componente protético. Em função disso, quanto mais delgada a parede interna do 

implante, maior seria o stress resultante, justificando os maiores campos de tensão 

na área estudada para os implantes de hexágono interno. Presença de roscas nos 

implantes iria impossibilitar o uso de extensômetros, por isso que as amostras 

utilizadas foram fabricadas com a parede externa plana. O objetivo do estudo foi 

avaliar a manutenção da pré-carga em função do tempo e ciclos de 

aperto/desaperto, além de comparar a força de união gerada sobre o terço cervical 

dos implantes frente as diferentes interfaces, assim o desenho dos implantes 

projetados permitiu a análise com clareza. 
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Valores de torque ou força de instalação dos parafusos que aperfeiçoem a 

pré-carga também seriam variáveis importantes para a análise de um sistema de 

união. Sua estabilidade não seria determinada somente pelo tipo de junção 

(SCHULTE; COFFEY, 1997; CIBIRKA et al., 2001; GRATTON; AQUILINO; 

STANFORD, 2001; LEE et al., 2002) ou de parafuso (BOZKAYA; MÜFÜ, 2003; TAN; 

NICHOLLS, 2001; BOZKAYA; MÜFÜ, 2005). Torques ideais em relação a cada 

desenho de componentes/parafuso também devem ser estudados. O apertamento 

de um parafuso deve atingir ótima pré-carga, que maximize a vida útil da peça 

oferecendo o máximo de proteção contra desapertos ou fraturas (BINON et al., 1994; 

BURGUETE et al., 1994; BINON, 2000b). Por isso, a pré-carga ideal pode variar 

entre os diversos tipos de desenho de parafusos (BURGUETE et al., 1994; BINON, 

2000b, BOZKAYA; MÜFÜ, 2005). De acordo com este estudo, o torque de 32 N.cm 

para os implantes cone Morse seria mais indicado que 20 N.cm, já que o valor de 

torque aplicado foi maior, sem ser encontrada diferença significante em relação a 

pré-carga gerada quando comparado com o grupo de menor torque. 

O relacionamento entre pré-carga e o valor de torque aplicado envolve muitas 

variáveis como propriedades do material ao qual é feito o parafuso e diâmetro, 

configuração geométrica do parafuso e do intermediário, além do coeficiente de 

fricção entre as duas partes que entram em contato (JÖRNÉUS; JEMT; CARLSSON, 

1992; PATTERSON; JOHNS, 1992; BURGUETE et al., 1994; SCHULTE; COFFEY, 

1997; MCGLUMPHY; MENDEL; HOLLOWAY, 1998; TAN; NICHOLLS, 2001; 

SQUIREL; PSOTER; TAYLOR, 2002; BOZKAYA; MÜFÜ, 2003; LANG et al., 2003; 

STRUB; GERDS, 2003; TAN; TAN; NICHOLLS, 2004; BOZKAYA; MÜFÜ, 2005; 

QUEK; TAN; NICHOLLS, 2006). O coeficiente de fricção dependeria da dureza das 

roscas, do acabamento de superfície, da quantidade e da propriedade do lubrificante 

e, segundo Burguete, Johns, King e Patterson (1994), tal propriedade teria mais 

influência sobre a pré-carga que a própria geometria do parafuso. No presente 

trabalho, parafusos com a cobertura de um “lubrificante sólido” (DLC) em implantes 

de hexágono externo apresentaram 48% a mais de pré-carga em relação a 

parafusos de titânio, apesar de não ter sido encontrada diferença significante entre 

os dois grupos. Tal diferença deveria ser levada em consideração, especialmente 

porque esses foram os grupos que apresentaram os resultados mais consistentes, 

com menores intervalos de confiança a 95%, a pequena quantidade de amostras 

para cada grupo seria uma das limitações do estudo. Clinicamente algumas 
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variáveis poderiam afetar no estabelecimento da pré-carga de parafusos de 

implantes dentários, por exemplo, variações no sistema de aplicação de torque, 

técnica do operador e velocidade do procedimento (BURGUETE et al., 1994; 

BINON, 2000b; WEISS; KOZAK; GROSS, 2000; TAN; NICHOLLS, 2001; PESUN et 

al., 2001; TZENAKIS et al., 2002; STRUB; GERDS, 2003; BYRNE et al., 2006), tais 

variáveis não influenciaram nos resultados do presente estudo porque o 

procedimento de aplicação do torque era automatizado e padrão. 

Um processo conhecido por assentamento poderia resultar em perda 

substancial de pré-carga de parafusos (BINON et al., 1994; CARR et al., 1996; 

BINON, 2000b; WINKLER et al., 2003). O assentamento ocorreria quando 

existissem pequenas irregularidades no parafuso ou na interface entre peças, de 

maneira que a tensão no parafuso diminuísse por adaptação entre os componentes 

e assim o parafuso poderia desapertar facilmente devido a forças funcionais (CARR; 

BRUNSKI; HURLEY, 1996; GRATTON; AQUILINO; STANFORD, 2001; KANO et al., 

2006). Já foram observadas perdas de pré-carga de parafusos específicos mesmo 

em função do tempo, sem aplicação de forças externas sobre o sistema 

(CANTWELL; HOBKIRK, 2003). No presente trabalho, essa acomodação do 

parafuso do intermediário não foi observada em função dos cinco primeiros minutos, 

nem depois de ciclos de aperto e desaperto. No trabalho de Cantwell e Hobkirk 

(2003) foram avaliados parafusos de ouro que fixavam a estrutura protética sobre 

intermediários Standart® (Nobel Biocare™, Göteborg, Suécia). Os parafusos que 

mantinham os componentes em posição no presente estudo eram dimensionalmente 

maiores que os parafusos avaliados por Cantwell e Hobkirk (2003), facilitando na 

manutenção da pré-carga. O estudo de Schulte e Coffey (1997) avaliou a perda de 

torque de parafusos em função do tempo de um sistema de retenção, foram 

aguardados 10 minutos do primeiro aperto, 20 minutos depois de reapertado e 24 

horas depois de reapertado, neste também não foi encontrada diferença significante 

em nenhuma amostra. A análise de pré-carga mostrou que, independente do 

comprimento da interface ou de ciclos de aperto e desaperto a manutenção da pré-

carga sem aplicação de cargas permaneceu a mesma, sem perda em função do 

tempo. 

Seqüências de aperto e desaperto em parafusos revestidos poderiam resultar 

em perda progressiva de pré-carga (BYRNE et al., 2006). Porém no trabalho de 

Martin, Woddy, Miller e Miller (2001) os valores de angulação do parafuso e a pré-
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carga calculada de parafusos revestidos e não-revestidos não modificaram depois 

de 5 ciclos de aperto/desaperto, concordando com os os resultados do presente 

estudo. No presente estudo, as amostras foram utilizadas uma única vez, nenhum 

implante foi apertado ou desapertado antes do ensaio experimental. Valores 

absolutos de pré-carga para próteses sobre implantes e parafusos de pilares variam 

consideravelmente entre diferentes estudos devido aos diferentes métodos de como 

a pré-carga é medida (HAGIWARA; OHASHI, 1992). Porém, valores de pré-carga 

dos diferentes tipos de parafusos e junções seriam informações importantes para se 

conhecer a eficiência, previsibilidade da longevidade clínica e, principalmente, para 

seleção dos implantes dentários nas várias situações clínicas que podemos 

encontrar (RANGERT; SULLIVAN; JEMT, 1997). 

 

Conclusões 
Frente ao ensaio mecânico estático aplicado sobre as amostras, pode-se 

concluir que: 

- Não foi observada perda na pré-carga ou processos de adaptação em 

nenhum dos grupos estudados durante os primeiros cinco minutos depois do torque 

de aperto, nem mesmo depois de cinco ciclos de aperto e desaperto. 

- Cinco ciclos de aperto/desaperto, independente dos valores de torque ou 

sistemas de retenção usado neste estudo, não resultaram em deteriorações 

significantes. 

- Implantes de hexágono externo resultaram em menores valores de pré-

carga acumulados no terço cervical das fixações. 

- Interfaces cone Morse apresentaram maior reforço estrutural no terço 

cervical dos implantes com junções internas, independente de quando aplicado um 

torque de 20 ou 32 N.cm. Torques de 32 N.cm seriam mais indicados para este 

grupo. 

- Junções tipo hexágono interno resultaram em maior pré-carga e acúmulo de 

tensões sobre o terço cervical de implantes dentários. 
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Tabela 1. Descrição dos grupos de transdutores analisados (cinco amostras 
para cada grupo). 

Grupo Interface Intermediário Parafuso Torque 
EH.Ti.32 Hexágono externo Munhão Universal® Titânio 32 N.cm 

EH.dlc.32 Hexágono externo Munhão Universal® 
Titânio coberto por 

DLC (Neotorque®) 
32 N.cm 

IH.Ti.20 Hexágono interno Munhão Universal® Titânio 20 N.cm 

MT.OP.20 Cone Morse Munhão Universal® - (peça única) 20 N.cm 

MT.OP.32 Cone Morse Munhão Universal® - (peça única) 32 N.cm 

 
Tabela 2. Teste de ANOVA entre os cinco ciclos dentro de um mesmo grupo. 
Os valores de pré-carga estabilizados durante os cinco minutos de espera 

foram comparados. 
Grupos Índice de significância 
EH.Ti.32 P = 0,947. 

EH.dlc.32 P = 0,996. 

IH.Ti. 20 P = 0,999. 

MT.OP.20 P = 0,999. 

MT.OP.32 P = 0,984. 

      P<0,05. 

 

Tabela 3. Aplicação do teste de Tukey para os valores de pré-carga gerados 
pelos grupos. 

grupos N 
Subgrupo para alpha = 0,05 

1 2 3 
EH.Ti.32 25 27,7496   

EH.dlc.32 25 40,1680   

MT.OP.20 25  129,1936  

MT.OP.32 25  137,9696  

IH.Ti.20 25   219,6096 

Sig.  ,963 ,990 1,000 

*P<0,05 
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Gráfico 1. Valores médios da pré-carga dos cinco ciclos para cada amostra do 

grupo MT.Ti.32 com o intervalo de confiança (95%). 
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Gráfico 2. Valores médios da pré-carga dos cinco ciclos para cada amostra do 

grupo EH.dlc.32 com o intervalo de confiança (95%). 
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IH.Ti.20
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Gráfico 3. Valores médios da pré-carga dos cinco ciclos para cada amostra do 

grupo IH.Ti.20 com o intervalo de confiança (95%). 
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Gráfico 4. Valores médios da pré-carga dos cinco ciclos para cada amostra do 

grupo MT.OP.20 com o intervalo de confiança (95%). 
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Gráfico 5. Valores médios da pré-carga dos cinco ciclos para cada amostra do 

grupo MT.OP.32 com o intervalo de confiança (95%). 
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Gráfico 6. Valores médios da pré-carga encontrada dentro do intervalo de 

espera de 5 minutos com o intervalo de confiança (95%) relativo a variação 
entre as cinco amostras de cada grupo analisado. 
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ARTIGO 2 
 

PERDA DE PRÉ-CARGA E VALORES DE TORQUE DE DESAPERTO DE 
INTERMEDIÁRIOS DE IMPLANTES COM INTERFACE CONE MORSE EM DUAS 
PEÇAS. 
 

A avaliação de um sistema de retenção pilar/implante envolve diferentes 

variáveis. Estudos mostraram que a manutenção da pré-carga de um parafuso de 

retenção não depende só do comprimento da interface ou se é interna ou externa, 

mas também de características como a tolerância entre as peças e o tipo de metal 

utilizado para confecção do parafuso (BREEDING et al., 1993; DIXON et al., 1995). 

O tipo de parafuso e o nível de torque aplicado também tem papel importante na 

estabilidade da junção frente a cargas cíclicas (CIBIRKA et al., 2001). Quanto maior 

o torque aplicado sobre o parafuso de retenção do intermediário, menor é a micro 

movimentação entre as peças (GRATTON; AQUILINO; STANFORD, 2001; LEE et 

al., 2003). A função de um parafuso de retenção é criar uma força de união entre as 

partes suficiente para evitar desaperto frente a vibrações, impactos ou cargas 

cíclicas externas (JÖRNÉUS; JEMT; CARLSSON, 1992; LEE et al., 2003; 

KHRAISAT et al., 2004c). O torque aplicado sobre o parafuso menos as forças 

friccionais da cabeça do parafuso em contato com o intermediário somadas as 

forças friccionais das roscas internas do implante e das roscas do parafuso resultam 

no torque reacional que produz a pré-carga (BURGUETE et al., 1994; HAACK et al., 

1995). Resumindo, a pré-carga de um parafuso é a força de tensão produzida entre 

a cabeça e as roscas do parafuso como um produto do torque de apertamento 

(KHRAISAT et al., 2004a), a Figura 1 esquematiza a pré-carga de um parafuso. 

Teoricamente, quanto maior o torque, maior é a pré-carga (BURGUETE et al., 1992; 

GRATTON et al., 2001). No caso dos implantes com interface cônica a forma do 

cone e a fricção são os princípios básicos deste mecanismo, protegendo as roscas 

do intermediário de cargas funcionais excessivas (MERZ et al., 2000; ŞAHIN; 

CEHRELI; YALCIN, 2002). Assim, os principais elementos de um sistema de união 

pilar/implante são a pré-carga do parafuso e a capacidade anti-rotacional da 

interface (KHRAISAT et al., 2004a). 

O planejamento do tipo de implante a ser empregado em determinada 

situação pode ser difícil quando faltam subsídios ou elementos na fase de 
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diagnóstico (BRUNSKI; PULEO; NANCI, 2000). Fatores como carga, distribuição de 

forças no tecido ósseo e sobre os componentes dos implantes devem ser 

considerados na fase do planejamento (ALKAN; SERTGOZ; EKINI, 2004; WOOD; 

VERMILYEA, 2004; ESKITASCIOGLU et al., 2005; KIM et al., 2005; HSU et al., 

2007). Além disso, é preciso considerar o tipo de interface entre a infra-estrutura, o 

componente protético e o implante (BINON et al., 1994; SCHULTE; COFFEY, 1997; 

BINON, 2000a,2000b; GENG; TAN, 2001; CARR; BRUNSKI; HURLEY, 2002; 

KHRAISAT et al., 2002; TAYLOR; AGAR, 2002; ALKAN; SERTGOZ; EKINI, 2004; 

KANO et al., 2006). 

 Intermediários de implantes com interface cônica interna ou cone Morse 

podem ser apresentados em uma ou duas peças. Peças únicas seriam aquelas em 

que o parafuso e o intermediário são apresentados em estrutura única; e 

intermediários em duas peças apresentam o parafuso e o intermediário 

separadamente, em que o parafuso fica preso no interior do componente. O objetivo 

deste trabalho foi avaliar a perda de pré-carga de intermediários de implantes com 

interface cone morse em duas peças e os valores de torque de desaperto frente a 

diferentes valores de torque de aperto sobre o parafuso de fixação. 

 

Materiais e métodos 
Para o presente estudo foram utilizados implantes de forma cilíndrica (4,3 mm 

de diâmetro por 13 mm de comprimento), sem roscas, especialmente fabricados 

pela empresa Neodent (Curitiba, Brasil). Extensômetros foram colados no terço 

superior dos implantes, logo abaixo da plataforma, com o objetivo de ser estudada a 

pré-carga gerada pelo parafuso. Dois medidores de tensão (TSM Ltd, Londonderry, 

Grã-Bretanha; gauge description 2N/120/PC11/C; gauge factor 2,05; 120Ω +/- 0,3%) 

foram colados paralelos ao longo eixo do implante e eqüidistantes entre si com cola 

M-bond 200 (Vishay Micro measurements, Hants, Grã-Bretanha) em cada uma das 

cinco amostras. 

Transdutores foram fixados no centro da plataforma superior de blocos 

cilíndricos de resina acrílica. Cinco milímetros dos implantes estavam expostos e os 

fios dos extensômetros estavam organizados e separados por terminais CPF-50C 

(Vishay Micro measurements, Hants, Grã-Bretanha) colados sobre a plataforma 

superior dos blocos de resina. Desta maneira, à medida que o intermediário era 

parafusado sobre os implantes, este agia como um transdutor de força em função da 
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deformação plástica da parede interna do implante, possibilitando quantificar a pré-

carga gerada pelo parafuso do intermediário desses componentes.  

O método experimental de análise de campos de tensão com extensômetros 

exige processo de calibração antes e depois dos ensaios. Foi utilizado um modelo 

baseado na aplicação de cargas verticais pré-determinadas sobre uma barra 

apoiada em uma esfera metálica de 4 mm de diâmetro sobre o intermediário. 

O ensaio experimental foi realizado com o auxílio de um módulo para medição 

de transdutores (C56 Sangamo transduce meter, Sangamo weston control, Bogner 

Regis, Grã-Bretanha), de um conversor A/D e da leitora dos extensômetros Microlink 

3000, que processavam os sinais elétricos dos extensômetros. O Microlink 3000 

estava ligado a um computador (Dell, Optiplex GL 5100, penthium inside) que 

arquivava e analisava os dados por meio de programas específicos (Biodata, 

Windspeed e Famos para Windows 3.1). Os medidores de tensão foram montados 

numa configuração de ½ ponte de Whestone e uma unidade geradora de força 

mantinha as peças em funcionamento (PL 310 DC Power Supply Unit, 5V, Thurlby 

Thandar Instruments, Huntingdon, Cambridgeshire, Grã-Bretanha). 

Para a aplicação de torques de aperto e desaperto de forma segura e com 

valores controlados foi desenvolvida uma máquina no laboratório do Departamento 

de Prótese Dentária do Eastman Dental Hospital, que permitia a aplicação de uma 

carga de 1 kg sobre a chave de aplicação dos torques, padronizando a força vertical 

sobre a máquina durante a aplicação dos ciclos de torques. 

Primeiramente intermediários Parafuso Passante Neodent® (Curitiba, Brasil) 

eram parafusados sobre as amostras. Cada transdutor tinha o seu intermediário, 

sendo que no total havia cinco transdutores e cinco intermediários. Depois do 

primeiro aperto, aguardava-se cinco minutos até o momento do desaperto. Durante a 

espera, os valores de pré-carga eram arquivados num intervalo de 3 mS e o 

procedimento foi repetido por cinco vezes.  

Foram estabelecidos os seguintes protocolos nos respectivos grupos 

experimentais:  

1. Grupo MT.TS.10 - As amostras foram apertadas inicialmente a 10 N.cm e 

desapertadas pelo parafuso de retenção. 

2. Grupo MT.TS.10.A - As amostras foram apertadas inicialmente a 10 N.cm e 

desapertadas, porém o desaperto era feito pelo intermediário e não pelo parafuso 

passante. 
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3. Grupo MT.TS.15.A - As amostras foram novamente apertadas com um torque 

de aperto de 15 N.cm e desapertadas pelo intermediário mais cinco vezes. 

O torque de desaperto pelo intermediário foi aplicado com o objetivo de se 

conhecer a resistência do sistema de retenção quando submetido ao desaperto do 

parafuso. Para tal foi construída uma catraca que apresentava em sua ponta ativa 

uma estrutura fundida, adaptando-se perfeitamente sobre a porção cimentável do 

componente protético (Figura 2). Assim, os valores de torque de desaperto (N.cm) 

foram arquivados junto a pré-carga (N) gerada pelo parafuso passante do 

intermediário. 

Para a análise estatística, foi aplicado o teste de análise de variância 

(ANOVA) com o auxílio do programa SPSS Statistical for Windows 12 (Chigaco, IL, 

EUA), com nível de significância estabelecido em P<0,05. 

 
Resultados 

Foram considerados para a análise estatística os valores médios entre os 

pontos de maior pré-carga sem influência da carga de 1 Kg para a aplicação dos 

torques, dentro do intervalo de cinco minutos de espera.  

Primeiro, foram comparados os valores de pré-carga e torque de desaperto 

em função dos cinco ciclos de aperto e desaperto dentro dos mesmos grupos 

(Tabela 1). De acordo com a Tabela 1 os ciclos de aperto e desaperto não 

influenciaram os resultados.  

Isto pode ser observado no gráfico 1 que mostra os valores médios e os respectivos 

desvio padrão de pré-carga arquivados para cada grupo durante todo o ensaio 

experimental. Pode-se notar que não houve variação de acordo com o número de 

ciclos. 

Assim, foram comparados os valores encontrados entre os grupos, 

independente do número de ciclos aplicados (Tabela 2 e 3). No gráfico 2 estão 

representados os valores de torque de desaperto de cada grupo em função dos 

ciclos, sendo que os intermediários apertados a 15 N.cm apresentaram maiores 

valores de pré-carga e desaperto; e aqueles em que o desaperto era feito pelo 

intermediário apresentaram maiores valores do que aqueles em que era feito pelo 

parafuso passante. 

 

Discussão 
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De acordo com os resultados referentes a pré-carga gerada sobre o terço 

cervical dos implantes, os intermediários cone Morse em duas peças apresentaram 

certo grau de tolerância entre o intermediário e a parede interna do implante. A pré-

carga gerada para os grupos MT.TS10A e MT.TS15A apresentaram elevados 

índices de confiança a 95%. As amostras de implantes e intermediários utilizados 

para os três ensaios foram as mesmas. No primeiro grupo experimental (MT.TS.10), 

pode-se observar que a pré-carga gerada foi a mais baixa, sugerindo que o 

componente protético permaneceu na mesma posição durante todo esse ensaio, 

sem nenhum deslocamento rotacional. Já durante a realização dos outros dois 

ensaios com as mesmas amostras (MT.TS.10.A e MT.TS.15.A), os intermediários 

movimentavam-se na medida em que eram desapertados, resultando em níveis de 

pré-carga mais altos e variação nos resultados. Esses resultados sugerem que 

deveria ser estabelecido um protocolo para adaptação entre as peças antes do 

torque de aperto, padronizando a mecânica durante o processo o apertamento do 

parafuso. Por exemplo, pode-se sugerir uma leve compressão sobre o topo do 

componente em direção apical antes de ser aplicado o torque final sobre o parafuso, 

esse procedimento poderia centralizar a posição entre os cones do intermediário e 

do implante.  

Alguns estudos realizaram desaperto de intermediários de implantes cone 

Morse em uma peça. Norton encontrou em 1999 valores de torque de desaperto 

entre 85% e 90% dos valores de aperto, em níveis de torque de 30 a 40 N.cm. Esses 

resultados estão de acordo com os encontrados por Sutter et al (1993), que 

encontraram valores de desaperto 10%-15% maiores que o de aperto, sugerindo 

que o torque de desaperto poderia ser até 124% do valor de torque de aperto ao 

nível de 25 N.cm. No estudo de Squirel, Psoter e Taylor, em 2002, o torque de 

desaperto variou entre 79%-106% do torque de aperto a 35 N.cm. De acordo com 

cálculos teóricos de Bozkaya e Müfü (2005), o torque de desaperto como uma 

porcentagem do torque de aperto poderia variar entre 85-137%, dependendo do 

ângulo de conicidade e do coeficiente de fricção da junção. Porém, nenhum estudo 

havia avaliado ainda desaperto de componentes em duas peças. No caso dos 

implantes cone Morse com intermediários em duas peças, o desaperto deve ser 

realizado pelo componente protético, pois os resultados do presente estudo 

mostraram a importância do efeito cone Morse na manutenção do parafuso. Quando 

comparamos os resultados dos grupos MT.TS.10 e MT.TS.10A, pode-se notar que o 
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parafuso por si só não confere capacidade anti-rotacional ao sistema de retenção, 

que necessita do atrito entre as faces do implante e do intermediário para 

manutenção do sistema. Norton (2000) e Bozkaya e Müfü (2005) encontraram uma 

relação linear entre torque de aperto e desaperto em implantes cone Morse. Um 

valor de torque de desaperto elevado poderia prevenir perdas de parafusos, porém 

isso iria exigir torques de aperto maiores (NORTON, 1999; BOZKAYA; MÜFÜ, 

2005). Ângulo do cone, altura do contato, propriedades dos materiais, coeficiente de 

fricção, diâmetro entre as peças e raio do implante são os fatores que apresentam 

influência quando se considera os parâmetros que afetariam o torque de desaperto 

em implantes tipo cone Morse (BOZKAYA; MÜFÜ, 2003; BOZKAYA; MÜFÜ, 2005). 

Na medida em que se aumenta o ângulo interno da interface de um implante “cone 

Morse”, aumenta-se o contato entre o implante e o intermediário (BOZKAYA; MÜFÜ, 

2003). Porém, dentre todos os fatores, altura do contato parece ser o principal 

determinante (BOZKAYA; MÜFÜ, 2003; BOZKAYA; MÜFÜ, 2005). 

A eficiência da junção cone Morse depende mais do coeficiente de atrito 

cinético do que do coeficiente de atrito estático; e na busca para se manter a pré-

carga em junções cônicas com maior angulação, deve-se exigir maior coeficiente de 

atrito entre as peças (BOZKAYA; MÜFÜ, 2005). Quanto maior a precisão entre o 

pilar e o implante, maior seria a fricção entre as partes, aumentando as propriedades 

de tensão dos parafusos (BINON et al., 1994; BINON, 1996a, 1996b; MERZ; 

HUNENBART; BELSER, 2000; BOZKAYA; MÜFÜ, 2003). Contudo, esse maior atrito 

não pode resultar em alta capacidade de polimento das superfícies em contato, 

principalmente no caso de implantes cônicos internos, pois isso poderia resultar em 

perda de parte da capacidade anti-rotacional das peças (BOZKAYA; MÜFÜ, 2003). 

 A interface cônica de pilares cone Morse em duas peças protege o parafuso 

do intermediário de cargas externas, independente dele ser em uma ou em duas 

peças (NORTON, 2000 b). Intermediários cônicos internos apresentam valores de 

resistência mecânica maiores que implantes de hexágono externo (NORTON, 1997, 

NORTON, 2000 b; MERZ; HUNENBART; BELSER, 2000; KHRAISAT et al., 2002), 

mostrando que o tipo de interface pilar/implante está diretamente relacionada com a 

resistência do parafuso. 

 Parafusos de sistemas de implantes, que não possuem outros componentes 

friccionais além das roscas, como os hexágonos externos e internos, poderiam 

apresentar uma perda de torque considerável após o primeiro uso (WEIS et al., 2000 
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[11% a 24% do torque aplicado], ELIAS; FIGUEIRA; RIOS, 2006). Assim, no caso 

das junções cônicas internas, o parafuso deve apresentar ótima pré-carga e 

principalmente, capacidade de resistência ao desaperto de parafuso, ou seja, 

elevado torque de remoção (BOZKAYA; MÜFÜ, 2005), capacidade essa que é 

promovida pelo efeito “cone Morse”. O coeficiente friccional e a pré-carga dessas 

peças devem se manter elevados para manutenção da eficiência do mecanismo de 

retenção (MERZ; HUNENBART; BELSER, 2000; BOZKAYA; MÜFÜ, 2003; 

BOZKAYA; MÜFÜ, 2005). 

Os resultados relativos aos valores de torque de desaperto dos grupos 

MT.10.A e MT.15.A mostraram a relação de atrito do intermediário com o implante. 

O grupo MT.10, em que o desaperto foi feito pelo parafuso, não retratou a real 

resistência ao desaperto que esse componente realmente sofre quando clinicamente 

instalado. Por isso, o componente protético do implante cone Morse em duas peças 

deve ser desapertado quando submetido a algum ensaio ou análise de estabilidade, 

nunca o parafuso de retenção. 

 

Conclusão 
Deve-se aplicar uma carga compressiva no topo de um componente protético cone 

Morse em duas peças antes de ser aplicado o torque no parafuso buscando melhor 

adaptação entre as peças para aperfeiçoar o processo de apertamento. Análises de 

estabilidade da junção pilar/implante tipo cone Morse devem ser realizadas sobre o 

intermediário, nunca pelo parafuso porque no caso das interfaces cônicas, o 

relacionamento do intermediário com o implante seria um fator mais importante do 

que a relação do parafuso com o sistema de retenção. Os componentes protéticos 

cone Morse com parafuso passante estudados devem ser apertados a 15 N.cm, 

aumentando a estabilidade e pré-carga deste sistema de união. 
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Figura 1. Pré-carga obtida a partir do torque reacional do parafuso. Este é 

resultado do torque aplicado sobre o parafuso menos a força friccional das 
superfícies em contato (cabeça do parafuso e roscas). 

 

  
Figura 2. Torquímetro eletrônico com uma peça fundida na ponta que se 

adaptava na parte cimentável do intermediário Munhão Universal com parafuso 
passante para desaperto pelo componente protético. 
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Gráfico 1. Resultados médios de pré-carga para cada grupo durante todo o 

ensaio experimental, com o respectivo desvio padrão de cada grupo. 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 2 3 4 5

ciclo

N
cm

Média
MT.TS.10
Média
MT.TS.10.A
Média
MT.TS.15.A

 
Gráfico 2. Valores referentes ao torque de desaperto de cada grupo. 
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Tabela 1. Índices probabilísticos do teste de ANOVA em relação aos valores de 
pré-carga e torque de desaperto em função dos ciclos dentro dos mesmos 

grupos. 
Grupos Pré-carga Torque de desaperto 

MT.TS.10 P = 0,947. P = 0,948. 
MT.TS.10.A P = 0,958. P = 0,381. 
MT.TS.15.A P = 0,437. P = 0,999. 

* P<0,05. 

 

Tabela 2. Resultado do teste de ANOVA com Tukey da comparação dos valores 
entre os grupos, independente do número de ciclos aplicados em relação ao 

valor de pré-carga gerada. 

Grupos N Subgrupo para alfa = .05 
1 2 3 

MT.TS.10 25 39,560   
MT.TS.10.A 25  126,840  
MT.TS.15.A 25   194,400 

P  1,000 1,000 1,000 
 Estão dispostas as média dos subgrupos homogeneos. 

   ANOVA (P = 0,000). 
 

Tabela 3. Resultado do teste de ANOVA com Tukey da comparação dos valores 
entre os grupos, independente do número de ciclos aplicados em relação ao 

valor de torque de desaperto. 

Grupos N Subset for alpha = .05 
1 2 3 

MT.TS.10 25 7,2668   
MT.TS.10.A 25  23,9792  
MT.TS.15.A 25   38,7808 

P  1,000 1,000 1,000 
 Estão dispostas as média dos subgrupos homogeneos. 

ANOVA (P = 0,000). 
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ARTIGO 3 
 

RESISTÊNCIA AO DESAPERTO DE PARAFUSOS DE IMPLANTES COM 
DIFERENTES INTERFACES PROTÉTICAS. 

 

Introdução 
A complexidade das forças oclusais sobre os implantes começou a ser mais 

evidente a partir do uso de implantes em pacientes com perdas dentárias parciais 

(SEONG, KORIOTH; HODGES, 1996; RANGERT; SULLIVAN; JEMT, 1997; ŞAHIN; 

CEHRELI; YALCIN, 2002; HSU et al., 2007) e implantes dentários unitários 

necessitaram do desenvolvimento de componentes protéticos específicos para esse 

tipo de reabilitação (JEMT, 1986; ÖHRNELL et al., 1988). Desaperto de parafusos 

passaram a ser um problema de grande relevância para estas reabilitações (JEMT et 

al., 1991; LANEY et al., 1994; EKFELDT et al., 1994; BECKER; BECKER, 1995; 

ENGQUIST; NILSSON; ÅSTRAND, 1995; HAAS et al., 1995; BALSHI; PRYSZAK; 

RANGERT, 1996; HENRY et al., 1996; AVIVI-ARBER; ZARB, 1996; SCHELLER et 

al., 1998; WANNFORS; SMEDBERG, 1999; TAN; NICHOLLS, 2001; GOODACRE et 

al., 2003; PJETURSSON et al., 2007), principalmente no caso das próteses 

cimentadas que apresentam estética superior a próteses parafusadas, porém com 

reversibilidade limitada (BINON et al., 1994; HEBEL; GAJJAR, 1997; RANGERT; 

SULLIVAN; JEMT, 1997; MICHALAKIS; HIRAYAMA; GAREFIS, 2003; CHEE; 

JIVRAJ, 2006). Ao longo dos anos, vários pilares para próteses sobre implantes 

unitárias cimentáveis foram desenvolvidos em titânio, cerâmicos, pré-fabricados, 

preparáveis ou gerados por computadores (ANDERSSON et al., 1992; 

ANDERSSON et al., 1995; ENGQUIST; NILSSON; ÅSTRAND, 1995; TRIPODAKIS 

et al., 1995; ANDERSSON et al., 1998; KERSTEIN; CASTELUCCI; OSORIO, 2000; 

GLAUSER et al., 2004; YILDIRIM et al., 2003; GEHRKE et al., 2006). 

Perdas de parafusos foram complicações comuns, principalmente nos 

primeiros desenhos de componentes para implantes dentários, depois, outros 

sistemas protéticos, parafusos especiais e torquímetros foram especialmente 

desenvolvidos para as reabilitações unitárias e os índices de tais falhas foram 

reduzidas (ANDERSSON et al., 1992; JEMT; PETTERSON, 1993; EKFELDT; 

CARLSSON; BÖRJESSON, 1994; EKFELDT; CARLSSON; BÖRJESSON, 1994; 

LANEY et al., 1994; ANDERSSON et al.,1995; ENGQUIST; NILSSON; ÅSTRAND, 
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1995; HENRY et al., 1995; BALSHI; PRYSZAK; RANGERT, 1996; HENRY et 

al.,1996; ANDERSSON et al., 1998; SCHOLLANDER, 1999; WANNFORS; 

SMEDBERG, 1999; GOODACRE et al., 2003; DRAGO, 2003; GLAUSER et al., 

2004; PJETURSSON et al., 2007). Implantes de hexágono externo ad modum 

Brånemark foram originalmente desenhados como componentes rotacionais para 

instalação cirúrgica das fixações e consequentemente passaram a ser utilizados 

como referência para as restaurações protéticas (ENGLISH, 1992; BINON et al., 

1994; BINON, 2000a; KHRAISAT et al., 2004a), inicialmente como referência para 

próteses híbridas e não para restaurações parciais ou unitárias (BINON et al., 1994). 

O uso desta interface nas reabilitações unitárias acabou resultando na limitação 

mecânica da instabilidade do parafuso, pois o sistema de encaixe com hexágono 

externo de 0,7 mm de altura não teria sido desenhado para suportar as forças 

complexas que são aplicadas sobre a coroa protética. Assim, o relacionamento entre 

as interfaces do pilar com o implante passou a assumir papel importante para 

estabilidade das próteses sobre implantes, para manutenção do parafuso de fixação 

(ENGLISH, 1992; BURQUETE et al., 1994; BINON et al., 1994; DIXON et al., 1995; 

BINON, 1995, 1996b; BINON; MCHUGH, 1996; BOGGAN et al., 1999; 

ABOYOUSSEF; WEINER; EHRENBERG, 2000; BINON, 2000b; MERZ; 

HUNENBART; BELSER, 2000; HOYER et al., 2001; KHRAISAT et al., 2002; ŞAHIN; 

CEHRELI; YALCIN, 2002; KHRAISAT et al., 2004a, 2004b, 2004c; AKOUR; 

FAYYAD; NAYFEH, 2005; KIM et al., 2005; KHRAISAT et al., 2006; MAEDA et al., 

2007) e para resistência dessa união (BALFOUR; O’BRIEN, 1995; MÖLLERSTEN; 

LOCKOWANDT; LINDÉN, 1997; NORTON, 1997; NORTON, 1999; NORTON, 2000 

a; KHRAISAT, 2005). Implantes com interfaces internas e maior área de contato com 

o componente protético passaram a ser reconhecidos como melhoria para a 

estabilidade do parafuso de retenção (BINON et al., 1994, PALMER et al., 1997; 

MCGLUMPHY; MENDEL; HOLLOWAY, 1998; NORDIN et al., 1998; LEVINE et al., 

1999; MERZ; HUNENBART; BELSER, 2000; MANGANO; BARTOLUCCI, 2001; 

NORTON, 2001; BOZKAYA; MÜFTÜ, 2003, 2005; ABBOUD et al., 2005; AKOUR; 

FAYYAD; NAYFEH, 2005; WENNSTRÖM et al., 2005; NORTON, 2006). O estudo 

realizado por Hoyer e colaboradores (2001) mostrou que a área de contato entre as 

peças seria mais determinante para manutenção do parafuso que o tipo de parafuso 

utilizado.  
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Além do desenvolvimento das junções internas, que resultariam em maior 

pré-carga dos parafusos (LANG et al., 2003), os componentes protéticos dos 

implantes de hexágono externo para próteses unitárias passaram a ser retidos por 

parafusos de ouro ou por parafusos revestidos, visando melhorar a estabilidade da 

junção (ANDERSSON et al., 1992; JÖRNÉUS; JEMT; CARLSSON, 1992; JEMT; 

PETTERSON, 1993; EKFELDT; CARLSSON; BÖRJESSON, 1994; LANEY et al., 

1994; ANDERSSON et al., 1995; ENGQUIST; NILSSON; ÅSTRAND, 1995; HENRY 

et al., 1995; HENRY et al., 1996; ANDERSSON et al., 1998; SCHOLLANDER, 1999; 

WANNFORS; SMEDBERG, 1999; GLAUSER et al., 2004; PJETURSSON et al., 

2007). Vários estudos de acompanhamento clínicos longitudinais comentam que 

durante a condução do estudo muitas vezes a simples mudança dos parafusos de 

titânio por parafusos de ouro diminuiu consideravelmente o índice de desaperto do 

parafuso (ANDERSSON et al., 1992; EKFELDT; CARLSSON; BÖRJESSON, 1994; 

LANEY et al., 1994, ANDERSSON et al., 1995; HAACK et al., 1995; HENRY et al., 

1996; ENGQUIST; NILSSON; ÅSTRAND, 1995; HENRY et al., 1995; ANDERSSON 

et al., 1998; WANNFORS; SMEDBERG, 1999; SCHOLLANDER, 1999). Esse tipo de 

parafuso proporcionaria uma redução do índice de desaperto por aumentar a força 

de união entre as peças, principalmente quando comparados com parafusos de 

titânio (JÖRNÉUS; JEMT; CARLSSON, 1992; HAACK et al., 1995; SCHOLLANDER, 

1999; ANDERSSON et al., 1992; ANDERSSON et al., 1995; MCGLUMPHY et 

al.,1998, BINON, 2000b). O uso de parafusos de ouro resultaria em menor 

coeficiente de fricção entre as superfícies de contato, aumentando seu valor de pré-

carga em relação ao parafuso de titânio (JÖRNÉUS et al., 1992; HAACK et al., 1995; 

BINON, 2000 b). Conforme Lang, Kang, Wang e Lang em 2003, o coeficiente de 

atrito entre os componentes do sistema pode alterar significantemente a pré-carga 

de um parafuso. Não foram observados desapertos de parafusos em estudos 

clínicos de cinco anos com parafusos de ouro e intermediários CeraOne® 

(ANDERSSON et al., 1998; SCHELLER et al., 1998; GIBBARD; ZARB, 2002), 

entretanto esse parafuso pode não ter resolvido completamente o problema, pois 

Scheller et al. (1998) relataram índices de desapertos de 4,3% em 97 casos após 

cinco anos de uso. Apesar disso, parafusos de ouro deixaram de ser uma tendência 

e nos últimos anos podem-se observar parafusos de pilares cobertos por 

“lubrificantes secos” ou “lubrificante sólidos”. Por exemplo, o revestimento de 

paládio-ouro do parafuso chamado Gold-tite® (3i/Implant Innovations™, Palm Beach 
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Gardens, FL), o parafuso revestido por DLC, Neotorque® (Neodent, Curitiba™, 

Brasil) e o TorqTite® (Nobel Biocare™) foram introduzidos no mercado baseados em 

cálculos teóricos que objetivaram reduzir a resistência friccional entre as peças com 

custos menores (HAACK et al.,1995; BINON 2000b, LANG et al., 2003) e ótimos 

resultados clínicos (DRAGO, 2003). Implantes dentários de hexágono externo com 

cobertura de DLC na plataforma resultariam em maior estabilidade protética (KIM, et 

al., 2005). Martin e colaboradores (2001) mostraram que parafusos TorqTite® e 

Gold-tite® resultavam em valores de pré-carga maiores quando comparados com 

parafusos de ouro e titânio. 

Além disso, acredita-se que o atrito entre as roscas é maior nos primeiros 

apertamentos de parafusos e diminui na medida em que se aplicam ciclos de torque 

de aperto/desaperto (HAACK et al., 1995). Quando um torque é aplicado num 

parafuso novo, existe certo ajuste entre as irregularidades das superfícies de contato 

chamado de adaptação ou assentamento do parafuso (BINON et al., 1994; BINON, 

2000b; WINKLER et al., 2003, FALCÃO FILHO 2005). Esse procedimento depois de 

repetido várias vezes faz com que as superfícies das roscas percam atrito e se 

tornem mais lisas, alterando valores no torque de desaperto (JÖRNÉUS et al., 1992; 

WEISS; KOZAK; GROSS, 2000; BINON, 2000b). Jemt et al. observaram em 1991 

um acompanhamento clínico prospectivo que, depois de reapertos nos parafusos, o 

problema de desaperto diminuía em função do tempo. Assim, procedimentos clínicos 

como seqüências de aperto/desaperto de parafusos poderiam também alterar 

algumas propriedades mecânicas de parafusos de retenção protéticos (TZENAKIS, 

et al., 2002). Alguns autores (BREEDING et al.,1993; BINON et al., 1994; DIXON et 

al., 1995; BINON, 2000b; KHRAISAT et al., 2004c; ATT et al., 2006) sugeriram, no 

dia da instalação da prótese sobre implantes um novo aperto de parafuso, de um a 

dez minutos após o primeiro e, segundo Binon (1994), depois de determinados 

períodos de tempo com a prótese em função esse procedimento deveria se repetir. 

Assim, próteses sobre implantes apresentariam maior estabilidade em longo prazo 

depois de parafusadas mais de uma vez (JEMT et al., 1991; BINON et al., 1994; 

JEMT; PETTERSON, 1993; BINON, 2000b; JEMT et al., 1992). Análises de torque 

de aperto/desaperto poderiam resultar na diminuição no valor do torque depois de 

ciclos de aperto e desperto (HAACK et al., 1995; WEISS; KOZAK; GROSS, 2000). 

Contudo existem autores que não encontraram diferenças na pré-carga após o 

procedimento (MARTIN et al., 2001), nem de valores de torque de desaperto 
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(SCHULTE; COFFEY, 1997; ELIAS; FIGUEIRA; RIOS, 2006), porém resistência a 

fratura se manteria igual depois de até mesmo 20 ciclos (ALRAFEE et al., 2002). 

 

Objetivo 
O presente trabalho buscou comparar a resistência ao desaperto de 

parafusos protéticos de diferentes sistemas de retenção pilar/implante, sem 

aplicação de cargas. Valores de torque de desaperto em função do aperto foram 

comparados entre diferentes sistemas de retenção pilar/implante: implantes de 

hexágono externo com parafuso de titânio apertado a 32 N.cm, hexágono externo 

com parafuso recoberto por DLC apertado a 32 N.cm, hexágono interno com 

parafuso de titânio apertado a 20 N.cm, implante com interface Cone Morse e 

intermediário em peça única apertado a 20 N.cm e interface Cone Morse com 

intermediário em peça única apertado a 32 N.cm. 

 

Materiais e método 
Implantes Neodent (Curitiba, Brasil) eram fixos no centro de um bloco de 

resina acrílica cilíndrica. Depois de presos em blocos individuais, cada amostra era 

adaptada numa máquina para aplicação de torques construída pelo laboratório do 

Departamento de Prótese Dentária do Eastman Dental Hospital (Figura 2). Esta 

maquina aplicava torques no sentido horário e anti-horário com velocidade e peso 

controlados e com valores que apresentavam índice de repetibilidade em torno de 

95%. Basicamente, o torquímetro eletrônico era controlado por extensômetros que 

exigiam calibração durante a execução dos testes. 

O aparato eletrônico para aplicação dos torques tinha um motor de 6V em seu 

topo que funcionava numa velocidade de até 5.600 RPM (Motor 718-969, Precision 

dc System, RS components limited, Corby, Grã-Bretanha). Esse era monitorado por 

um motor controle e uma transmissora (Transmissora, Relay 346-744, 11 pin, 24Vdc 

coil, 400 Ohm, twin coil, DPCO, RS components limited, Precision dc System, Corby, 

Grã-Betanha). Abaixo e conectada a esse havia um sistema de redução composto 

por duas caixas de engrenagens (engrenagem ovóide, Gearbox-Ovoid 3336-270, 

razão 1.250:1 e engrenagem ovóide, Gearbox-Ovoid 3336-270, razão 5:1, RS 

components limited, Precision dc System, Corby, Grã-Bretanha). Um motor elétrico 

estava conectado às engrenagens buscando diminuir a velocidade e aumentar o 

torque de saída. A haste de direção da segunda engrenagem estava conectada a 
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uma garra eletromagnética de 24V (Garra magnética, Magnetic clutch 267-7725, 

Precision dc System, RS components limited, Corby, Grã-Bretanha). Essa garra 

eletromagnética era utilizada para unir duas hastes paralelas, o sistema de 

embreagens (na parte superior) e uma chave protética digital (na parte inferior). 

Assim o motor elétrico transmitia o torque para a chave protética digital retida pela 

garra. 

A parte inferior do torquímetro eletrônico era composta pela base de apoio 

para a amostra, aonde se adaptava a base de resina acrílica. A base de apoio para 

a amostra consistia numa haste de secção circular em que a amostra se adaptava 

na extremidade superior. A amostra ficava presa à haste por parafusos que fixavam 

a base de resina da amostra à haste ou base de apoio. Essa haste tinha movimento 

rotacional e possuía em sua porção inferior uma ponta perpendicular a sua frente 

que acompanha o movimento rotacional da haste. 

Em frente a ponta da base de apoio da amostra havia duas placas 

retangulares paralelas com extensômetros colados sobre elas. A ponta tocava nas 

placas em dois sentidos: rotacional ou anti-rotacional, dependendo da direção para 

onde a amostra estaria se movimentando. O movimento da amostra era ditado pela 

chave protética digital que girava em função da direção determinada pelo motor. A 

imagem e detalhes do aparato descrito encontram-se ilustrados pela figura 1. 

Haviam extensômetros colados sobre as placas inferiores, esses eram 

conectados a um conversor de dados Microlink 300 (Biodata, Manchester, Grã-

Bretanha). O sinal de saída dos extensômetros era quantificado e processado num 

módulo de medição de sinais dos transdutores (C56 Sangamo transduce meter, 

Sangamo weston control, Bogner Regis, Grã-Bretanha) e do Microlink 3000, 

utilizando um conversor A/D e o quadro de extensômetros. O microlink 3000 estava 

ligado a um computador pessoal (Dell, Optiplex GL 5100, penthium inside) para 

registro e subseqüente análise dos dados por meio do programa de computador 

específico fornecido pela empresa Biodata (Windspeed e Famos para Windows 3.1). 

Finalmente, dois geradores de corrente (PL 310 DC Power Supply Unit, 5V e 

o Power supply 320, 6V e 24V, Thurlby Thandar Instruments, Huntingdon, 

Cambridgeshire, Grã-Bretanha) proviam energia para todo o aparato. Todo o aparato 

descrito encontra-se no esquema abaixo que compõe a figura 2. 

No momento em que o controle do motor estava ligado, a chave protética 

digital rodava e a ponta ativa da base de apoio da amostra empurrava um dos 
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transdutores formados pelas placas metálicas, a força gerada na placas era 

resultado do torque aplicado pelo motor elétrico. Os dados resultantes da saída de 

corrente do extensômetro colado sobre a placa eram processados pelo Microlink 

3000, na entrada NT8. O Microlink tinha um módulo de alarme na entrada N14 que 

desligava o gerador de energia do motor quando esse atingia um nível de torque 

determinado e calibrado antes do ensaio. 

Como o torquímetro eletrônico se baseava no uso de extensômetros para seu 

funcionamento, as placas transdutoras A e B exigiam processo de calibração 

constante. Nesse se confirmava a capacidade das placas em mostrar o torque exato 

que era aplicado pela chave protética digital guiada pelo motor, tanto no sentido 

rotacional, quanto no anti-rotacional. No período inicial de uso do torquímetro 

eletrônico com as amostras em posição e durante o trabalho piloto, o processo de 

calibração das placas da máquina era diário, antes e depois dos ensaios. Após 14 

dias de uso da máquina, foi confirmada sua alta estabilidade e esta rotina passou a 

ser semanal. A calibração e conversão dos dados resultantes das placas eram 

realizadas por meio da adaptação de um torquímetro analógico (modelo BTG24CN-

S; Tohnichi, Tóquio, Japão) sobre a haste de apoio das amostras. Eram aplicados 

repetidos valores de forças em N.cm que eram confrontados com os valores de mV 

arquivados pelo computador. Desta forma, se obtinha o fator de conversão, que 

neste caso se manteve constante desde o primeiro até o último dos ensaios 

realizados. 

Um peso de 1 Kg era colocado sobre o torquímetro para aplicação dos 

torques de aperto e desaperto. Os testes foram realizados numa sala com 

temperatura e umidade controlada. O desaperto era realizado cinco minutos depois 

do aperto, durante o período de espera a amostra ficava sem nenhuma força sobre a 

mesma. 

Foram estudados cinco sistemas de retenção pilar/implante, com 5 amostras 

cada. A Tabela 1 descreve os grupos estudados, todas as amostras eram 

compostas por componentes fabricados pela empresa Neodent® (Curitiba, Brasil). 

Cada uma das cinco amostras era submetida a cinco ciclos de aperto e desaperto; 

eram aguardados cinco minutos de espera entre cada um desses ciclos. Ao final, os 

resultados de cada grupo eram compostos por 25 valores de desaperto que também 

eram convertidos em função da porcentagem do valor de aperto. 
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Resultados 
Os dados arquivados pelo computador eram imediatamente convertidos em 

valores de torque (N.cm) de acordo com o set up experimental programado, tanto no 

sentido horário quanto no anti-horário. Os valores da porcentagem do torque de 

desaperto em função do aperto são apresentados para cada grupo na Figura 1. De 

uma maneira geral, os valores dentro de cada ciclo não apresentaram grandes 

variações, com um desvio padrão pequeno Os implantes com interface cônica 

apresentaram os menores resultados, mostrando menos perda de torque em função 

do aperto, sem a aplicação de cargas sobre os implantes. 

Os dados obtidos foram analisados empregando-se análise de variância 

(ANOVA) sendo aplicado o teste complementar Tukey (SPSS 12 Statistical for 

Windows 12, Chigaco, IL, EUA) e o nível de significância foi estabelecido em P<.05. 

Primeiro foi comparado os resultados relativos dentro de cada grupo, analisando a 

hipótese de que os cinco ciclos de aperto e desaperto poderiam influenciar nos 

valores de torque de desaperto para cada um dos grupos. Os dados desta análise 

estão expressos pela Tabela 2. Por último, foram confrontados os resultados das 

análises entre os valores do torque de desaperto relativo ao aperto entre os cinco 

grupos, como é mostrado na Tabela 3 que mostra as diferenças entre os sistemas 

de retenção. 

 

Discussão 
Desapertos só ocorreriam quando a força que mantém o pilar e o implante 

unidos fosse excedida pelas forças que estimulam abertura da junção e esta seria a 

causa primária de fraturas de parafusos (RANGERT; JEMT; JOURNEUS, 1989; 

JÖRNÉUS; JEMT; CARLSSON, 1992). O desenho do relacionamento entre o 

parafuso e o componente protético determinaria o valor de pré-carga (JÖRNÉUS; 

JEMT; CARLSSON, 1992; SAKAGUSHI; BORGERSEN, 1995). Pré-carga do 

parafuso de união seria a força necessária para manter a integridade da junção. A 

pré-carga seria determinada pelo torque aplicado, desenho da cabeça do parafuso, 

pela liga metálica do parafuso e do intermediário, pela tolerância mecânica com o 

intermediário e o pelo lubrificante (JÖRNÉUS; JEMT; CARLSSON, 1992; 

BURGUETE et al., 1994; MCGLUMPHY; MENDEL; HOLLOWAY, 1998; HAACK et 

al., 1995; SAKAGUCHI et al., 1995; CARR; BRUNSKI; HURLEY, 1996; GRATTON; 

AQUILINO; STANFORD, 2001; PESUN et al., 2001; BOZKAYA; MÜFÜ, 2003; 



82 

KHRAISAT et al., 2004a; BOZKAYA; MÜFÜ, 2005). O processo de apertamento 

ótimo exigido num sistema de retenção deve levar em conta as forças externas que 

vão agir sobre o sistema, a força de união dos componentes comprimindo o sistema 

e a resistência deste processo de união. Amostras com adaptação irregular 

poderiam apresentar desaperto decorrente de um processo de adaptação por 

compressão e escoamento do intermediário sobre tensão, resultando num tipo de 

adaptação entre as peças (JÖRNÉUS; JEMT, CARLSSON 1992; CARR; BRUNSKI; 

HURLEY, 1996; KANO et al., 2006). Parafusos com pré-carga adequada resultariam 

em menor micromovimentação da interface implante/intermediário e menor perda de 

parafusos (JÖRNÉUS; JEMT; CARLSSON, 1992; PATTERSON; JOHNS, 1992; 

HAACK et al., 1995; BINON et al., 1994; BURGUETE et al., 1994; HAACK, et al., 

1995; GRATTON; AQUILINO; STANFORD, 2001; TAN; NICHOLLS, 2001; LEE et 

al., 2002). Consequentemente, parafusos protéticos devem ser tensionados ao 

ponto de produzirem uma força de união entre as partes maior do que forças 

externas que favoreceriam a separação da junção (JÖRNÉUS; JEMT; CARLSSON, 

1992; LEE et al., 2002). Tipos de forças funcionais que estimulariam o desaperto de 

parafusos seriam contatos excursivos, contatos oclusais excêntricos, contatos 

interproximais, contatos na extensão distal (cantilever) e infra-estrutura não-passiva 

(MCGLUMPHY; MENDEL; HOLLOWAY, 1998). Elementos dentários adjacentes e 

opostos a restaurações unitárias apresentariam diferentes graus de resiliência, por 

isso essas exigiriam um esquema oclusal diferenciado que ainda não é muito bem 

compreendido (RANGERT; SULLIVAN; JEMT, 1997; KIM et al., 2005). 

Os parafusos recobertos por DLC apresentaram os menores valores de 

torque para remoção, sem aplicação de cargas. Menor coeficiente de fricção entre 

as superfícies de contato poderia resultar em maiores valores de pré-carga 

(JÖRNÉUS; JEMT; CARLSSON, 1992; HAACK et al., 1995; BINON, 2000b). 

Coberturas sobre parafusos reduziriam o coeficiente de fricção sobre apertamento, 

permitindo mais voltas do parafuso em um mesmo valor de torque (HAACK, et al., 

1995; BINON, 2000b). Lubrificação de parafusos de componentes de prótese sobre 

implantes apenas com saliva não resultaria em aumento nos valores de resistência a 

fratura, a habilidade da saliva em proporcionar qualquer lubrificação neste tipo de 

ambiente é questionável (ALKAN; SERTGOZ; EKINI, 2002). Norton (1999) não 

observou diferença entre peças apertadas e desapertadas em meio com saliva 

artificial ou seco. 
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Características como relaxamento e deslocamento inicial, vibração, 

deformação plástica e estágio de recuperação estariam diretamente relacionados ao 

desperto de parafusos (CARR; BRUNSKI; HURLEY, 1996; LEE et al., 2002). Forças 

oclusais que excedessem forças de união fariam um parafuso voltar ligeiramente, 

desapertando (JÖRNÉUS; JEMT; CARLSSON, 1992; CARR; BRUNSKI; HURLEY, 

1996; BURGUETE et al., 1994). Parafusos em função são normalmente exigidos por 

uma tensão de superfície, chamada pré-carga, para resistir a forças de separação 

(JÖRNÉUS; JEMT; CARLSSON, 1992; HAACK et al., 1995; MCGLUMPHY; 

MENDEL; HOLLOWAY, 1998). O desaperto de parafusos ocorreria em dois 

estágios, primeiro, forças externas aplicadas sobre a junção parafusada levariam a 

perda de pré-carga (BICKFORD, 1981). O parafuso poderia ser visto como uma 

mola esticada pela pré-carga e o que manteria o alongamento seria a fricção entre 

as roscas. Qualquer força externa que causasse ligeiro deslizamento entre as roscas 

resultaria em perda de pré-carga, por isso que quanto maior a pré-carga, maior a 

resistência ao desaperto. A fricção entre as roscas seria maior na situação descrita e 

maiores valores de força seriam necessários para resultar em deslizamento. Num 

segundo estágio, a pré-carga ficaria em um nível abaixo do valor crítico relativo às 

forças externas e vibrações resultariam na volta e movimentação das roscas. A falha 

ocorre quando esse estágio é alcançado (BURGUETE et al., 1994). A pré-carga 

impediria que o componente protético sofresse algum tipo de movimentação. No 

caso dos implantes de hexágono externo, por exemplo, ela impede que exista algum 

“jogo” ou pequena rotação entre o componente protético e o hexágono externo da 

plataforma do implante (JÖRNÉUS; JEMT; CARLSSON, 1992), evitando o início do 

segundo estágio do processo de desaperto. De acordo com a literatura revisada, 

parafusos seriam peças muito importantes para manutenção da estabilidade das 

junções, podendo até ser um fator mais importante do que tolerância entre as peças 

(CIBIRKA et al., 2001). Entretanto, menor valor de atrito friccional entre o parafuso e 

o implante, que teoricamente aumentaria os valores de pré-carga, poderia dificultar a 

manutenção e estabilidade da pré-carga por facilitar o processo de desaperto 

(ELIAS; FIGUEIRA; RIOS, 2006). Assim, a efetividade de parafusos revestidos com 

propriedades “lubrificantes” que ainda não se mostraram totalmente conclusivas e 

questões em relação a coberturas sobre parafusos necessitariam de mais 

investigações (BINON, 2000a, 2000b; ELIAS; FIGUEIRA; RIOS, 2006). 
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Os parafusos do grupo de hexágono interno (IH.Ti.20) também apresentaram 

valores de desaperto baixos, maiores apenas do que o grupo com recobrimento de 

DLC. Os parafusos do grupo IH apresentavam diâmetros menores que parafusos de 

implantes com hexágono externo, de acordo com o fabricante 1.4 mm, enquanto que 

para o hexágono externo era de 1.8 mm. Neste caso, o comprimento da interface 

hexagonal interna mais longa que o hexágono externo protegeria o parafuso frente a 

cargas externas (BALFOUR; O’BRIEN, 1995; MÖLLERSTEN; LOCKOWANDT; 

LINDÉN, 1997) e ajudaria na manutenção da pré-carga no parafuso (LANG et al., 

2003; AKOUR; FAYYAD; NAYFEH, 2005), resultando na estabilidade deste sistema 

de retenção apesar dos resultados desfavoráveis relativos ao desaperto. Parafusos 

com diâmetros maiores teriam maiores valores de pré-carga (PATTERSON; JOHNS, 

1992). Os implantes cônicos internos teriam grande área de contato com o 

componente protético e parafusos com diâmetros maiores, conferindo maior 

estabilidade da junção (BINON et al., 1994; BOZKAYA; MÜFTÜ, 2003, 2005), por 

isso que os dois grupos de implantes cone Morse apresentaram os maiores 

resultados de desaperto. Norton (1997) demonstrou que o desenho da interface, no 

caso a cônica interna, apresentaria maior resistência mecânica à fratura quando 

comparada a hexágonos externos. 

Conforme comentado anteriormente, a pré-carga do parafuso e a capacidade 

anti-rotacional da interface seriam os principais elementos de um sistema de 

retenção pilar/implante (KHRAISAT et al., 2004a). No caso das interfaces cone 

Morse, a capacidade anti-rotacional estaria diretamente ligada ao desenho do cone 

e ao atrito entre as peças (MERZ et al., 2000; ŞAHIN; CEHRELI; YALCIN, 2002; 

BOZKAYA; MÜFÜ, 2003; BOZKAYA; MÜFÜ, 2005), por isso elevado valor de 

resistência ao desaperto seria esperado como ótimo resultado. O grupo MT.OP.32 

apresentou melhores resultados que o grupo MT.OP.20, demonstrando que o torque 

de 32N.cm seria mais indicado para manutenção desta união. Além disso, a 

resistência ao desaperto sem aplicação de cargas se manteve a mesma depois de 

cinco seqüências de aperto e desaperto, sem nenhuma perda aparente, 

concordando com os resultados apresentados por Schulte e Coffey (1997). Apesar 

da necessidade de um sistema de encaixe com estabilidade mecânica, próteses 

sobre implantes precisam de reversibilidade. Um sistema de encaixe muito estável 

poderia tirar a liberdade do profissional no caso de troca de intermediários em 
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consultas de manutenção, por isso, os valores de torque de desaperto encontrados 

pareceram favoráveis. 

Alguns pesquisadores avaliaram o torque de desaperto entre diferentes 

sistemas depois de aplicado um valor de torque de fechamento padrão (20 N.cm) 

para os diferentes sistemas (WEISS; KOZAK; GROSS, 2000). De acordo com esses 

autores, isso poderia facilitar a comparação entre os sistemas com diferentes 

interfaces protéticas. Todavia, o torque recomendado pelo fabricante seria o valor de 

referência para análise da estabilidade de cada junção (BINON et al., 1994) e 

conforme discutido, dependendo do desenho da interface pilar/implante, diferentes 

análises podem ser importantes. Por isso, buscou-se neste estudo utilizar o torque 

recomendado e avaliar os valores de pré-carga e percentual de perda de torque no 

momento do desaperto para se avaliar, discutir e comparar os diferentes tipos de 

interfaces pilar/implante. 

Parafusos de intermediários tradicionais no mercado consistem numa cabeça 

com assentamento chato para gerar menor resistência friccional e maior pré-carga, 

braço comprido para aperfeiçoar o alongamento e pequenas roscas para reduzir 

fricção. Em relação as roscas, somente as três ou quatro primeiras suportam a maior 

parte da carga (HAACK et al., 1995; SAKAGUCHI; BORGERSEN, 1995; BINON, 

2000b; MERZ; HUNENBART; BELSER, 2000). Quanto menos torque é transformado 

em fricção e calor, maior seria a transformação em torque útil (BINON, 2000b). 

Valores de torque de aperto e desaperto poderiam variar de acordo com a força que 

é empregada sobre o torquímetro. Diferentes operadores pressionariam a catraca 

com diferentes pesos, alterando os valores de torques finais, principalmente no 

torque de desaperto (BINON, 2000b; PESUN et al., 2001). No presente estudo, o 

aparato experimental para aplicação de torque controlava essas possíveis variações, 

padronizando as repostas. 

Alguns estudos mostraram que a fricção seria maior no primeiro aperto do 

que nos seguintes (HAACK et al., 1995; WEISS; KOZAK; GROSS, 2000). Quando 

são utilizados parafusos sem cobertura, peças de titânio com dureza similar 

entrariam em contato e o coeficiente de fricção, que inicialmente é baixo, após 

repetitivos ciclos de apertos/desapertos aumentaria de valor devido ao contato do 

titânio com titânio. Alguns autores sugerem que torques repetidos removeriam 

pequenas irregularidades nas superfícies de contato, o que reduziria a fricção nas 

superfícies e levariam a maior pré-carga (BINON et al., 1994; BINON, 2000b; 
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TZENAKIS et al., 2002) e, quanto menor o valor de coeficiente de fricção, maior a 

pré-carga (LANG et al., 2003). No presente estudo, componentes novos eram 

utilizados depois da série de cinco seqüências de fechamento e abertura buscando 

manter o mesmo grau de polimento entre as amostras estudadas. Weiss et al. 

(2000) realizaram 200 apertos de parafusos de intermediários e demonstraram que 

os valores de abertura diminuíam progressivamente, embora pré-carga não foi 

avaliada no seu estudo, seus resultados foram consistentes com o modelo de 

redução friccional descrito anteriormente e com o de redução do coeficiente 

friccional medido por Haack e colaboradores (1995). Porém, em seu estudo, o 

implante não foi trocado e novas amostras de parafusos foram repetidamente 

empregadas, deixando as roscas internas do implante mais polidas na medida em 

que o estudo seguia. No presente estudo, os cinco ciclos não alteraram o valor de 

desaperto para nenhuma das junções estudadas, concordando com o estudo de 

Martim et al. (2001). 

 

Conclusão 
Dentro das limitações do presente estudo, pode-se concluir que os valores de 

resistência ao desaperto depois de cinco minutos do aperto do parafuso não 

apresentaram diferenças significantes em função de cinco seqüências de aperto e 

desaperto para nenhum dos sistemas de retenção estudados. Além disso, parafusos 

recobertos por DLC em implantes de hexágono externo apresentaram os menores 

índices de resistência ao desaperto depois de cinco minutos em cinco seqüências de 

aperto/desaperto e os implantes com interface cone Morse apertados a 32 N.cm 

apresentaram o maior índice de resistência. Os valores de desaperto variaram de 

acordo com o material, diâmetro e do torque de aperto sobre o parafuso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

LISTA DE TABELAS, GRÁFICOS E FIGURAS. 
 

  
Figura 1: Esquema do torquímetro eletrônico de precisão utilizado. 

 

 
Figura 2. Aparato experimental relacionado ao funcionamento do torquímetro 

eletrônico de precisão. 

 

Detalhes das placas 
inferiores  com os 

extensômetros 
(transdutores A e B). 
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Gráfico 1 - Porcentagem do torque de aperto em função do aperto com o intervalo de 

confiança em 95% em relação a cada ciclo, quanto maiores os resultados menor o 

valor de desperto em N.cm. 

 

Tabela 1. Descrição dos grupos estudos, compostos por cinco amostras para 
cada grupo. 

Grupo Interface Intermediário Parafuso Torque de 
aperto 

EH.Ti.32 Hexágono externo Munhão Universal® Titânio 32 N.cm 

EH.dlc.32 Hexágono externo Munhão Universal® Titânio coberto por 
DLC (Neotorque®) 32 N.cm 

IH.Ti.20 Hexágono interno Munhão Universal® Titânio 20 N.cm 
MT.OP.20 Cone Morse Munhão Universal® - (peça única) 20 N.cm 
MT.OP.32 Cone Morse Munhão Universal® - (peça única) 32 N.cm 
 

Tabela 2. ANOVA entre os ciclos de cada amostra para cada um dos grupos 
estudados. 

Grupos Índice de significância 
EH.Ti.32 P = 0,486. 
EH.dlc.32 P = 0,646. 
IH.Ti. 20 P = 0,952. 

MT.OP.20 P = 0,572. 
MT.OP.32 P = 0,568. 

        * P<0,05. 
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Tabela 3. Teste de Tukey entre os grupos estudados. 

Grupos N Subgrupo para alfa = .05 
1 2 3 4 5 

MT.OP.32 25 2,7304     
MT.OP.20 25  8,7360    
EH.Ti.32 25   16,3872   
IH.Ti.20 25    21,9028  

EH.dlc.32 25     27,9888 
Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

     Estão dispostas as média dos subgrupos homogêneos. 
        ANOVA (P = 0,000). 
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ARTIGO 4 
 

Relação entre pré-carga e resistência ao torque de desaperto de diferentes 
sistemas de retenção pilar/implante. 

 

Sistemas de retenção pilar/implante podem apresentar diferentes 

características mecânicas que resultariam em maior ou menor estabilidade protética 

em longo prazo, influenciando o índice de falhas como desapertos de parafusos 

(ENGLISH, 1992; ANDERSSON et al., 1992; JEMT; PETTERSON, 1993; 

BURQUETE et al., 1994; BINON et al., 1994; EKFELDT; CARLSSON; 

BÖRJESSON, 1994; EKFELDT, CARLSSON; BÖRJESSON, 1994; LANEY et al., 

1994; BURQUETE et al., 1994; BINON, 1995; BALFOUR; O’BRIEN, 1995; 

ANDERSSON et al.,1995; DIXON et al., 1995; ENGQUIST; NILSSON; ÅSTRAND, 

1995; HENRY et al., 1995; BINON; MCHUGH, 1996; BINON, 1996a, 1996b; 

BALSHI; PRYSZAK; RANGERT, 1996; HENRY et al., 1996; PALMER et al., 1997; 

BINON; MCHUGH, 1996; MÖLLERSTEN; LOCKOWANDT; LINDÉN, 1997; 

NORTON, 1997; ANDERSSON et al., 1998; MCGLUMPHY; MENDEL; HOLLOWAY, 

1998; NORDIN et al., 1998; LEVINE et al., 1999; SCHOLLANDER, 1999; 

WANNFORS; SMEDBERG, 1999; NORTON, 1999; BOGGAN et al., 1999; 

NORTON, 2000a; ABOYOUSSEF; WEINER; EHRENBERG 2000; MANGANO E 

BARTOLUCCI 2001; NORTON 2001; BOGGAN et al., 2001; HOYER et al., 2001; 

KHRAISAT et al., 2002; ŞAHIN; CEHRELI; YALCIN, 2002; GOODACRE et al., 2003; 

DRAGO, 2003; BOZKAYA; MÜFTÜ, 2003; GLAUSER et al., 2004; KHRAISAT et al., 

2004a, 2004b, 2004c; CHO et al., 2004; TAN; TAN; NICHOLLS, 2004; KHRAISAT 

2005; AKOUR; FAYYAD; NAYFEH, 2005; KIM et al., 2005; ABBOUD et al., 2005; 

BOZKAYA; MÜFTÜ, 2005; WENNSTRÖM et al., 2005; KITAGAWA et al., 2005; 

NORTON, 2006; KHRAISAT et al., 2006; KANO et al., 2006; QUEK; TAN; 

NICHOLLS, 2006; MAEDA et al., 2007; PJETURSSON et al., 2007). Fatores como o 

tipo de parafuso, adaptação e estabilidade entre os componentes  seriam 

importantes para análises da qualidade da força de união entre o implante e a 

protése dentária (BREEDING et al., 1993; DIXON et al., 1995; BINON, 1995, 1996a, 

1996b; BINON; MCHUGH, 1996; CIBIRKA et al., 2001; LANG; RUEGGEBERG, 

2002; LEE et al., 2003; KHRAISAT et al., 2004a, 2004b, 2004c; KHRAISAT, 2005; 

KITAGAWA et al., 2005; KHRAISAT et al., 2006; KANO et al., 2006). A qualidade de 
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um sistema de retenção seria diretamente determinada pelo tipo de parafuso de 

união, torque de aperto, tipo de interface pilar/implante e o relacionamento entre 

essas peças. Pré-carga e o torque de aperto seriam fatores teoricamente lineares e 

diretamente proporcionais (BURGUETE et al., 1992; GRATTON; AQUILINO; 

STANFORD, 2001), porém diferentes sistemas de retenção poderiam apresentar 

características mecânicas distintas. O estudo das junções necessitaria de diferentes 

análises que entrariam em acordo com a mecânica relativa a interface pilar/implante. 

Por exemplo, interfaces cônicas internas ou cone Morse dependeriam principalmente 

do relacionamento entre o intermediário e o implante na determinação da força de 

união (MERZ et al. 2000; ŞAHIN; CEHRELI; YALCIN, 2002). O tipo de parafuso 

seria uma característica com maior importância no caso das junções planas 

(JÖRNÉUS; JEMT; CARLSSON, 1992; BREEDING et al., 1993; DIXON et al., 1995; 

HAACK et al., 1995; BINON, 2000b; CIBIRKA et al., 2001; GRATTON; AQUILINO; 

STANFORD, 2001; LEE et al., 2003). De uma maneira geral, os principais elementos 

no sistema de união pilar/implante seriam dois: a pré-carga do parafuso e a 

capacidade anti-rotacional da interface (KHRAISAT et al., 2004a). As interfaces 

pilar/implante poderiam ser classificadas em: (A) plana ou cônica e (B) interna ou 

externa ao implante. 

Como diferentes junções resultariam em diferentes reações estruturais dentro 

de um sistema, este estudo buscou conhecer melhor a mecânica de diferentes tipos 

de sistemas de retenção pilar/implante. O objetivo foi estabelecer uma relação entre 

a resistência ao torque de aperto (porcentagem de desaperto em função do torque 

aplicado para aperto) e a pré-carga (N) gerada pelo parafuso do intermediário. 

Foram avaliados implantes com os seguintes sistemas de retenção: implantes de 

hexágono externo com parafuso de titânio apertado a 32 N.cm, hexágono externo 

com parafuso recoberto por DLC apertado a 32 N.cm, hexágono interno com 

parafuso de titânio apertado a 20 N.cm, implante com interface Cone Morse e 

intermediário em peça única apertado a 20 N.cm e interface Cone Morse com 

intermediário em peça única apertado a 32 N.cm. 

 

Materiais e métodos 
Dois medidores de tensão (TSM Ltd, Londonderry, Grã-Bretanha; gauge 

description 2N/120/PC11/C; gauge factor 2,05; 120Ω +/- 0,3%) foram colados com 

cola M-bond 200 (Vishay Micro measurements, Hants, Grã-Bretanha) junto ao terço 
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coronário de implantes dentários lisos, logo abaixo a plataforma. Os extensômetros 

se encontravam paralelos ao longo eixo do implante e eqüidistantes entre si. Essa 

montagem buscava quantificar valores de pré-carga dos parafusos de diferentes 

sistemas de retenção pilar/implantes na medida em que esses eram parafusados. A 

empresa de implantes dentários Neodent (Curitiba, Brasil) fabricou implantes lisos 

com diferentes tipos de interface pilar/implante para o presente trabalho, a Figura 1 

mostra um exemplo dos implantes utilizados. Os implantes eram cilíndricos, não 

tinham roscas externas para possibilitar a colagem do extensômetros, possuíam 4,3 

mm de diâmetro por 13 mm de comprimento. Desta maneira, os implantes agiam 

como transdutores de forças na medida em que a parede interna do implante sofria 

deformações plásticas devido ao aperto de parafusos. A Figura 2 mostra as 

amostras prontas para o experimento. Foram analisados os seguintes grupos de 

transdutores: 

1. EH.Ti.32: implantes de hexágono externo com respectivos intermediários 

Munhão Universal (Neodent, Curitiba, Brasil) e parafusos de titânio (Neodent, 

Curitiba, Brasil). Nestes, os parafusos foram apertados a 32 N.cm. 

2. EH.dlc.32: implantes de hexágono externo, cada um com seu respectivo 

conjunto de intermediário tipo Munhão Universal e parafuso de titânio recoberto por 

DLC (Neotorque, Neodent, Curitiba, Brasil). Todos os parafusos eram apertados a 

32 N.cm. 

3. IH.Ti.20: implantes de hexágono interno, cada um com seu respectivo 

intermediário tipo Munhão Universal e parafuso de titânio (Neotorque, Neodent, 

Curitiba, Brasil). Todos os parafusos foram apertados a 20 N.cm. 

4. MT.OP.20: implantes com interface tipo Cone Morse, cada um com seu 

respectivo intermediário tipo Munhão Universal em peça única (Neodent, Curitiba, 

Brasil). Todos os parafusos deste grupo foram apertados a 20 N.cm. 

5. MT.OP.32: implantes com interface tipo Cone Morse, cada um com seu 

respectivo intermediário tipo Munhão Universal em peça única. Todos os parafusos 

deste grupo foram apertados a 32 N.cm. 

Todos os grupos eram compostos por cinco amostras, cada uma com seu 

respectivo conjunto de intermediários e parafusos. 

Os transdutores foram fixados na plataforma superior de blocos cilíndricos de 

resina acrílica. O terço cervical dos implantes ficavam expostos com os fios dos 

extensômetros organizados e separados por terminais CPF-50C (Vishay Micro 
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measurements, Hants, Grã-Bretanha) que estavam colados na plataforma dos 

blocos. A Figura 1 apresenta uma amostra pronta para o ensaio experimental. Um 

modelo baseado na aplicação de cargas verticais pré-determinadas sobre uma barra 

apoiada a uma esfera metálica de 4 mm de diâmetro sobre o intermediário foi usado 

para calibração dos transdutores. 

Um módulo para medição de transdutores (C56 Sangamo transduce meter, 

Sangamo weston control, Bogner Regis, Grã-Bretanha), um conversor A/D e uma 

leitora dos extensômetros Microlink 3000 processavam os sinais elétricos de saída 

dos extensômetros. Um computador pessoal (Dell, Optiplex GL 5100, penthium 

inside) ligado ao Microlink 3000 arquivava e analisava os dados com auxílio de 

programas específicos fornecidos pela empresa Biodata (Windspeed e Famos para 

Windows 3.1). Os medidores de tensão estavam montados numa configuração de ½ 

ponte de Whestone. Uma unidade geradora de força mantinha os transdutores em 

funcionamento (PL 310 DC Power Supply Unit, 5 V, Thurlby Thandar Instruments, 

Huntingdon, Cambridgeshire, Grã-Bretanha). 

As amostras eram submetidas a cinco torques de aperto e desaperto 

enquanto que os valores de pré-carga eram arquivados. Um torquímetro eletrônico 

construído a partir do uso de extensômetros pelo laboratório do Departamento de 

Prótese Dentária da Eastman Dental Hospital (Figura 2) possibilitou a aplicação dos 

torques de forma segura e com valores controlados.  

Primeiro, os intermediários eram parafusadas sobre as amostras, depois do 

aperto eram aguardados cinco minutos até o desaperto. Durante os cinco minutos, a 

pré-carga era arquivada num intervalo de tempo de 3 m.S. O procedimento foi 

repetido por cinco vezes para cada amostra. Os valores de torque também eram 

arquivados pelo computador pessoal, pois o torquímetro estava conectado a essa 

maquina. Ao final seria obtida a porcentagem dos valores de torque de desaperto 

em função do valor do aperto e o maior valor de pré-carga gerada pelo parafuso 

sobre a parede lateral dos implantes. Esses dois valores permitiam a montagem de 

gráficos que confrontavam os dados para análise e discussão. 

 

Resultados 
Foi construído um gráfico relacionando a porcentagem de torque de desperto 

(eixo y) em relação ao valor de aperto contra os valores de pré-carga fornecidos 

pelos extensômetros (eixo x). Uma amostra dos grupos IH.Ti.20 e MT.OP.20 
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apresentaram valores relativos a pré-carga maiores que o restante das amostras. 

Pode-se observar que os grupos com interfaces planas apresentaram os valores de 

pré-carga mais próximos, enquanto que as amostras dos grupos com interfaces 

cônicas apresentaram maior variação nos valores de pré-carga. Entretanto, quando 

observando a resposta dos grupos no que diz respeito a resistência ao desaperto, o 

grupo cônico apresentou valores menores, demonstrando menos perda de pré-

carga. 

 

Discussão 
Aparentemente os grupos com interfaces planas apresentaram maior 

repetibilidade na geração de pré-carga junto ao terço cervical dos implantes. Os 

grupos com interfaces cônicas apresentaram maior variabilidade dos valores de pré-

carga, mostrando que a área de contato entre o pilar e o implante dessas peças 

variava na medida em que se procediam as seqüências de aperto/desaperto. Os 

grupos de interface cônica mostraram maior resistência ao desaperto, característica 

essencial para esse tipo de junção, pois o efeito “cone Morse” depende diretamente 

do atrito entre essas peças (MERZ; HUNENBART; BELSER, 2000, ŞAHIN; 

CEHRELI; YALCIN, 2002, BOZKAYA; MÜFÜ, 2003, BOZKAYA; MÜFÜ, 2005). 

Quando analisando os grupos cone Morse com apertos a 20 e 32 N.cm pode-se 

verificar que os valores relativos ao desaperto foram menores para o grupo 

MT.OP.32, já os resultados relativos a pré-carga gerada se mostraram próximos, 

isso justificaria um torque com valor de 32 N.cm para esse tipo de implante, por 

aumentar a efetividade do efeito “Morse” sem gerar danos ao implante. 

Diferentes sistemas de implantes possuem parafusos de retenção específicos 

que variam em função do material de sua constituição, configurações mecânicas e 

qualidade da usinagem, por isso cada desenho de parafusos resultaria num tipo de 

pré-carga (BINON et al., 1994; BURGUETE et al., 1994; BINON, 2000b; TAN; TAN; 

NICHOLLS, 2004; BOZKAYA; MÜFÜ, 2005). Cada parafuso poderá apresentar 

variação nas suas características mecânicas, capacidade anti-rotacional, resistência 

a fadiga e ao desaperto. A elasticidade do material usado como manufatura do 

parafuso seria importante para desenvolvimento e manutenção da pré-carga 

(JÖRNÉUS; JEMT; CARLSSON, 1992; PATTERSON; JOHNS, 1992; GENG; TAN, 

2001, LEE et al., 2002; CANTWEL; HOBKIRK, 2003). Da mesma maneira, a 

geometria das superfícies de união em contato determinaria a quantidade de pré-
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carga estabelecida (JÖRNÉUS; JEMT; CARLSSON, 1992; PATTERSON; JOHNS, 

1992; BINON et al.,1994; BINON, 1995, 1996a, 1996b; ABOYOUSSEF; WEINER; 

EHRENBERG, 2000; BOZKAYA; MÜFÜ, 2003; BOZKAYA; MÜFÜ, 2005; QUEK; 

TAN; NICHOLLS, 2006), bem como qualidade da adaptação (CARR; BRUNSKI; 

HURLEY, 1996; KANO et al., 2006). Valores de pré-carga dos parafusos seriam 

informações importantes para se conhecer a eficiência e previsibilidade de sistemas 

de união, ajudando na seleção de implantes dentários. 

De acordo com a teoria de Haack et al. (1995), quanto maiores os valores de 

porcentagem do torque de desaperto em relação ao aperto, maior seria a pré-carga 

do parafuso apertado. O grupo com parafusos recobertos (EH.dlc.32) apresentou tal 

característica. Entretanto, o menor valor de atrito friccional entre as peças, poderia 

dificultar a manutenção e estabilidade da pré-carga por facilitar o processo de 

desaperto (ELIAS; FIGUEIRA; RIOS, 2006). Devido a esses questionamentos a 

efetividade de parafusos com propriedades lubrificantes ainda não se mostraram 

totalmente conclusivas e questões em relação a coberturas sobre parafusos 

necessitariam de mais investigações (BINON 2000a, 2000b; ELIAS; FIGUEIRA; 

RIOS, 2006). Contudo, deve-se levar em conta que o grupo com parafusos 

recobertos era um grupo com interface plana que apresenta com travamento anti-

rotacional hexagonal, talvez características relacionadas a atrito entre as peças 

seriam mais relevantes para implantes com interfaces cônicas. Não seria indicado o 

uso de coberturas “lubrificantes” sobre a parede lateral do intermediário que entra 

em contato com a parede interna de implantes com junção cônica, pois a 

capacidade anti-rotacional desta interface depende diretamente do atrito entre as 

faces (MERZ; HUNENBART; BELSER, 2000; ŞAHIN; CEHRELI; YALCIN, 2002; 

BOZKAYA; MÜFÜ, 2003, 2005). Por esses e outros motivos que o relacionamento 

entre o implante e o intermediário de um sistema de implantes cônico interno 

resultaria em menor micromovimentação quando comparado ao encaixe hexagonal 

externo (KITAGAWA et al., 2005). 

No tratamento com implantes dentários ainda existem muitas questões a 

serem discutidas e técnicas a serem avaliadas. Por exemplo, o uso de implantes 

curtos, que resultam em maior proporção coroa/implante (TAWIL; ABOUJAOUDI; 

YOUNAN, 2006; NEVES et al., 2006; STRIETZEL; REICHART, 2007; BLANES; et 

al., 2007) e o planejamento de implantes na região posterior em menor número 

(SEONG; KORIOCH; HODGES, 2000; SATO, 2000; ŞAHIN; CEHRELI; YALCIN, 



96 

2002; ELIASSON et al., 2006; GERAMY; MORGANO, 2004), tais medidas poderiam 

sobrecarregar o sistema do ponto de vista mecânico. A maioria dos problemas 

biomecânicos ocorreria em longo prazo e a falta de profundo conhecimento a 

respeito do assunto seria um fator de potencialização para tais falhas (TAYLOR; 

AGAR, 2002). O dentista deve cada vez mais buscar o conhecimento baseado em 

evidências cientifica para decidir sobre o que realmente seria clinicamente relevante 

para o exercício da profissão. A enorme gama de opções que o mercado oferece 

(BINON, 2000a; JOKSTAD et al., 2003) dificultam a tomada de decisão imediata. 

Implantes dentários são predominantemente fabricados com metais como matéria-

prima porque materiais metálicos permitiriam biocompatibilidade, desenho delgado 

com adequada resistência mecânica e ajuste cirúrgico a forma do implante 

(BOGGAN et al., 1999; BRUNSKI; PULEO; NANCI, 2000; MÖLLERSTEN; 

LOCKOWANDT; LINDÉN, 1997; BINON, 1999; 2000a; JOKSTAD et al., 2003). A 

escolha ou diagnóstico do tipo de implante a ser escolhido em determinada situação 

pode ser difícil quando não existem “ferramentas” para correto plano de tratamento 

(BRUNSKI; PULEO; NANCI, 2000). Fatores como carga, distribuição de forças no 

tecido ósseo e nos componentes dos implantes devem ser considerados (ALKAN; 

SERTGOZ; EKINI, 2004; WOOD; VERMILYEA, 2004; ESKITASCIOGLU et al., 2004; 

KIM et al., 2005; HSU et al., 2007). Da mesma maneira, o tipo de interfaces entre a 

infraestrutura, o componente protético e o implante devem ser levados em 

consideração (BINON et al., 1994; SCHULTE; COFFEY, 1997; BINON, 2000a; 

2000b; GENG; TAN, 2001; CARR; BRUNSKI; HURLEY, 2002; KHRAISAT et al., 

2002; TAYLOR; AGAR, 2002; ALKAN; SERTGOZ; EKINI, 2004; KANO et al., 2006). 

A técnica da prótese cimentada é um método para reabilitação com próteses 

sobre implantes osseointegrados relativamente recente, já que começou a ser 

descrita com mais detalhes por Lewis et al. em 1989. A prótese cimentada exige 

apenas um parafuso de retenção e apresenta grande dificuldade para conserto 

devido a sua limitada reversibilidade (BINON et al., 1994; MICHALAKIS; HIRAYAMA; 

GAREFIS, 2003; CHEE; JIVRAJ, 2006) e, além disso, não apresenta o mecanismo 

de “falha por segurança” (LEWIS; LLAMAS; AVERA, 1992; BASTEN et al., 1996). 

Contudo a prótese sobre implante cimentada é uma ferramenta importante para 

obtenção de estética (HEBEL; GAJJAR, 1997; MICHALAKIS; HIRAYAMA; 

GAREFIS, 2003; CHEE; JIVRAJ, 2006). No sistema de implantes em que a prótese 

é parafusada “diretamente” sobre o implante, essa junção deve resistir a maiores 
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valores de carga e ter maior pré-carga (TAN; NICHOLLS, 2001), inclusive o parafuso 

utilizado nesse caso deve manter os valores de torque com mais facilidade 

(SCHULTE; COFFEY, 1997). O uso de um parafuso apenas com elevada pré-carga 

poderia resultar em maiores campos de tensão no terço cervical do implante, no 

tecido ósseo periimplantar e nos componentes do sistema (ALKAN; SERTGOZ; 

EKINI, 2004; ESKITASCIOGLU et al., 2004). Assim, a junção prótese/implante 

extremamente rígida poderia ser prejudicial ao tecido vivo e ao implante 

propriamente dito e por isso um conjunto prótese/intermediário/implante 

extremamente rígido não seria o mais indicado para proteção do implante e do 

tecido periimplantar contra sobrecargas externas (BASTEN et al., 1996; ERNEKLINT 

et al., 2006). A resultante de forças sobre o parafuso de próteses sobre implantes 

com um único parafuso poderia ser comparada a mecânica do parafuso de 

intermediário de próteses com componentes segmentados em que se tem 

intermediário, cilindro protético e um parafuso protético (ALKAN; SERTGOZ; EKINI 

2004). No presente estudo, as peças com junções externas apresentaram os 

menores valores de pré-carga no terço cervical, já as junções internas apresentaram 

maiores resultados, em especial os hexágonos internos. 

Baseados em cálculos teóricos, alguns autores (ANDERSSON; ÖDMAN; 

JÖNEUS, 1992; ANDERSSON; ÖDMAN; JÖNEUS, 1994) levaram a discussão para 

os casos unitários cimentados com um parafuso só e segundo esses autores, o 

parafuso continuaria sendo o ponto fraco do sistema, fraturando antes que algum 

componente nobre venha a ser sobrecarregado. Apesar disso, os ensaios in vitro de 

Tripodakis e colaboradores (1995) analisaram situações com uso de intermediários 

de titânio e neste foram encontradas fraturas no terço cervical de implantes com 

hexágono externo sem, antes, ocorrer fratura do parafuso de ouro. Entretanto, Att et 

al. (2006) encontraram o índice de fratura de implante muito baixo em outro ensaio 

mecânico similar. O uso de intermediário sem metal, de alumina ou zircônia, levou o 

ponto fraco das restaurações para o intermediário ou para a coroa cerâmica, nos 

casos de sobrecarga (YILDIRIM et al., 2003; ATT et al., 2006), e a sobrecarga cairia 

sobre o parafuso quando na análise de hexágonos internos (GEHRKE et al., 2006). 

Não foi encontrado nenhum estudo na literatura, até então, com análises de fraturas 

de implantes com interface cone Morse. De uma maneira geral, falhas mecânicas 

nos sistemas de implantes são geradas por fraturas em longo prazo, que iniciam por 

rachaduras que vão se propagando ao longo do tempo (MORGAN; JAMES; 
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PILLIAR, 1993; RANGERT et al., 1995 [errata 1996]; BASTEN, et al., 1996). Por isso 

que avaliações mecânicas de componentes de implantes são especialmente 

importantes no caso de implantes instalados em pacientes jovens (MORGAN; 

JAMES; PILLIAR, 1993) e testes de fratura seriam preferencialmente cíclicos. De 

acordo com a literatura clínica internacional, fraturas de implantes dentários seria 

uma complicação com baixos índices de ocorrência (TOLMAN; LANEY, 1992; 

MORGAN; JAMES; PILLIAR, 1993; RANGERT et al., 1995 [errata 1996]; ECKERT; 

WOLLAN, 1998; ŞAHIN; CEHRELI; YALCIN, 2002; GOODACRE et al., 2003), porém 

ocasionalmente discuti-se algo relacionado ao assunto (ZARB; SCHMITT, 1990; 

MORGAN; JAMES; PILLIAR, 1993; RANGERT et al., 1995 [errata 1996]; ECKERT; 

WOLLAN, 1998; BERGLUNDH; PERSSON; KLINGE, 2002; BOGGAN, et al., 1999; 

BINON, 2000a; HANSSON, 2003; GOODACRE et al., 2003, ECKERT et al., 2000; 

QUEK; TAN; NICHOLLS, 2006). Muitos relatos são de próteses unitárias na região 

posterior (GOODACRE et al., 2003). Entretanto, caso a estabilidade de um sistema 

de união pilar/implantes resistisse muito a sobrecargas, poderíamos ter um aumento 

na incidência de grandes perdas ósseas ou fraturas de implantes. No estudo clínico 

retrospectivo publicado por Rangert e associados em 1995 (errata 1996) foram 

analisados os casos de fraturas de implantes dentários em 39 casos, desses 85% 

eram em próteses unitárias e parciais, somente 10% foram em próteses de arco 

total. Eckert e Wollan (1998) observaram que índices de fraturas, tanto de implantes, 

quanto de parafusos, estariam diretamente relacionados com o desenho de 

componentes protéticos, por exemplo, o uso de parafusos com roscas somente no 

terço apical da haste do mesmo aperfeiçoaria o desempenho das próteses sobre 

implantes de hexágono externo, evitando fraturas. Todavia, Morgan, James e Pilliar 

concluíram em 1993 que fraturas de implantes dentários ocorrem principalmente por 

cargas cíclicas e não por sobrecargas pontuais. O estudo longitudinal de Adell e 

colaboradores (1990) mostraram aumento na freqüência de fraturas de implantes ao 

longo dos anos, mostrando que a fadiga do metal parece ocorrer em função do 

tempo (RANGERT et al., 1995 [errata 1996]). Normalmente, em estudos clínicos, a 

localização do ponto da fratura é próxima ao terço cervical, logo abaixo do término 

do parafuso de fixação do intermediário (MORGAN; JAMES; PILLIAR, 1993; 

RANGERT et al., 1995 [errata 1996]),estudos numéricos mostram grande 

concentração de tensão nessa área (HANSSON, 2003; AKCA; CEHRELI; 
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IPLIKCIOGLU, 2003; ALKAN; SERTGOZ; EKINI, 2004; ESKITASCIOGLU et al., 

2004; AKOUR; FAYYAD; NAYFEH, 2005). 

Pelo que foi discutido, análises oclusais, faciais, fisiológicas e história de 

hábitos do paciente devem ser estudadas durante o planejamento, execução e 

manutenção dos casos clínicos (MORGAN; JAMES; PILLIAR, 1993; CORDIOLI; 

CASTAGNA; CONSOLATI, 1994; RANGERT et al., 1995 [errata 1996]; BALSHI; 

PRYSZAK; RANGERT, 1996; ZARB; SCHMITT, 1990; MCGLUMPHY; MENDEL; 

HOLLOWAY, 1998; BINON, 2000b; KIM et al., 2005), pois implantes dentários 

sofrem influência não só de forças internas, mas também de forças externas 

(ŞAHIN; CEHRELI; YALCIN, 2002). Por exemplo, quanto maior o ângulo de 

inclinação das cúspides, maior o acúmulo de forças sobre implantes (WEINBERG, 

1993; KAUKINEN; EDGE; LANG 1996; RANGERT; SULLIVAN; JEMT, 1997; ŞAHIN; 

CEHRELI; YALCIN, 2002), teoricamente essa característica seria mais importante 

que a inclinação dos implantes e proporção coroa/implante (WEINBERG; KRUGER, 

1995). A quantidade de pontos de contato oclusais também seria determinante na 

resultante de forças sobre o implante (ESKITASCIOGLU et al., 2004). Coroas 

protéticas com diâmetro menor também resultariam em menores resultantes de 

cargas sobre os implantes (KAUKINEN; EDGE; LANG, 1996; SEONG; KORIOTH; 

HODGES, 2000; ŞAHIN; CEHRELI; YALCIN, 2002; TAWIL; ABOUJAOUDI; 

YOUNAN, 2006; BLANES et al., 2007). Consultas de manutenção com análise 

clínica e radiográfica são importantíssimas e devem ser freqüentemente realizadas 

nos pacientes com implantes osseointegrados (KIM et al., 2005). Acompanhados 

longitudinais dos casos é uma responsabilidade profissional que os cirurgiões-

dentistas nunca devem negligenciar. 

Além de auxiliar na manutenção do parafuso, alguns desenhos de implantes e 

harmonia oclusal poderiam ajudar o cirurgião-dentista na manutenção de tecido 

ósseo periimplantar por aliviarem os campos de tensão resultantes de cargas 

externas sobre as fixações (MERZ et al., 2000; ESKITASCIOGLU et al., 2004; 

NORTON, 2003; ALKAN; SERTGOZ; EKINI, 2004; KIM et al., 2005; BERNARDES et 

al., 2006; BERNARDES, 2006; MAEDA; SATOH; SOGO, 2006; CHUN et al., 2006; 

MAEDA et al., 2007; HSU et al., 2007). Certos desenhos de implantes resultaram em 

reações teciduais fisiológicas locais com menor perda óssea que ainda não foram 

muito bem esclarecidas (PALMER, et al., 1997; NORDIN et al., 1998, LEVINE et al., 

1999; NORTON, 2001; WENNESTRÖM et al., 2005; NORTON, 2006). Implantes 
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com interface cone Morse poderiam ser “impermeáveis” a bactérias, facilitando a 

biologia local em manter tecido ósseo periimplantar (2005). Por outro lado, implantes 

com “plataform stwitching” poderiam aliviar os campos de tensão ao redor dos 

implantes, mas também poderiam aumentar o nível de tensão sobre o parafuso do 

intermediário de implantes com hexágono externo, potencializando falhas para esse 

desenho de implante (MAEDA et al., 2007). Talvez, por isso, sistemas de implantes 

com “plataform stwitching” deveriam apresentar parafusos mais resistentes do ponto 

de vista mecânico, como no caso de implantes cone Morse. De qualquer maneira, a 

responsabilidade da proteção ao tecido periimplantar e manutenção da prótese não 

são responsabilidades única e exclusiva do tipo de interface pilar/implante, a 

importância da harmonia da tríade cirurgião-dentista, paciente e sistema de 

implantes continua a ser um fator importantíssimo para o sucesso clínico a curto e 

longo prazo (ZARB; SCHMITT, 1990; RANGERT; SULLIVAN; JEMT, 1997; KIM et 

al., 2005). O profissional deve criar uma rotina de trabalho com sistema de escolha, 

nesta, a habilidade e o manuseio com os componentes que compõem o sistema são 

importantes para facilitarem a execução da técnica (RANGERT; SULLIVAN; JEMT, 

1997). 

Resumindo, é preciso uma proteção extra ao implantes contra as cargas 

mastigatórias e de um parafuso de retenção forte o suficiente que resulte em 

estabilidade protética e longevidade das próteses sobre implantes unitárias, em 

especial, as cimentadas. Porém é muito interessante que a interface pilar/implante 

também apresente reversibilidade para manutenção e troca de restaurações. O 

sistema de união preferencialmente poderia apresentar alguma proteção, tanto para 

o tecido periimplantar quanto para o implante dentário propriamente dito, a danos 

maiores em caso de sobrecargas, como perda óssea exagerada ou fratura. 

Independente do tipo de interface protética, ainda não existe nenhum tipo de 

mecanismo que proteja os implantes dos danos citados. Morgan, James e Pilliar 

(1993) sugeriram uma ranhura no braço ativo dos parafusos, como uma rosca, que 

seria como uma área de acúmulo de tensões (PATTERSON; JOHNS, 1992) e 

potencial para fratura do parafuso no caso de sobrecarga, protegendo o implante 

contra danos maiores. Apesar disso, o objetivo dos diferentes tipos de sistema de 

implantes disponíveis no mercado seria facilitar o procedimento técnico imediato e 

manter longevidade tecidual ao redor das reabilitações (RANGERT; SULLIVAN; 

JEMT, 1997). Um sistema de implantes nunca deve tentar redimir a responsabilidade 
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do cirurgião na correta aplicação prática e teórica do planejamento, execução e 

manutenção dos casos clínicos. Portanto, o acompanhamento clínico em longo 

prazo é um ponto que nunca deve ser negligenciado. Por exemplo, a maioria das 

fraturas de implantes dentários é precedida por uma grande perda óssea 

periimplantar (MORGAN; JAMES; PILLIAR, 1993; RANGERT et al., 1995 [errata 

1996]), que poderia mostrar ao cirurgião-dentista o excesso de cargas em 

determinada situação. 

A variação da concentração de metais em certas ligas de titânio por diferentes 

fabricas poderiam otimizar as propriedades mecânicas e biológicas de um tipo de 

implante. Por exemplo, a Astra Tech (Möndal, Suécia) utiliza titânio grau 4 com a 

quantidade de aço limitada abaixo do máximo permitido pela liga grau 1 (JOKSTAD 

et al., 2003). A liga de titânio grau 1 apresenta maior resistência a corrosão, 

enquanto que os graus 4 (titânio) e 5 (liga de titânio) tem maior resistência mecânica 

(JOKSTAD et al., 2003). Tais escolhas estariam diretamente relacionadas ao 

sucesso em longo prazo do implante dentário. 

Menores valores de pré-carga gerados sobre o terço cervical do implante 

indicariam resistência do implante a fraturas. Junções internas tiveram maior 

tendência ao acúmulo de tensões sobre essa parte do implante, os hexágonos 

internos apresentaram os maiores resultados, enquanto que implantes cone Morse 

apresentaram menores campos de tensão. Uma amostra de cada um dos grupos 

IH.Ti.20 e MT.OP.20 apresentou resultados diferentes do restante dos grupos, 

provavelmente essas teriam valores de tolerância reduzidos em relação ao restante 

das amostras, resultando em tesão da parede lateral do componente protético sobre 

a parede lateral do implante. Assim, a associação de diâmetro estreito e junção 

interna ampla poderiam potencializar a fragilidade da peça. Os implantes utilizados 

para o presente estudo tinham o ângulo interno de 11.5o e diâmetro 4.3mm. No caso 

dos implantes com hexágonos internos, essa limitação foi maior, pois o desenho 

desse tipo de interface limitaria a possibilidade de aumentar a espessura da parede 

interna.  As combinações de diâmetro do implante, tipo de liga, desenho da 

interface, espessura da parede interna do implante e forças mastigatórias (comuns e 

sobrecarga) são variações que devem ser profundamente estudadas para se 

conhecer melhor as indicações e as limitações mecânicas dos vários implantes 

dentários osseointegrados disponíveis no mercado. Infelizmente nos dias de hoje, a 
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análise mecânica dos implantes é uma tarefa complexa devido à quantidade de 

opções (BINON 2000a; JOKSTAD et al., 2003; BRUNSKI, 1992). 

O estudo do sistema de retenção dos sistemas de implantes deve envolver os 

diferentes tipos de parafusos, interfaces pilar/implante, condições de cargas 

estáticas e dinâmicas, análise de pré-carga, torque de desaperto e, ao final, 

comparações clínicas. Atualmente, a análise de fenômenos mecânicos envolve 

estudos experimentais e numéricos. Métodos como a fotoelasticidade e a 

extensiômetria aliados com resultados de testes estáticos e dinâmicos de fadiga 

mostram os pontos potenciais de falha de um sistema mecânico. No caso dos 

implantes dentários, testes estáticos de sobrecarga apresentariam o provável ponto 

fraco da peça. Testes dinâmicos estimariam a longevidade e durabilidade dos 

componentes. Por meio dessas avaliações pode-se realizar uma análise numérica 

como a de elementos finitos, em que um modelo matemático numérico determinado 

por programas de computadores específicos que permitiriam extrapolar os 

resultados teóricos para análises próximas ao que se pode encontraria in vivo, para 

isso as propriedades mecânicas dos materiais envolvidos são importantes (GENG; 

TAN; LIU, 2001). Avaliações mecânicas de sistemas de implantes dentários 

poderiam ser padronizadas ou normatizadas por pesquisadores facilitando a análise 

e comparação dos diferentes sistemas de implantes dentários. Baseado na literatura 

revisada pode-se verificar que existem diferentes testes mecânicos, que realizados 

em diferentes condições, dificultam ainda mais o estudo biomecânico dos inúmeros 

sistemas de implantes disponíveis no mercado atual. 

 

Conclusão 
A relação entre a resistência ao torque de desaperto e a pré-carga do 

parafuso gerada sobre o terço cervical de implantes dentários depende do nível de 

torque aplicado, do tipo de parafuso e da mecânica e desenho da junção. Valores de 

torque de desaperto seriam características importantes no caso de implantes com 

interfaces cônicas internas, por isso que os implantes cone Morse estudados 

deveriam ser apertados preferencialmente a 32 N.cm, resultando em maior 

resistência ao desaperto. Implantes com junções internas apresentaram maiores 

valores de pré-carga junto ao terço cervical das peças, em especial os hexágonos 

internos. 
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Figura 1. Exemplo de implante com interface de hexágono externo produzido 

para colagem dos extensômetros. 
 

 
Figura 2. Exemplos de amostras prontas para o experimento. 
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Gráfico 1. Porcentagem da perda de torque pela pré-carga dos grupos 
estudados.  
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5. CONCLUSÕES 
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Dentre os diferentes sistemas de retenção pilar/implante estudados, pode-se 

concluir que: 

 

1. Existem relações únicas entre o valor de torque aplicado no parafuso com 

a pré-carga gerada do parafuso sobre o terço cervical do implante que são 

diretamente influenciados pelo desenho da interface pilar/implante, tipo de 

parafuso de retenção e valor de torque aplicado. 

 

2. Não foi observada perda de pré-carga dos parafusos de pilares que 

simulavam restaurações unitárias depois de esperados 5 minutos, sem a 

aplicação de carga sobre o componente protético. 

 

3. Não foi observada perda de resistência à torção no sentido anti-rotacional 

dos parafusos que simulavam restaurações unitárias depois de esperados 

5 minutos, sem a aplicação de carga sobre o componente protético para 

diferentes sistemas de retenção pilar/implante. 

 

4. Valores de pré-carga de diferentes sistemas de retenção pilar/implante 

não aumentaram na medida em que os grupos foram parafusados 5 

vezes. 

 

5. Os valores de resistência à torção no sentido anti-rotacional do parafuso 

de diferentes sistemas de retenção pilar/implante não diminuiram na 

medida em que foram apertados 5 vezes. 

 

6. Não foi observada relação entre a pré-carga gerada do parafuso sobre o 

terço cervical dos diferentes sistemas de retenção pilar/implante e a 

resistência à torção no sentido anti-rotacional do parafuso dos sistemas. 
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