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RESUMO 

Ugarte OM. Falhas biomecânicas com uso de mini-implante ortodôntico: análise por 
elementos finitos [tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Odontologia; 2021. Versão corrigida. 

Esta tese foi dividida em três partes, sendo que cada uma consistiu estudo 

independente, com objetivos próprios. Na parte 1, o objetivo foi avaliar a influência do 

modo de representar a interface osso-OMI (osseointegrada ou não osseointegrada) 

sobre a previsão do risco de reabsorção óssea peri-implantar. Foram construídos 

quatro modelos tridimensionais que representaram o OMI inserido em quatro cilindros 

de osso de densidades crescentes, diferenciados pela espessura do osso cortical 

(Ct = 0,5; 1,2; 2,0 e 3,0 mm) e pelo módulo de elasticidade do osso trabecular 

(TE = 0,2; 1,4; 3,0 e 5,5 GPa). Para cada modelo, foram simuladas duas condições de 

interface osso-OMI: uma que considerava união perfeita entre osso e OMI 

(osseointegrado) e outra que considerava a possibilidade de movimentos relativos 

entre eles (não osseointegrado). Uma força horizontal de 2 N foi aplicada na cabeça 

do OMI, para simular a retração de dentes anteriores. A avaliação do risco de 

reabsorção óssea peri-implantar foi baseada no critério de falha da deformação 

principal maior, assumindo um valor crítico de 3.000 µstrain, tanto para tração quanto 

para compressão. Os resultados mostraram que, ao simular a interface osso-OMI 

como perfeitamente unida, o risco de perda de estabilidade do OMI por reabsorção 

óssea peri-implantar no osso menos denso fica subestimado. Na parte 2, foram 

novamente representadas as quatro condições de qualidade óssea, mas com modelos 

que representavam o contorno anatômico dos ossos correspondentes: maxila pouco 

densa, maxila controle, mandíbula controle e mandíbula muito densa. A AEF foi 

conduzida para tentar explicar por que os OMIs colocados na maxila apresentam 

maior taxa de sucesso em relação aos OMI colocados na mandíbula, apesar da 

melhor qualidade do osso mandibular. Além da força horizontal de 2 N (cenário 

clínico), foi simulada uma força horizontal de 10 N (condição de sobrecarga) e a 

interface osso OMI foi simulada como não-osseointegrada em todos os modelos. A 

avaliação do risco de reabsorção óssea peri-implantar seguiu o mesmo critério da 

parte 1 e foi também avaliado o risco de falta de estabilidade imediata, baseado no 



 

deslocamento intra-ósseo do OMI. Em todos os casos, o pico de deslocamento do 

OMI ficou muito abaixo do limiar de 50-100 µm, o que sugere que a estabilidade 

primária seria suficiente mesmo no cenário de maxila de baixa densidade 

sobrecarregada. De acordo com os dados da deformação principal maior, a maxila 

está mais sujeita a perder sua estabilidade inicial devido à sobrecarga ortodôntica, 

especialmente na condição de baixa densidade, em que tanto a deformação de tração 

quanto a de compressão ultrapassaram o limiar de reabsorção óssea patológica. É 

provável que essa AEF não conseguiu prever o maior risco de falha de OMI em 

mandíbula de alta densidade porque não simulou as tensões residuais geradas pela 

inserção do OMI. Portanto, a simulação da inserção do OMI parece essencial para 

explicar a contradição que motivou esse estudo. Na parte 3, o objetivo foi comparar, 

através da AEF, o risco de reabsorção radicular inflamatória induzida 

ortodonticamente (RRIIO) entre duas mecânicas ortodônticas de intrusão 

(convencional e com mini-implantes), em situações de diferentes níveis de suporte 

periodontal. Foram construídos quatro modelos de um pré-molar superior inserido na 

maxila: controle (CTL) e 2, 4 ou 6 mm de perda óssea horizontal (R2, R4 e R6, 

respectivamente). Uma força de intrusão de 25 cN foi utilizada para as duas 

mecânicas em estudo. Nos modelos com mini-implante ortodôntico, a força foi dividida 

entre as faces vestibular e palatina. Nos modelos sem mini-implantes, a força foi 

aplicada apenas na vestibular. O índice de risco de reabsorção radicular (iRRR) foi 

calculado dividindo o pico de tensão hidrostática compressiva no ligamento 

periodontal pela tensão hidrostática dos capilares (4,7 kPa). A mecânica com mini-

implante, além de apresentar iRRR sempre menores (CTL 1,2 e 1,4; R2: 1,4 e 1,7; 

R4: 1,7 e 2,2; R6: 2,4 e 3,2 - para mecânicas com e sem OMI, respectivamente), gerou 

apenas uma região com tensão hidrostática acima do valor crítico, próxima ao ápice 

do dente, para todos os modelos. Na mecânica convencional, houve também uma 

região com tensão hidrostática compressiva acima de 4,7 kPa na região cervical 

vestibular do modelo com 6 mm de perda óssea horizontal. O uso de mini-implante na 

intrusão ortodôntica diminuiu o risco de RRIIO em todos os casos simulados e o risco 

de reabsorção óssea adicional no modelo em que o dente apresentava uma perda 

óssea horizontal prévia de 6 mm. 

 

Palavras-chave: Análise de elementos finitos. Mini-implante ortodôntico. Reabsorção 

radicular induzida ortodonticamente. Reabsorção óssea. Mecânica Ortodôntica. 



ABSTRACT 

Ugarte OM. Biomechanical failures with the use of orthodontic mini-implants: finite 
element analysis. [thesis]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Odontologia; 2021. Corrected version. 

This thesis was divided into three parts, being each one an independent study with 

specific objectives. In part 1, the purpose was to assess the influence of the bone-OMI 

interface (osseointegrated or not osseointegrated) on predicting peri-implant bone 

resorption risk. Four three-dimensional models were constructed to represent the OMI 

inserted into four bone cylinders of increasing densities, differentiated by the cortical 

bone thickness (eC = 0.5; 1.2; 2.0 and 3.0 mm) and by the modulus of elasticity of 

trabecular bone (Et = 0.2; 1.4; 3.0 and 5.5 GPa). For each model, two bone-OMI 

interface conditions were simulated: one that considered a perfect union between bone 

and OMI (osseointegrated) and another that considered the possibility of relative 

movements between them (non-osseointegrated). A horizontal force of 2 N was 

applied to the OMI`s head to simulate the retraction of anterior teeth. The risk 

assessment of peri-implant bone resorption was based on the failure criterion of 

principal major strain, assuming a critical value of 3.000 µstrain, both for tension and 

compression. The results showed that when simulating the bone-OMI interface as 

osseointegrated, the risk of OMI stability loss due to peri-implant bone resorption in the 

less dense bone is underestimated. In part 2, the four bone quality conditions were 

again represented, but with models that represented the anatomical contour of the 

corresponding bone densities: low dense maxilla, control maxilla, control mandible and 

high dense mandible. FEA was conducted to explain why OMIs placed in the maxilla 

have a higher success rate than OMIs placed in the mandible, despite the better quality 

of the mandibular bone. In addition to the horizontal force of 2 N (clinical scenario), a 

horizontal force of 10 N (overload condition) was simulated. The bone-OMI interface 

was simulated as non-osseointegrated in all models. The assessment of the risk of 

peri-implant bone resorption followed the same criteria as in Part 1, and the risk of 

insufficient immediate stability was also assessed based on the OMI intra-bone 

displacement. In all cases, the peak of displacement of the OMI was far below the 50-

100 µm threshold, which suggests that primary stability would be sufficient even in the 



 

overloaded low-density scenario. According to the major principal strain data, the 

maxilla is more prone to lose its initial stability due to orthodontic overload, especially 

in the low-density condition, in which both tension and compression strains exceed the 

pathological bone resorption threshold. This study was probably unable to predict the 

greatest risk of OMI failure in the high-density mandible since it did not simulate the 

residual stress strains generated by the insertion of the OMI. Therefore, the simulation 

of the OMI insertion seems essential to explain the contradiction that motivated this 

study. In part 3, the objective was to compare, through FEA, the risk of root resorption 

between two orthodontic mechanics (conventional and bilateral mini-implant intrusion) 

in conditions of different levels of periodontal support. Four models of an upper 

premolar inserted in the maxilla were constructed: control (CTL) and 2, 4, or 6 mm of 

horizontal bone loss (R2, R4, and R6, respectively). An intrusion force of 25 cN was 

used for the two mechanics under study. In models with OMI, the force was divided 

between the buccal and palatal surfaces. In models without OMI, the force was applied 

only on the buccal side. The risk of root resorption index (iRRR) was calculated by 

dividing the peak of compressive hydrostatic stress in the periodontal ligament by the 

hydrostatic stress of the capillaries (4.7 kPa). The bilateral mini-implant intrusion, in 

addition to always presenting a lower iRRR (CTL 1.2 and 1.4; R2: 1.4 and 1.7; R4: 1.7 

and 2.2; R6: 2.4 and 3.2 - for conventional and bilateral mini-implants intrusion, 

respectively), generated only one region with compressive hydrostatic stress above 

the critical value, close to the apex of the tooth, for all models. In conventional 

mechanics, there was also a region with compressive hydrostatic stress above 4.7 kPa 

in the buccal cervical region of the model with 6 mm of horizontal bone loss. The use 

of mini-implants in orthodontic intrusion decreased the iRRR in all simulated cases and 

the risk of additional bone resorption in the FE model with horizontal bone loss of 6 

mm. 

 

Keywords: Finite element analysis. Orthodontic mini-implant. Orthodontically induced 

root resorption. Bone resorption. Orthodontic mechanics. 
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1 INTRODUÇÃO 

Uma novidade de grande impacto no mundo da Ortodontia nos últimos anos foi 

o uso de mini-implantes ortodônticos (OMIs, abreviação de Orthodontic Mini-Implants) 

como dispositivos de ancoragem temporária esquelética absoluta (1, 2), o que elimina 

as movimentações dentárias indesejáveis, inevitáveis quando os dentes são utilizados 

como elementos de ancoragem (3, 4). As vantagens e a versatilidade apresentadas 

por estes dispositivos são inúmeras, com destaque ao fato de otimizar e reduzir o 

tempo de tratamento e permitir mecânicas em apenas um dente, sendo, portanto, 

extremamente indicada em casos de nivelamento de dentes extruídos por falta do 

antagonista. Além disso, são de simples instalação e remoção, com poucas restrições 

anatômicas; têm boa aceitação pelo usuário e certa independência da sua 

colaboração; e, apesar do seu pequeno porte, suportam o carregamento ortodôntico 

precoce ou imediato (5). 

A ancoragem esquelética imediata é obtida, fundamentalmente, pela 

estabilidade primária, mediante a fixação mecânica das roscas no tecido ósseo (6), 

que gera uma tensão residual na interface osso-implante. Esta tensão residual 

promove um remodelamento ósseo peri-implantar que pode aumentar a estabilidade 

inicialmente conquistada. Entretanto, diferentemente do implante dentário, a 

osseointegração não é necessária, nem mesmo desejável. Quando ocorre, dificulta a 

remoção do OMI e aumenta o risco de fratura durante essa etapa do tratamento (7).  

Em ossos de densidade muito baixa, a estabilidade primária pode ser 

insuficiente para uma ativação imediata do mini-implante (8). Por outro lado, quando 

o osso é muito denso, acredita-se que a estabilidade primária inicialmente conquistada 

pode ser perdida pela necrose tecidual gerada pelos passos cirúrgicos associados à 

instalação do mini-implante (8), ou por alta deformação no osso peri-implantar, que 

pode ultrapassar o valor crítico da janela de reabsorção óssea patológica proposta por 

Frost (5, 9, 10). O risco dessas deformações ultrapassarem o valor crítico é maior 

quando a ativação ortodôntica é imediata, pois as deformações que podem estar 

associadas às tensões residuais da instalação do mini-implante são somadas àquelas 

geradas pela força ortodôntica. Quando a deformação excede o valor crítico, pode se 

desencadear um processo de remodelação com predomínio inicial de reabsorção peri-

implantar, que conduz à perda de estabilidade do OMI.  
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Muitos estudos científicos têm utilizado a análise por elementos finitos (AEF) 

para avaliar o risco de falhas biomecânicas associadas aos OMIs. Esta ferramenta 

consegue mapear as tensões e deformações de estruturas com geometrias 

complexas, fornecendo informações precisas quanto à intensidade, tipo (tração, 

compressão ou cisalhamento) e direção das tensões e deformações em cada ponto 

da região de interesse, em condições que simulam a situação real. Portanto, trata-se 

de uma ferramenta poderosa para prever e prevenir falhas biomecânicas durante o 

planejamento do tratamento, incluindo aquelas associadas ao uso de OMI (10-15). 

Entretanto, a precisão do método em predizer resultados clínicos depende da 

habilidade do usuário em inserir os inputs corretos e selecionar um output coerente 

com o mecanismo de falha de interesse para a análise (16). A escolha correta dos 

inputs e outputs requer um grande conhecimento do problema em estudo e da 

ferramenta de AEF. A definição das estruturas que precisam ser representadas e a 

correta seleção da região de interesse para análise são pontos-chaves do processo e 

estão diretamente associados ao objetivo específico do estudo. Por exemplo, para 

avaliar o risco de reabsorção óssea peri-implantar por sobrecarga mecânica, é 

essencial que o modelo apresente uma representação precisa da interface osso-OMI.  

Os OMIs podem ser uma alternativa interessante para mecânicas ortodônticas 

que requerem o controle máximo dos movimentos, para evitar efeitos colaterais. Por 

outro lado, para analisar o risco de reabsorção radicular inflamatória induzida 

ortodonticamente na intrusão de um dente extruído com o uso desse dispositivo, o 

OMI nem precisa ser representado no modelo, pois a carga ortodôntica pode ser 

representada com vetores de força e a região de interesse para a análise é o ligamento 

periodontal e não o osso peri-implantar (nem o OMI). 

Nos últimos anos, houve um grande avanço no modo de simular falhas 

biomecânicas por AEF, incorporando na análise os conhecimentos vigentes quanto 

aos mecanismos biológicos envolvidos no processo. Entretanto, ainda hoje, muitos 

dos estudos de AEF na Odontologia utilizam critérios de falha clássicos para materiais 

inertes usados na Engenharia, que não são condizentes com a os mecanismos 

biológicos envolvidos na falha em estudo. 

  



2 REVISÃO DA LITERATURA 

Os mini-implantes tornaram-se um componente rotineiro dos dispositivos de 

ancoragem dos ortodontistas contemporâneos (17). Alguns fatores têm contribuído 

para o aumento da popularidade dos dispositivos de ancoragem temporária (DAT) em 

Ortodontia: a possibilidade de prevenir efeitos colaterais indesejados pela ancoragem 

esquelética, a relativa facilidade de colocação, o baixo custo, e a mínima necessidade 

de colaboração do paciente durante a movimentação ortodôntica (17). A estabilidade 

do dispositivo esquelético possibilita o alcance de máxima ancoragem para a 

aplicação de uma ampla gama de movimentos dentários ortodônticos, como 

fechamento de espaço, protração, retração, intrusão, extrusão e para auxiliar na 

Ortopedia Dentofacial (18). 

2.1 MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS 

Na Engenharia, a análise por elementos finitos é uma ferramenta indispensável 

para prever e prevenir falhas mecânicas ainda na etapa de planejamento. Na 

Odontologia, a AEF tem potencial para prever e prevenir falhas por sobrecarga 

mecânica, como a perda óssea peri-implantar e a reabsorção radicular inflamatória 

induzida ortodonticamente (16).  

Entretanto, embora vários estudos já tenham abordado as falhas de OMI por 

AEF, muitos deles apresentam limitações significativas, que prejudicam a 

previsibilidade das falhas. Essas limitações estão relacionadas à natureza do contato 

osso-OMI e à coerência entre os critérios de falha propostos e o mecanismo de 

remodelação óssea induzido pelo estímulo mecânico. 

Uma inconsistência frequente é simular que existe uma união perfeita entre 

OMI e osso, representando uma condição de osseointegração. No entanto, alguns 

autores já mostraram que a distribuição de tensões e deformações gerada em um 

modelo que representa um implante osseointegrado é bem diferente daquela em que 

o implante é representado como não-osseointegrado, ou seja, não unido ao osso (10). 

Como, a princípio, o OMI entra em função antes de que possa ter ocorrido a 
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osseointegração, representá-lo como osseointegrado pode gerar conclusões 

inconsistentes quanto ao risco de perda de estabilidade. 

A análise dos resultados é um ponto crítico na AEF, especialmente quando se 

trata de um estudo transdisciplinar, fora da Engenharia Mecânica. A questão torna-se 

mais complexa quando a falha em estudo envolve materiais biológicos, que 

apresentam uma resposta à solicitação mecânica bem distinta dos materiais inertes, 

mais comuns na Engenharia. É possível considerar, na interpretação da AEF, os 

conhecimentos vigentes quanto aos mecanismos biológicos envolvidos no processo 

de remodelamento ósseo induzidos por estímulo mecânico. Entretanto, muitos dos 

estudos recentes, que analisaram o risco de falha do OMI por reabsorção óssea peri-

implantar, utilizaram critérios de falha e valores críticos que sugerem que os autores 

assumiram que o osso é um material inerte e que a falha do OMI estaria associada a 

resistência à tração ou à compressão do osso peri-implantar.  

Quando solucionadas as limitações atuais, o método de elementos finitos 

garantirá um planejamento ortodôntico mais preciso, em modelos anatomicamente 

corretos, que possibilitará reduzir, ao mesmo tempo, o tempo de tratamento e o risco 

de falhas biomecânicas. 

2.2 REPRESENTAÇÃO DA INTERFACE OSSO-OMI 

A osseointegração não é necessária, nem desejável, nos OMIs. Quando ocorre, 

aumenta o risco de fratura do implante no momento da remoção (7). A ancoragem 

esquelética imediata é obtida, fundamentalmente, pela estabilidade primária, 

mediante a fixação mecânica das roscas no tecido ósseo (6). Entretanto, a maioria 

dos estudos de elementos finitos utiliza modelos que representam uma união 

“soldada” entre OMI e osso (19-21), o que caracterizaria uma condição de 

osseointegração em 100% da área implantada no osso, que não existe nem em 

implantes protéticos, e ainda com uma perfeita união em regiões osseointegradas, 

que também não simula a realidade (Tabela 2.1).  



 

Tabela 2.1 - Lista dos estudos de OMI que utilizaram a análise de elementos finitos para avaliar o risco 
de perda de estabilidade do dispositivo por reabsorção óssea peri-implantar. NOI: 
assumiram interface osso-OMI não osseointegrada. OI: assumiram interface 
osseointegrada, com união perfeita entre osso e OMI. POI: parcialmente osseointegrado 

Autor 
Modelo 

geométric
o 

Módulo de 
elasticidade do osso 

(GPa) 

NOI ou 
OI 

baseado em 
alguma teoria de 
remodelamento 
ósseo?(Qual?) 

critério de 
falha 

utilizado 

limites críticos 
considerados 

Ugarte et al., 
2021 (28) 

Anatômico 
sem dente 

Cortical (13,7);  
trabecular (0,2; 1,37; 

3,0 e 5,5) 
NOI Sim (Frost) 

Deformação 
principal 

maior 
3.000 microstrain 

Popa et al., 
2020 (29) 

Anatômico 
sem dente 

Cortical (13,7);  
trabecular (1,6) 

OI não 
Tensão de 
Von Mises 

não mencionado 

Perillo et al., 
2015 (24) 

Cilíndrico 
ou bloco 

Cortical (14);  
trabecular (3) 

NOI não 
Tensão de 
Von Mises 

não mencionado 

Holberg et 
al., 2014 

(23) 

Anatômico 
(seção 

posterior 
da 

mandíbula
) 

osso cortical e 
trabecular 

representados como 
anisotrópicos 

NOI não 
Tensão 
efetiva 

não mencionado 

Lin et al., 
2013 (22) 

Osso 
cilíndrico 

Cortical (17);  
trabecular (0,2) 

NOI Sim (Frost) 
Deformação 

de Von 
Mises 

4.000 microstrain 

Liu et al., 
2012 (30) 

Bloco de 
osso 

Cortical (14); 
trabecular (1,3; 0,65; 

0,325 e 0,1625) 
NOI não 

Tensão de 
Von Mises 

não mencionado 

Singh et al., 
2012 (31) 

Cilíndrico 
ou bloco 
de osso 

Cortical (18);  
trabecular (13,7) 

NOI não 

Tensão, 
mas não 
menciona 

qual 

não mencionado 

Jasmine et 
al., 2012 

(20) 

Bloco de 
osso 

Cortical (13,7);  
trabecular (1,6 e 5,5 ) 

NOI não 
Tensão de 
Von Mises 

não mencionado 

Duaibis et 
al., 2012 

(11) 

Bloco de 
osso 

(cubo) 

Cortical (13,7);  
trabecular (1,3) 

NOI não 
Tensão de 
Von Mises 

resistência à 
tração 

(100–130 MPa) ou 
resistência à 

compressão (170–
190 MPa) 

Chang et al., 
2012 (32) 

Bloco de 
osso 

Cortical (13,7);  
trabecular (1,37) 

OI não 
Tensão de 
Von Mises 

não mencionado 

Suzuki et al., 
2011 (33) 

Cilíndrico 
ou bloco 

Cortical (14,7);  
trabecular (0,49) 

OI Sim (Frost) 
Tensão de 
Von Mises 

4000 microstrain 

Yu et al., 
2011 (34) 

Bloco de 
osso 

Cortical (13,7); 
trabecular (1,37) 

OI Sim (Frost) 
Tensão 
mínima 
principal 

54,8 MPa (tensão 
que corresponde a 
4000 microstrain 

no cortical).  

Choi et al., 
2011 (35) 

Anatômico 
Cortical (12);  

trabecular (0,18) 
OI Sim (Frost) 

Máxima 
tensão 

compressiva 
e Máxima 
tensão de 

tração 

48 MPa tensão de 
compressão no 

osso cortical 
(E = 12.0 GPa). 

Lin et al., 
2010 (36) 

Cilíndrico 
Cortical (17);  

trabecular (0,2) 
NOI; OI Sim (Frost) 

Deformação 
e Von Mises 

4000 microstrain 

Motoyoshi et 
al., 2009 

(37) 

Anatômico 
(seção da 
mandíbula 

com 
dente) 

Cortical (14);  
trabecular (0,3) 

OI não 
Stress - Von 

Mises 
não mencionado 

Stahl et al., 
2009 (38) 

Bloco de 
osso 

Cortical (20);  
trabecular (1) 

OI Sim (Frost) 

Deformação 
(não 

especificou 
tipo) 

3.000 microstrain 

Jiang et al., 
2009 (39) 

Anatômico
- não 

baseado 
em 

tomografia 

Cortical (14);  
trabecular (1,37) 

OI não 
Tensão de 
Von Mises 

não mencionado 
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Gracco et 
al., 2009 

(40) 

Bloco de 
osso 2D 

Cortical (13,7);  
trabecular (1,3) 

NOI; OI; 
POI 

não 
Tensão de 
Von Mises 

não mencionado 

Geramy et 
al. 2009 (41) 

Anatômico
-não 

baseado 
em 

tomografia 

Cortical (34);  
trabecular (1,3) 

OI não 
Tensão de 
Von Mises 

não mencionado 

Brettin et al., 
2008 (42) 

Bloco de 
osso 2D 

Cortical (13,7);  
trabecular (0,2) 

OI não 
Tensão de 
Von Mises 

não mencionado 

Fonte: o autor. 

A união perfeita é mais fácil de ser representada, pois não exige qualquer 

algoritmo adicional e permite uma análise linear, que apresenta menor custo 

computacional. Para simular uma união não perfeita, é necessário adicionar um 

algoritmo de contato, que torna a análise necessariamente não-linear. Para os 

algoritmos de contato comumente utilizados, é necessário adicionar o coeficiente de 

atrito entre osso e implante (11, 22-27). Não existe um consenso entre os autores a 

respeito de qual deve ser o valor deste coeficiente de atrito, que variou entre 0,2 e 0,5 

nos artigos consultados (11, 22-27). 

2.3 MECANOSTATO DE FROST 

Nos últimos anos, houve um grande avanço no modo de simular a reabsorção 

óssea através do método por elementos finitos, incorporando às análises as teorias 

de remodelação óssea (43-46). A teoria mais aceita e difundida para prever a resposta 

óssea ao estímulo mecânico é a teoria do mecanostato de Frost (47). Essa teoria pode 

ser resumida em um gráfico de variação da densidade do osso em função da 

deformação e define quatro janelas de remodelamento (Figura 2.1): 

• Janela de desuso - quando o valor de micro-deformação é muito baixo ou nulo 

(<150 µstrains), predominam os processos de reabsorção e, portanto, há uma 

diminuição da densidade óssea.  

• Janela de equilíbrio – para valores de deformação entre 150 µstrains e 1.500 

µstrains, ocorre um balanceamento entre os processos de reabsorção e de 

aposição, portanto, a densidade óssea não é alterada.  

• Janela de sobrecarga fisiológica - para valores de deformação entre 1.500 

µstrains e 3.000 µstrains, os processos de aposição predominam, portanto 

ocorre um aumento da densidade óssea. 



 

• Janela de sobrecarga patológica – para valores acima de 3.000 µstrains, voltam 

a predominar os processos de reabsorção, mas com maior intensidade do que 

na janela de desuso, portanto essa reabsorção costuma ser mais severa. 

Figura 2.1 - Mecanostato de remodelação óssea induzida por estímulo mecânico proposto por Frost. 

 

Fonte: o autor, a partir de dados de Frost (9). 

É importante destacar que o valor crítico de 3.000 µstrain está bem abaixo do 

limite de resistência mecânica ou do limite de elasticidade do osso. Ou seja, os 

mecanismos que envolvem essa falha não estão relacionados à fratura frágil, quando 

um material frágil atinge um valor crítico de resistência à tração; ou à deformação 

plástica, quando um material dúctil atinge o seu limite de escoamento. Na perda óssea 

em questão, a falha ocorre pela ativação de respostas biológicas específicas, 

induzidas por este estímulo mecânico. 

2.4 INFLUÊNCIA DA QUALIDADE ÓSSEA NO RISCO DE FALHA DO OMI 

Uma revisão guarda-chuva recente (48) avaliou a eficácia dos DATs, e foi 

relatada uma elevada taxa de sucesso (≥ 90%) na maioria dos estudos analisados. As 

falhas foram associadas a infecção, fratura do mini-implante ortodôntico, danos às 

estruturas adjacentes e perda do OMI (48). A perda do OMI pode estar relacionada à 

estabilidade primária insuficiente ou reabsorção óssea peri-implantar por sobrecarga 

(13). Parece lógico pensar que as características ósseas podem influenciar fortemente 

o grau de estabilidade primária do OMI e o risco de reabsorção óssea peri-implantar.  
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Desde o início da terapia com implantes, a qualidade óssea vem sendo 

apontada como diretamente relacionada ao sucesso do procedimento. 

Especificamente para os OMIs, acredita-se que, em ossos de baixa densidade, a 

instalação do OMI pode falhar porque não atinge estabilidade primária suficiente, que 

é essencial para a ativação do mini-implante. A alta densidade óssea, por outro lado, 

está associada a maior dano tecidual durante a instalação do OMI, com uma zona de 

osteócitos mortos e em processo de degeneração celular, juntamente com 

microfraturas (49). Portanto, acredita-se que em ossos de alta densidade, a 

estabilidade primária inicialmente alcançada pode ser perdida pela reabsorção óssea 

devido às etapas cirúrgicas associadas à instalação do OMI (50) 

A seleção do local de inserção do OMI também é um critério importante para o 

clínico (48). Em implantes dentários, uma maior taxa de sucesso tem sido relatada na 

mandíbula (51, 52), e isso ocorre provavelmente devido à maior qualidade do osso 

mandibular. No entanto, os mini-implantes ortodônticos interradiculares apresentam o 

resultado oposto. Muitos estudos relataram maiores taxas de sucesso de mini-

implantes ortodônticos na maxila, apesar da maior qualidade óssea da mandíbula (53-

55). Portanto, as características ósseas devem ser profundamente estudadas para 

melhor compreender seu impacto na terapia com mini-implantes (56). 

Em relação aos critérios de falha, já está estabelecido que a deformação é o 

estímulo mecânico que impulsiona o processo de remodelação óssea. Foi postulado 

que quando a deformação ultrapassa o valor de 3.000 µstrain, o osso entra na janela 

de reabsorção patológica (47). A teoria de Frost não indica um tipo específico de 

deformação; portanto, tanto a tensão de compressão quanto a de tração acima desse 

limiar de 3.000 µε podem estar relacionadas ao risco de reabsorção óssea peri-

implantar. 

No entanto, a maioria dos artigos de elementos finitos em OMI que se basearam 

na teoria de Frost, se limitaram à análise a valores críticos da deformação de tração 

(10, 57), ou valores críticos da deformação de compressão (13). Ao usar a deformação 

máxima principal (valores positivos de ε1 correspondem à deformação máxima de 

tração), o risco de reabsorção óssea fica restrito às áreas sob deformação de tração. 

O risco nas áreas sob compressão não pode ser avaliado. Portanto, a análise da 

deformação mínima principal (valores negativos de ε3 correspondem à deformação 

máxima de compressão) também é crucial. Quando a deformação principal maior é 



 

usada, é possível estudar simultaneamente o risco de reabsorção sob compressão e 

sob tração, o que é um benefício considerável. 

2.5 REABSORÇÃO RADICULAR ORTODÔNTICA 

A reabsorção radicular inflamatória induzida ortodonticamente (RRIIO) é 

considerada um problema médico-legal de grande relevância para os ortodontistas 

(58, 59). A teoria mais difundida para explicar o mecanismo da RRIIO associa o risco 

de reabsorção com o nível de compressão do ligamento periodontal (60). Quando 

essa compressão ultrapassa o valor da pressão sanguínea no capilar, que é da ordem 

de 4,7 kPa, o risco de RRIIO é considerado alto (61-63).  

Diversos autores investigaram a relação entre a magnitude da força aplicada e 

a severidade da reabsorção radicular (64-70) e defendem o uso de uma “força ótima”, 

cuja intensidade seja suficientemente alta para promover movimentação dentária em 

um tempo relativamente curto, mas suficientemente baixa para evitar a reabsorção 

radicular ou limitar a reabsorção a níveis clinicamente aceitáveis (71). 

A RRIIO pode levar a uma redução significativa do comprimento radicular, 

comprometendo a proporção coroa/raiz do dente afetado (72). Isso é de grande 

importância clínica, especialmente quando coincidente com perda óssea alveolar por 

histórico de doença periodontal ou em combinação com retratamento ortodôntico. Nos 

casos de retratamentos ortodônticos, quando a força é aplicada sobre um dente com 

a superfície externa já traumatizada, o início da reabsorção será provavelmente mais 

rápido e mais severo em comparação ao que ocorre durante a ativação primária.  

Nos últimos anos, o tratamento ou retratamento ortodôntico ficou mais 

frequente em pacientes adultos (74), que, muitas vezes, apresentam periodonto 

reduzido devido a histórico de doença periodontal, levando a uma preocupação ainda 

maior quanto ao risco de RRIIO (73). O manejo de pacientes ortodônticos adultos com 

perda óssea severa é um desafio (75). Estudos clínicos mostraram que pacientes com 

periodonto reduzido, mas saudável, podem ser submetidos a tratamento ortodôntico 

sem agravar suas condições periodontais (76, 77). 

A análise por elementos finitos é uma ferramenta bastante eficiente para avaliar 

o risco de RRIIO. Como qualquer modelo de estudo, essa metodologia exige algumas 
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simplificações para a solução numérica do problema. Entretanto, algumas 

simplificações podem comprometer a precisão dos resultados. Ao revisar os estudos 

de RRIIO por elementos finitos, percebe-se que a maioria representa o ligamento 

periodontal como um material linear (78).  



3 PROPOSIÇÃO 

Esta tese está dividida em três partes, sendo cada uma delas um estudo 

independente, com proposição própria. O aspecto que confere unidade à tese é que 

os três estudos utilizaram a análise de elementos finitos para avaliar os riscos de 

falhas biomecânicas em tratamentos ortodônticos com uso de mini-implantes 

interradiculares. As vantagens e desvantagens das diferentes estratégias de 

modelamento utilizadas no estudo e as particularidades na definição do critério de 

falha foram criticamente analisadas e confrontadas com a literatura.  

3.1 OBJETIVO GERAL 

Explorar os potenciais, os requisitos e as limitações do uso da análise de 

elementos finitos para prever as falhas biomecânicas associadas aos tratamentos 

ortodônticos com o uso de mini-implantes, com foco na falta de estabilidade primária 

do OMI, na perda da estabilidade inicialmente conquistada devido à reabsorção óssea 

peri-implantar e na reabsorção radicular inflamatória induzida ortodonticamente. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.2.1 Parte 1 

• Avaliar a influência do modo de representar a interface osso-OMI 

(osseointegrada ou não osseointegrada) sobre a previsão do risco de 

reabsorção óssea peri-implantar, em modelos de qualidades óssea diferentes. 
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3.2.2 Parte 2 

• Avaliar a influência da densidade óssea no risco de perda de estabilidade 

primária do OMI (avaliada pelo deslocamento do OMI) e de reabsorção óssea 

peri-implantar (avaliada pela deformação principal maior na interface osso-OMI) 

na região posterior da maxila e da mandíbula. Além disso, foi realizada uma 

análise crítica de estudos de elementos finitos para explicar a contradição do 

maior sucesso clínico para OMIs colocados na maxila, apesar da maior 

qualidade do osso da mandíbula. 

3.2.3 Parte 3 

• Comparar o risco de reabsorção radicular ortodôntica pela intrusão de pré-molar 

em situações de diferentes níveis de suporte periodontal: um modelo controle e 

três modelos representativos de perdas graduais de altura óssea. 

• Comparar duas mecânicas de intrusão (convencional e com mini-implante 

ortodôntico) quanto ao risco de RRIIO nas situações de diferentes níveis de 

suporte periodontal. 

• Verificar qual seria a redução da força para que as tensões no ligamento 

periodontal nos modelos com reabsorção óssea fossem similares a de um 

modelo controle. 

 

  



 

4 MATERIAL E MÉTODOS  

Tal como se recomenda ao realizar trabalhos de simulação por elementos 

finitos, na Parte 1 foram utilizados modelos mais simples, e a complexidade 

geométrica foi aumentada gradualmente. Dentro dessa estratégia, foram criados três 

grupos de modelos, de acordo com o tipo de geometria (cilíndricos – parte 1, 

anatômicos sem dentes – parte 2 e anatômicos com dente – parte 3). O uso de 

arquivos DICOM para a construção dos modelos anatômicos foi aprovado pelo comitê 

de ética da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (registro Nº 

4.251.051) (ANEXO A - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA). 

4.1 PARTE 1: MODELOS CILÍNDRICOS 

Os modelos da Parte 1 foram denominados de cilíndricos por representar o 

mini-implante ortodôntico inserido em um osso cilíndrico (Figura 4.1). Esses modelos 

foram construídos utilizando programas de CAD e de elementos finitos (AutoDesk 

Inventor Profissional, MSC. Apex e MSC. Marc.Mentat). A Figura 4.1 mostra o 

diagrama de fluxo das etapas envolvidas neste estudo in silico. 

Figura 4.1 - Diagrama de fluxo das etapas envolvidas neste estudo in silico 

 

Fonte: o autor. 
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As medidas do OMI (Figura 4.2) foram baseadas nas especificações da marca 

Absoanchor (Dentos Inc, Daegu, Korea do Sul) de cabeça pequena com 1,4 mm de 

diâmetro no pescoço, 1,3 mm de diâmetro na ponta e 7 mm de comprimento.  

Figura 4.2 - Geometria do OMI gerada no programa Autodesk Inventor 

 

Fonte: o autor. 

O osso foi inicialmente representado por dois cilindros concêntricos de 10 mm 

de altura, um com 8 mm de diâmetro e o outro com 3,5 mm. Em seguida, foi realizado 

um corte transversal para dividir os cilindros em uma camada de osso cortical e outra 

de osso trabecular. Foram gerados quatro modelos geométricos (Figura 4.3), 

diferenciados pela variação na altura do osso cortical (79, 80).  

Figura 4.3 - Geometria dos 4 modelos 

 

Fonte: o autor. 



 

Os quatro modelos foram exportados no formato STEP (Standard for the 

Exchange of Product model data) para o programa MSC. Apex (MSC Software, Santa 

Ana, CA, EUA) para realizar os seguintes procedimentos de edição e construção das 

malhas: 

• A partir das superfícies do OMI e dos cilindros de 3,5 mm de diâmetro foram 

realizadas operações Booleanas para eliminar sobreposições entre os sólidos. 

• Foi realizado um corte longitudinal para dividir os sólidos em uma metade mesial 

e outra distal, com o objetivo de facilitar a visualização dos resultados. Todos os 

sólidos resultantes foram fusionados e convertidos em células ao selecionar a 

ferramenta “Merge Solid” do programa Apex, formando um sólido único final. 

Esta estratégia foi adotada com o intuito de garantir convergência entre as 

malhas dos diferentes sólidos, ou seja, garantir o encontro dos nós de sólidos 

adjacentes ao longo da interface entre eles.  

• Para a construção das malhas, foi selecionado o elemento do tipo tetraédrico 

de quatro nós. O tamanho da aresta de cada célula foi ajustado para garantir 

maior densidade de elementos na região de interesse (osso peri-implantar, 

especialmente na interface osso-OMI). Assim, nas superfícies da interface OMI-

osso foi atribuído um valor de aresta de 0,05 mm; nas células do osso peri-

implantar e nas células do corpo do OMI, um valor de 0,1 mm; nas células da 

cabeça do OMI, um valor de 0,3 mm; e nas células da parte mais externa do 

ossos, um valor de 3 mm. 

• O modelo discretizado foi exportado para o programa MSC. MarcMentat (MSC 

Software, Santa Ana, CA, EUA) no formato Bdf (Glyph Bitmap Distribution 

Format).  

No programa MSC. Mentat foram realizados os demais passos de pré-

processamento. Todos os materiais foram considerados lineares, elásticos, 

homogêneos e isotrópicos, sendo caracterizados pelo módulo de elasticidade e 

coeficiente de Poisson apresentados na Tabela 4.1. As propriedades do osso cortical 

foram as mesmas nas diferentes condições simuladas, enquanto o osso trabecular 

apresentou diferentes módulos de elasticidade para caracterizar a densidade 

característica de cada condição simulada (Tabela 4.1). 
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Tabela 4.1 - Módulo de elasticidade (E), coeficiente de Poisson () e valor crítico para falha dos 
materiais simulados 

Material E (GPa)  Ref. 

Implante (Titânio) 113,4 0,342 
 

(81) 

Osso cortical 13,7 0,3 (81) 

Osso trabecular 
GI 
GII 
GIII 
GIV 

 
0,3 

1,37 
3,0 
5,5 

0,3 

(10) 
(82) 
(19) 
(24) 
(20) 

Fonte: o autor. 

Para cada modelo, foram simulados dois tipos de contato entre o OMI e o osso: 

osseointegrado e não osseointegrado. Para a condição de osseointegração (OI) a 

análise foi linear e considerava uma união perfeita entre osso e OMI. Para a condição 

não osseointegrado (NOI), a análise foi não linear, e foi atribuído um contato do tipo 

“touch” entre osso e OMI, com um coeficiente de atrito de 0,3 (83). Nos modelos NOI, 

as tensões de compressão e de cisalhamento eram transmitidas entre as estruturas 

em contato, mas as tensões de tração não. Portanto, diante de esforços de tração, 

ocorria a separação entre osso e OMI. 

Foi aplicada uma força de 2 N perpendicular ao longo eixo do mini-implante na 

cabeça do OMI (no nó localizado no vértice esquerdo inferior, onde começa o topo da 

cabeça do OMI). Com o propósito de evitar o movimento de corpo livre, foram restritos 

os seis graus de liberdade dos nós localizados na superfície lateral e inferior do cilindro 

ósseo. 

As deformações principais maiores (εM) foram analisadas para prever o risco 

de reabsorção óssea peri-implantar. O valor εM corresponde à deformação máxima de 

tração ou à deformação máxima de compressão, de acordo com o seguinte critério: 

se  |𝜀1| > |𝜀3| → 𝜀𝑀 = 𝜀1 = deformação máxima de tração 

se  |𝜀1| < |𝜀3| → 𝜀𝑀 = 𝜀3 = deformação máxima de compressão 

Sendo que ε1 corresponde à deformação máxima principal e ε3 corresponde à 

deformação mínima principal. Foi assumido que uma tensão de tração ou de 

compressão acima de 3.000 µstrain aumentaria o risco de reabsorção óssea peri-

implantar. 



 

4.2 PARTE 2: MODELOS ANATÔMICOS SEM DENTE 

Na parte 2 foram representados os contornos sagitais externos da maxila e da 

mandíbula (Figura 4.4), baseados em uma tomografia computadorizada de um 

homem de 32 anos. Foram testadas condições de qualidade óssea semelhantes 

àquelas exploradas na Parte 1, mas diferenciadas entre maxila e mandíbula: maxila 

de baixa densidade (LD-Mx), maxila controle (C-Mx), mandíbula controle (C-Md) e 

mandíbula de alta densidade (HD-Md).  

Figura 4.4 - Modelos de elementos finitos simulando quatro condições de densidade óssea: maxila de 
baixa densidade (LD-Mx), maxila controle (C-Mx), mandíbula controle (C-Md) e mandíbula 
de alta densidade (HD-Md). Ct = espessura do osso cortical (em mm). TE = módulo de 
elasticidade do osso trabecular (em GPa) 

 

Fonte: o autor. 

A modelagem da maxila e mandíbula foi realizada utilizando Rhino3D (versão 

5, Robert McNeel & Associates, Seattle, WA), e a geração de malhas com MSC Apex 

(MSC Software, Santa Ana, CA, EUA).  

Após um teste de convergência de malha, o modelo da maxila consistiu em 

592.325 elementos tetraédricos de quatro nós e o modelo da mandíbula em 576.384 
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elementos tetraédricos de quatro nós. Os quatro modelos representaram uma região 

posterior, com um mini-implante ortodôntico de titânio (9,5 mm de comprimento e 1,4 

mm de diâmetro) inserido no osso cortical e trabecular da maxila (LD-Mx e C-Mx) ou 

mandíbula (C-Md e HD-Md). As propriedades do material foram apresentadas na 

Tabela 4.2. Um coeficiente de atrito de 0,3 foi atribuído à interface osso-OMI para 

simular uma condição de não-osseointegração (condição coerente com o tempo 

imediatamente após a inserção do OMI). 

Tabela 4.2 - Propriedades dos materiais usados no estudo 

Materiais 
Módulo de Elasticidade 

E (GPa) 

Coeficiente de 

 Poisson () 

Mini-implante ortodôntico 
(titânio) 

113,4 0,3 

Osso cortical 13,7 0,3 

Osso trabecular   
LD-Mx 0,2 

0,3 
C-Mx 1,37 
C-Md 3,0 

HD-Md 5,5 

Fonte: o autor. 

Para simular uma retração em massa dos seis dentes anteriores, foi aplicada 

uma força ortodôntica na cabeça do OMI (Figura 4.5) na direção horizontal. Foram 

simuladas duas intensidades de carga: 2 N, coerente com o cenário clínico, e 10 N, 

representando uma condição de sobrecarga. Foram atribuídas restrições (zero graus 

de liberdade) às faces laterais e inferior do osso (Figura 4.5), que estavam 

suficientemente longe da região óssea peri-implantar. 

O pico de deslocamento intraósseo do OMI foi analisado para prever o risco de 

falha da estabilidade primária, enquanto o risco de reabsorção óssea peri-implantar 

foi avaliado pelo mesmo critério utilizado na Parte 1 do estudo (deformação principal 

maior), também assumindo que uma deformação de tração ou de compressão acima 

de 3.000 µstrain aumentaria o risco de reabsorção óssea peri-implantar. 

 



 

Figura 4.5 - Condições de carregamento e de contorno dos modelos de elementos finitos. Uma carga 
mesial foi aplicada na cabeça do mini-implante e o deslocamento dos nós localizados nas 
superfícies do osso cortante foi restringido (zero graus de liberdade). A: Dimensões e 
carregamento OMI. B: Modelos de maxila. Modelos de mandíbula 

 

Fonte: o autor. 

4.3 PARTE 3: MODELOS ANATÔMICOS COM DENTE 

Um modelo anatômico 3D foi construído representando um segundo pré-molar 

unirradicular inserido em um segmento ósseo maxilar (Figura 4.6). A geometria do 

dente foi importada da biblioteca virtual on-line da Universidade de Dundee 

(https://sketchfab.com/DundeeDental). O contorno externo sagital do osso maxilar foi 

baseado em uma tomografia computadorizada de um homem de 32 anos de idade e 

foi construído usando o programa Rhino3D (versão 5, Robert McNeel & Associates, 

Seattle, WA). O uso do arquivo DICOM neste estudo de pesquisa foi aprovado pelo 

comitê de ética da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (número 

de registro 4.251.051).  

Usando um software CAD (programa Rhino3D, versão 5, Robert McNeel & 

Associates, Seattle, WA), as dimensões dos dentes foram ajustadas aos valores 
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médios de referência, disponíveis no livro Wheeler's Dental Anatomy, Physiology, and 

Occlusion [27] e divididas em esmalte, dentina, polpa e cemento (0,2 mm). O osso 

maxilar foi dividido em osso cortical e trabecular. As camadas uniformes da lâmina 

dura (0,35 mm) e do PDL (0,3 mm) foram também representadas. Com base no 

modelo de controle, foram simuladas três condições de reabsorção óssea (Tabela 

4.3), com perda de altura óssea alveolar de aproximadamente 2 mm, 4 mm e 6 mm.  

Tabela 4.3 – Parâmetros para modelo controle e modelos com redução do suporte periodontal 

4.3.1 Modelos de elementos finitos 

A geometria do modelo de controle foi importada para um software de 

elementos finitos (Apex Software, MSC Software, Santa Ana, CA, EUA). Foi adotado 

um refinamento de malha localizado [28], reduzindo gradualmente o tamanho do 

elemento na região de interesse (ligamento periodontal). Após o teste de convergência 

da malha, o número total de elementos variou entre 485.406 e 809.918 (Tabela 4.3).  

Todos os materiais foram considerados lineares, elásticos, homogêneos e 

isotrópicos, exceto o ligamento periodontal. O ligamento periodontal foi caracterizado 

como um material não linear [29] para simular a diferença de comportamento do 

material dependendo da intensidade e do tipo de estímulo mecânico (tração ou 

compressão). 

 

Código 
do 

modelo 

Condição 
simulada 

altura da 
raiz 

inserida 
(mm) 

altura da 
raiz 

inserida 
(%) 

Número 
total de 

elementos 

Número 
total de 

nós 

CTL  
controle - sem 
perda de altura 

óssea 
13,8 100 809.918 138.233 

R2  
reabsorção óssea 
horizontal de 2 mm 

11,9 87 715.493 122.302 

R4  
reabsorção óssea 
horizontal de 4 mm 

9,9 72 589.117 101.029 

R6  
reabsorção óssea 
horizontal de 6 mm 

7,8 57 485.406 83.771 



 

Figura 4.6 - Geometria e malha. A: Geometria do modelo de controle. B: Dimensões do dente. C: 
Modelos com suporte periodontal reduzido. D: Malha da metade palatina do modelo de 
controle. E: Malha das metades palatino e vestibular do ligamento periodontal. 

 

Fonte: o autor. 

Tabela 4.4 - Propriedades dos materiais. 

 

Para cada modelo, foram simuladas duas mecânicas ortodônticas intrusivas: 

(1) intrusão bilateral com mini-implantes, com um mini-implante colocado no lado 

vestibular e o outro no lado lingual, ambos conectados por uma cadeia elástica 

passando pela superfície oclusal; e (2) intrusão convencional, sem mini-implantes. 

Com base em um estudo clínico [30], foi escolhida uma magnitude de 25 cN de força 

como um valor de referência de força ideal para a intrusão do pré-molar. Essa força 

Material 
Módulo de elasticidade 

E (GPa) 

Razão de Poisson  

( ) 

Polpa 0,0021 0,33 

Dentina 18,6 0,31 

Esmalte 80 0,45 

Ligamento periodontal Modelo não-linear [29] 0,45 

Cortical e Lâmina dura 13,7 0,32 

Osso Trabecular 1,37 0,30 
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de 25 cN foi conectada diretamente ao dente, usando vetores de força para 

representar o cenário clínico. Para a mecânica dos mini-implantes, foram aplicados 

vetores de força verticais de 12,5 cN em dois nós localizados no equador da coroa do 

segundo pré-molar: um nó na superfície vestibular e o outro na superfície palatina. 

Uma força vertical de 25 cN foi aplicada para a mecânica convencional em um nó 

localizado no equador da face vestibular, correspondendo ao centro da área da 

interace braquete-dente. Os parâmetros de análise foram ajustados para aplicar um 

centinewton por incremento, totalizando 25 incrementos. 

Figura 4.7 - Mecânicas simuladas. Esquerda: a intrusão bilateral com mini-implantes foi representada 
por dois vetores de carga verticais aplicados nas faces vestibular e palatina do dente. 
Direita: a intrusão convencional foi representada por um vetor de carga vertical vestibular. 
Magnitude total da força: 25 cN 

 

Fonte: o autor. 

 

Foram atribuídas restrições (zero graus de liberdade) aos planos de corte do 

ósseo, que estavam suficientemente afastados da região de interesse para evitar 

interferência no cálculo numérico. O critério de falha adotado para a interpretação dos 

resultados da AEF foi a tensão hidrostática compressiva (H) no ligamento periodontal. 



 

Figura 4.8 - Restrição nos 6 graus de liberdade, aplicada nos contornos laterais externos, para cada 
um dos modelos de elementos finitos que foi estudado 

 

Fonte: o autor. 

4.3.2 Índice de risco de reabsorção radicular  

O índice de risco de reabsorção radicular (iRRR) foi calculado dividindo o valor 

máximo de tensão hidrostática compressiva encontrada em cada modelo por 4,7 kPa 

(Equação 1).  

iRRR =
𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑣𝑎 (𝑘𝑃𝑎)

4,7(𝑘𝑃𝑎)
 (1) 

Foi assumido o valor de 4,7 kPa como o limite crítico para o risco de reabsorção 

radicular, já que corresponde à pressão sanguínea hidrostática nos capilares do 

ligamento periodontal. Foi construído um gráfico com o iRRR para cada modelo em 

função da altura da raiz inserida e avaliada a linha de tendência do conjunto de pares 

de dados. 
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4.3.3 Avaliação da força ótima intrusiva de pré-molares com periodonto 

reduzido  

Foi avaliada a força ótima para a intrusão de pré-molares com periodonto 

reduzido utilizando uma estratégia com análise de elementos finitos. Nessa estratégia, 

as distribuições de H compressivas obtidas no último incremento dos modelos de 

controle (incremento 25, correspondente à força de 25 cN) foram usadas como 

referência, assumindo que a reabsorção radicular seria clinicamente aceitável nestes 

casos. Para cada um dos modelos com reabsorção horizontal, o número de 

incremento foi gradualmente reduzido do último (incremento 25) até haver 

correspondência com o padrão de distribuição de tensões do modelo controle na 

mecânica correspondente. A força correspondente foi registrada. 

Os valores de força ótima estimado pela estratégia da AEF foram comparados 

com aqueles obtidos pela fórmula analítica (Equação 2): 

𝐹 =  𝜎. 𝐴 (2) 

Na qual  corresponde à tensão nominal, F corresponde à força ótima, e A 

corresponde à área da raiz inserida. Inicialmente, a tensão nominal do grupo de 

controle foi calculada dividindo a força de 25 cN pela área da raiz inserida 

correspondente (207,7 mm2), que foi obtida com auxílio do software Image-J. Em 

seguida, a tensão nominal calculada (0,120 cN/mm2 = 1,2 kPa) foi usada para 

determinar o valor de força ideal para cada grupo de suporte periodontal reduzido.  

Tabela 4.5- Força ótima calculada pela equação analítica.  

Modelo 
Área da raiz 

inserida (mm2) 

Tensão 
nominal 

(kPa) 

Força ótima 
analítica (cN) 

Redução de força 
ótima analítica 

(%) 

CTL 207,7  

1,2 

25 0 

R2 170,2  20,5 18 

R4 127,2 15,3 39 

R6 89,5  10,8 57 

Fonte: o autor. 

 



 

5 RESULTADOS 

Os resultados obtidos em cada análise foram organizados em 3 partes,  

seguindo a sequência dos objetivos específicos. 

5.1 PARTE 1: MODELOS CILÍNDRICOS 

A Figura 5.1 apresenta a distribuição da deformação principal maior para os 

modelos osseointegrados e a Figura 5.2, para os modelos não-osseointegrados. Nas 

figuras, foi mostrada apenas a parte do osso mais próxima do implante e a escala de 

cor foi ajustada para que as áreas com deformações acima dos valores críticos de 

reabsorção ficassem em cinza, sendo que o cinza claro corresponde a áreas em que 

a deformação de tração ultrapassou o valor crítico de 3.000 µstrain e o cinza escuro, 

a áreas em que a deformação de compressão ultrapassou o valor de -3.000 µstrain. 

Os limites de deformação foram baseados na teoria do mecanostato de Frost (Figura 

5.2).  
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Figura 5.1 - Padrões da distribuição de deformações principais maiores (em 10³ µɛ) nos ossos peri-
implantares dos modelos (GI, GII, GIII e GIV) osseointegrados (OI) das metades do lado 
mesial, distal e vista bucal 

 

Fonte: o autor. 

Figura 5.2 - Padrões da distribuição de deformações principais maiores (em 10³ µɛ) nos ossos peri-
implantares dos modelos (GI, GII, GIII e GIV) não-osseointegrados (NOI) das metades do 
lado mesial, distal e vista bucal 

 

Fonte: o autor. 



 

A Figura 5.3 evidencia a diferença da imagem deformada entre a condição de 

representar a interface implante-osso como perfeitamente unida (modelo 

osseointegrado) e a condição de representar esses materiais como apenas 

justapostos (não osseointegrado), quando da aplicação de uma força horizontal que 

simula a mecânica ortodôntica de retração dos dentes anteriores. No caso do modelo 

não osseointegrado, aparece uma fenda entre o osso e o mini-implante, enquanto a 

interface do modelo osseointegrado permanece completamente íntegra.  

Em todos os grupos, o pico de deformação de compressão foi observado no 

osso cortical do lado mesial e o pico de tração no osso cortical do lado distal. Todos 

os modelos ficaram aquém do valor crítico de 3.000 µstrain, a partir do qual o osso 

entraria na janela de reabsorção óssea patológica. No entanto, o valor de compressão 

do modelo GI-NOI ficou muito próximo desse valor crítico, sugerindo um maior risco 

de reabsorção óssea peri-implantar. 

Figura 5.3 - Representação da criação de fendas no modelo não -osseointegrado (NOI) e manutenção 
da continuidade da interface no modelo osseointegrado (OI) 

 

Fonte: o autor. 
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5.2 PARTE 2: MODELOS ANATÔMICOS SEM DENTE 

A Figura 5.4 apresenta a deformação do OMI (imagem com fator de escala de 

50, para facilitar a visualização do padrão de distorção do corpo) sob 2 N e 10 N. O 

ajuste da escala foi realizado considerando os valores de deslocamento máximo e 

mínimo obtidos para o modelo LD-Mx (9,4 µm e 0,1 µm, respectivamente) como 

referência para padronização. O deslocamento intraósseo do OMI diminuiu conforme 

a densidade do osso trabecular e a espessura do osso cortical aumentaram. Um nível 

semelhante de estabilidade primária foi encontrado entre os modelos C-Md e HD-Md, 

que foi maior do que os modelos LD-Mx e C-Mx. 

Figura 5.4 - Distribuição do deslocamento intraósseo (µm) para os quatro modelos: maxila de baixa 
densidade (LD-Mx), maxila controle (C-Mx), mandíbula controle (C-Md) e mandíbula de 
densidade (HD-Md). Fator de escala da deformada: 50 

 

Fonte: o autor. 



 

A Figura 5.5 e a Figura 5.6 apresentam os contornos da deformação principal 

maior do osso peri-implantar obtidos sob 2 N e 10 N, respectivamente. As 

deformações principais maiores de tração e de compressão diminuíram conforme a 

densidade óssea e a espessura do osso cortical aumentaram. Em todos os modelos, 

os picos de deformação compressiva foram maiores do que aqueles de tração. Os 

padrões de distribuição de deformação foram muito semelhantes entre C-Md e HD-

Md. Em relação aos critérios de falha, apenas o modelo LD-Mx apresentou valores de 

deformação que ultrapassaram ± 3.000 µstrain com uma carga de 2 N (4,746 µstrain). 

Todos os modelos excederam o valor limite de deformação (tanto de tração quanto de 

compressão) com uma carga de 10 N. 

Figura 5.5 - Distribuição da deformação principal maior (µstrain) para os quatro modelos sob 2 N: maxila 
de baixa densidade (LD-Mx), maxila controle (C-Mx), mandíbula controle (C-Md) e 
mandíbula de alta densidade (HD-Md) 

 

Fonte: o autor. 
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Figura 5.6 - Distribuição da deformação principal maior (µstrain) para os quatro modelos sob 10 N: 
maxila de baixa densidade (LD-Mx), maxila controle (C-Mx), mandíbula controle (C-Md) e 
mandíbula de alta densidade (HD-Md) 

 

Fonte: o autor. 

5.3 PARTE 3: MODELOS ANATÔMICOS COM DENTE 

As distribuições de H compressivas no ligamento periodontal para o cenário 

de força intrusiva de 25 cN foram apresentadas na Figura 5.7 para ambas as 

mecânicas simuladas, considerando tanto o modelo controle (CTL) quanto os modelos 

com perda de altura óssea alveolar (R2, R4, e R6). Foram apresentados o pico de H 

compressivo e o índice de risco de reabsorção radicular (iRRR) para cada modelo. As 

faixas coloridas correspondem à tensão hidrostática compressiva. As regiões com H 

compressiva acima de 4,7 kPa estão em amarelo, e as áreas sem H compressiva 

estão em cinza.  



 

Figura 5.7 – Distribuição de H compressiva no ligamento periodontal com 25 cN para ambas as 
mecânicas de intrusão: com mini-implantes bilaterais e convencional. Para cada mecânica, 
foram comparados quatro modelos: CTL (controle), R2 (perda de altura alveolar óssea de 
2 mm), R4 (4 mm), R6 (6 mm). A linha tracejada representa o contorno do modelo controle. 

Máximo: o H compressivo máximo; iRRR: o índice de risco de reabsorção radicular. 

 

Fonte: o autor. 

Para as duas mecânicas, a área amarela, o pico de H compressiva, e o índice 

de risco de reabsorção radicular aumentaram do CTL para o R6. Na mecânica 

intrusiva com mini-implante, a área amarela foi restrita à região apical do ligamento 

periodontal. Na intrusão convencional, a área amarela apical se deslocou para a 

região palatina, e surgiu uma área amarela adicional na região cervical vestibular para 

o modelo R6. O pico de H e o índice de reabsorção radicular também foram mais 

altos na intrusão convencional. 
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Figura 5.8 - Índices de risco de reabsorção apical externa da raiz em função da altura do osso alveolar. 
As linhas de tendência de potência para cada conjunto de dados são apresentadas como 
linhas tracejadas, com sua equação correspondente e valor R-quadrado. 

 

Fonte: o autor. 

As forças ideais, estimadas por AEF, para a mecânica com mini-implantes 

foram ligeiramente maiores do que as da mecânica convencional (Figura 5.9). A força 

do modelo controle (25 cN) foi reduzida em 16% ou 20% para R2, 32% ou 36% para 

R4, e 48% ou 56% para R6, considerando a intrusão com mini-implantes bilaterais ou 

mecânica convencional, respectivamente. 



 

Figura 5.9 - Força ideal intrusiva, estimada por AEF, para os modelos com suporte periodontal reduzido 

 

Fonte: o autor. 

As forças ótimas estimadas pela AEF para ambas as mecânicas (com mini-

implantes bilaterais ou convencionais) foram comparadas com as calculadas pela 

fórmula analítica (Figura 5.10). Foi observada uma boa aproximação entre o cálculo 

analítico e a estimativa por AEF para intrusão convencional. A força estimada por AEF 

para intrusão com mini-implantes bilaterais foi ligeiramente maior.  
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Figura 5.10 - Redução prevista da força intrusiva em função da altura da perda óssea alveolar. As linhas 
de tendência lineares para cada conjunto de dados são apresentadas como linhas 
tracejadas, com sua equação correspondente e valor R-quadrado. 

 

Fonte: o autor. 

 

Ambas as estratégias (analítica e por AEF) mostraram uma relação linear ou 

quase linear entre a redução da força intrusiva e a perda da altura óssea alveolar 

(Figura 5.10). O coeficiente angular para a abordagem analítica ou por AEF para a 

intrusão convencional foi de aproximadamente 9% da redução da força por milímetro 

de perda da altura óssea. O coeficiente angular para a estimativa por AEF para a 

intrusão bilateral de mini-implantes foi de 8% da redução de força por milímetro de 

perda de altura do osso.  

 

 

 



 

6 DISCUSSÃO 

A presente tese de doutorado consistiu na compilação de três estudos 

independentes, que avaliaram, através da análise por elementos finitos, os riscos de 

falhas biomecânicas em tratamentos ortodônticos com uso de mini-implantes 

interradiculares.  

6.1 REPRESENTAÇÃO DA INTERFACE OSSO-OMI 

No delineamento da Parte 1, o foco estava em avaliar a influência do modo de 

representar a interface osso-OMI (osseointegrada ou não osseointegrada) sobre a 

previsão do risco de reabsorção óssea peri-implantar, em modelos de qualidades 

óssea diferentes. 

Alguns autores já mostraram que a distribuição de tensões gerada em um 

modelo que represente um implante perfeitamente unido ao osso é diferente daquela 

em que o implante apresente contato e atrito com o osso, mas não esteja unido a ele 

(10). Assim, quando aplicada uma força que tenda a separar o osso do OMI em algum 

local da interface, a união perfeita impede a separação, gerando o aparecimento de 

tensões de tração na região. Entretanto, a condição de contato permite a formação de 

uma fenda entre osso e implante nas regiões em que a força tende a separar esses 

materiais, e a tensão de tração não aparece. Ou seja, ao longo da interface osso-OMI 

com condição de contato serão transmitidas tensões de compressão e cisalhamento, 

mas não serão transmitidas as de tração.  

As duas abordagens utilizadas nesse estudo representam situações extremas 

de “osseointegração” e “não-osseointegração”, mas nenhuma delas considera as 

tensões residuais geradas na inserção do OMI. A condição de contato parece mais 

acertada para representar a etapa inicial do tratamento, pois o OMI entra em função 

antes de que possa ter ocorrido qualquer osseointegração. Vale destacar que tanto a 

abordagem da união perfeita quanto a condição de contato consideram que toda a 

superfície intraóssea do mini-implante está circundada por osso. Entretanto, estudos 

histomorfométricos em diferentes tipos de implantes revelam que a porcentagem do 
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implante efetivamente em contato com osso não chega normalmente a 80% (85-88). 

Para um dos parâmetros frequentemente utilizado, o “bone implant contact” (BIC), cuja 

fórmula está apresentada abaixo, as maiores médias variaram entre 19,5% e 78,5% 

nos estudos de mini-implantes ortodônticos analisados (86, 89-91).  

BIC (%) =
𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑚 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑡𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜 ó𝑠𝑠𝑒𝑜

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 
 × 100  

Foram encontrados dois estudos que simularam, por AEF, diferentes 

porcentagens de BIC, variando de 0% a 100%, passando por valores intermediários. 

Um dos estudos representou um mini-implante ortodôntico (7) e o outro, um implante 

dentário (92), sendo que ambos utilizaram a mesma estratégia de criar uma camada 

de 0,2 mm ao redor do implante. Na condição BIC = 0%, os elementos dessa fina 

camada peri-implantar foram caracterizados com propriedades mecânicas 

compatíveis com o tecido mole. Na condição BIC = 100%, foram atribuídas 

propriedades mecânicas compatíveis com o tecido ósseo. Para condições 

intermediárias, a porcentagem de tecido ósseo presente na camada determinava a 

porcentagem de BIC. Entretanto, nesses estudos não havia a preocupação em 

relacionar a distribuição das propriedades desta fina camada com a arquitetura do 

osso trabecular peri-implantar. 

A maioria dos estudos de OMI representa o osso trabecular como material 

homogêneo e isotrópico (11, 19, 20, 31, 33, 34, 38, 93-96), atribuindo um módulo de 

elasticidade que corresponde à média ponderada entre trabéculas (que têm as 

mesmas propriedades do osso cortical) e tecido medular (que se comporta como um 

espaço vazio). Alguns autores já destacaram a importância de considerar a arquitetura 

do osso trabecular para poder detectar a verdadeira distribuição das tensões ao redor 

de implantes dentários (97, 98), e é lógico pensar que o mesmo é válido para os OMI. 

Ao representar o osso trabecular como homogêneo e contínuo, o modelo de 

elementos finitos não consegue detectar concentração de tensões em uma ou 

algumas trabéculas, podendo assim subestimar o risco de reabsorção óssea. Isso 

porque, um modelo em que a propriedade do osso é uma média da propriedade da 

trabécula e do vazio (região sem tecido mineralizado), apenas pode responder com 

uma média das tensões na região. Por outro lado, representar a arquitetura do osso 

trabecular em um modelo cuja escala permita representar o mini-implante por inteiro 

implicaria em um custo computacional muito alto, mesmo considerando os avanços 

tecnológicos na área da informática nos últimos anos.  



 

Em ossos de densidade muito baixa, a instalação de OMI pode falhar por não 

conseguir uma estabilidade primária, necessária para a ativação do mini-implante (8). 

Por outro lado, quando o osso é muito denso, acredita-se que a estabilidade primária 

inicialmente conquistada pode ser perdida pela necrose tecidual gerada pelos passos 

cirúrgicos associados à instalação do mini-implante (8), ou por altas deformação no 

osso peri-implantar que podem ultrapassar o valor crítico da janela de reabsorção 

óssea patológica proposta por Frost (5, 9, 10). Essas altas deformações podem estar 

associadas às tensões residuais da instalação do mini-implante, às tensões geradas 

pela força ortodôntica aplicada neste dispositivo de ancoragem temporária ou à 

somatória destas tensões. Em qualquer um desses casos, pode se desencadear um 

processo de remodelação com predomínio inicial de reabsorção peri-implantar, que 

pode conduzir à perda de estabilidade do OMI.  

Muitos estudos científicos têm utilizado a análise por elementos finitos (AEF) 

para avaliar o risco de falhas biomecânicas associadas aos OMIs. Entretanto, uma 

inconsistência frequente é simular que existe uma união perfeita entre OMI e osso, 

que representaria uma condição de osseointegração. No entanto, alguns autores já 

mostraram que a distribuição de tensões gerada em um modelo que representa um 

implante osseointegrado é bem diferente daquela em que o implante é representado 

como não-osseointegrado, ou seja, não unido ao osso (10). Como, a princípio, o OMI 

entra em função antes de que possa ter ocorrido a osseointegração, representá-lo 

como osseointegrado pode gerar conclusões inconsistentes quanto ao risco de perda 

de estabilidade. 

6.2 INFLUÊNCIA DA DENSIDADE ÓSSEA NO RISCO DE PERDA DE 

ESTABILIDADE PRIMÁRIA DO OMI 

A estabilidade primária é definida como a estabilidade do implante 

imediatamente após a inserção do OMI, que depende principalmente do travamento 

mecânico das suas roscas com o osso cortical (55, 99). Estudos clínicos 

demonstraram que a estabilidade primária do OMI é influenciada pela preparação do 

local do implante, o ângulo de inserção, o desenho do OMI e a qualidade óssea (99). 

Dentre todas essas variáveis, já foi declarado que o fator mais crítico para o sucesso 
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da estabilidade do OMI é a qualidade óssea, estando relacionada aos aspectos 

fisiológicos e estruturais, e com o grau de mineralização do tecido ósseo (99). Alguns 

autores assumiram que a qualidade do osso equivale à densidade mineral óssea, 

enquanto outros consideraram que a qualidade óssea se refere à espessura cortical 

(99). Ainda assim, é consenso que tanto a baixa qualidade quanto a quantidade 

insuficiente de osso pode causar a falta de retenção dos mini-implantes. 

O torque máximo de inserção (TMI) e o nível de mobilidade têm sido usados 

como os principais parâmetros para avaliar a estabilidade primária e as taxas de 

sucesso do OMI em estudos clínicos longitudinais (55). Em estudos de elementos 

finitos, a estabilidade primária é comumente avaliada pelo deslocamento do OMI (10, 

15), e um pequeno deslocamento corresponde a alta estabilidade. Uma correlação 

direta entre o deslocamento em EF e o TMI clínico não é viável. No entanto, os 

resultados desse estudo corroboram com os resultados clínicos (100) e experimentais 

de TMI (101, 102): o deslocamento diminuiu conforme a espessura do osso cortical e 

o módulo de elasticidade trabecular aumentaram. 

Os valores de pico de deslocamento observados no presente estudo foram 

compatíveis com artigos de elementos finitos que utilizaram regime de carga e 

representação de interface osso-OMI semelhantes (10, 12, 14). Até onde sabemos, 

na literatura, não há relato de valor de deslocamento crítico capaz de predizer uma 

condição de estabilidade primária insuficiente do OMI. Para implantes dentários, foi 

sugerido um limiar de deslocamento entre 50 e 150 µm, dependendo da geometria do 

implante e dos aspectos da superfície (103). Um deslocamento dessas magnitude 

comprometeria o processo de osseointegração, favorecendo o desenvolvimento de 

tecido cicatricial fibroso ao redor do implante ao invés de aposição óssea, o que 

comprometeria a estabilidade do implante (103). É esperado que o limiar crítico de 

deslocamento para OMIs seja maior em comparação com o sugerido para implantes 

dentários. Duas razões principais justificam essa hipótese. Primeiro, o OMI é 

geralmente carregado com uma força baixa, estática e unidirecional, que é menos 

deletéria do que a força alta, dinâmica e multidirecional do implante dentário (104). 

Em segundo lugar, a osseointegração não é necessária para OMIs. Portanto, certo 

grau de mobilidade pode ser aceitável (104), desde que não comprometa a 

estabilidade clínica e a retenção do OMI. 

O pico de deslocamento intraósseo do OMI obtido no presente estudo estava 

bem abaixo do limite de 50-100 µm, sugerindo que a estabilidade primária seria 



 

suficiente mesmo no cenário de sobrecarga mecânica em uma maxila com baixa 

densidade. Portanto, o risco de falhas clínicas devido à estabilidade insuficiente do 

OMI imediatamente após sua inserção não foi confirmado neste estudo. Mas vale 

destacar que o modelo LD-Mx, simula uma situação de osso com baixa densidade, 

porém contínuo, o que provavelmente não representa, com precisão, o cenário clínico 

crítico em que a região de inserção do OMI apresenta um espaço medular amplo.  

Por outro lado, quando uma carga excessiva é aplicada, os mini-implantes 

inicialmente estáveis podem ter sua mobilidade gradualmente aumentada e, 

eventualmente, falhar (104). A tensão e a deformação gerados no osso peri-implantar 

durante a carga ortodôntica estimulam os processos de remodelação óssea, e os 

resultados dependem das intensidades de tensão e deformação. De acordo com a 

teoria mecanostática de Frost (47), um nível de 1.500 - 3.000 µstrain produziria um 

ganho de massa óssea, uma vez que o processo de formação óssea supera o 

processo de reabsorção. Acima de 3.000 µstrain, o osso estaria em uma janela 

patológica, onde o processo de reabsorção domina. 

Com base na qualidade óssea da maxila (referindo-se tanto à densidade 

mineral óssea quanto à espessura cortical), seria de se esperar que os OMIs 

colocados na mandíbula apresentassem maiores taxas de sucesso em comparação 

com os colocados na maxila. No entanto, evidências robustas suportam o maior 

sucesso clínico para OMIs quando colocados na maxila (48, 53, 55, 105). Uma meta-

análise recente (55), baseada em 26 estudos clínicos (5 randomizados e 21 não 

randomizados) e 3934 OMIs, relatou maiores taxas de sucesso na maxila (89%) em 

comparação com a mandíbula (82%). Esses resultados corroboram com o que foi 

encontrado em uma revisão sistemática anterior que relatou maiores taxas de sucesso 

para a maxila (87,9% versus 80,4% para a mandíbula) (53), e em uma meta-análise 

relatando maiores taxas de falha na mandíbula (19,3% versus 12% para a maxila) 

(105). 

De acordo com os resultados do presente estudo, a maxila está mais sujeita a 

perder sua estabilidade devido às condições de sobrecarga, principalmente na 

condição de baixa densidade, quando as deformações sob tração e compressão 

ultrapassam o limite de 3.000 µstrain. Ainda assim, altas cargas iniciais devem ser 

evitadas para todos os locais de inserção, uma vez que todos os modelos de EF 

excederam os limites de deformação sob compressão para a condição de sobrecarga. 

No modelo da maxila de baixa densidade, o limite de deformação de compressão 
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também foi atingido para a carga de 2 N, reforçando a vulnerabilidade desse cenário 

de baixa qualidade óssea. Isso explica por que a falta de estabilidade inicial é 

frequentemente observada no caso de espessura do osso cortical inferior a 1 mm 

(105). Os resultados do presente estudo estão de acordo com estudos anteriores de 

EF que mostraram uma diminuição do pico de tensão ou deformação no osso peri-

implantar com o aumento da espessura do osso cortical e/ou do módulo de 

elasticidade do osso trabecular (11, 13). No entanto, conforme relatado por um artigo 

recente, o efeito da espessura cortical nos picos de tensão ou deformação peri-

implantar não foi linear, e a partir de um determinado valor, um aumento da espessura 

do osso cortical (Ct > 2 mm) não contribuiu para uma maior estabilidade de OMIs (13). 

Nem o aumento da espessura cortical de 2 mm para 3 mm, nem o osso trabecular 

mais denso (aumento do módulo de elasticidade de 3 e 5,5 GPa) pareceram exercer 

uma vantagem para a estabilidade do OMI quando os modelos C-Md (controle) e HD-

Md (mandíbula de alta densidade) foram comparados. 

A compreensão dessa aparente contradição é crucial para as decisões clínicas 

em terapias com OMI. Se, por um lado, o alto torque de inserção contribui para a 

estabilidade imediata do implante, por outro lado, ele aumenta o risco de dano do osso 

interfacial durante a inserção, comprometendo a manutenção da estabilidade do OMI 

(49). Estudos experimentais já mostraram que as tensões e deformações de inserção 

do OMI podem ser altas o suficiente para causar microfraturas no osso (106). É 

plausível que o efeito negativo dessas tensões e deformações na região óssea 

interfacial aumente com o aumento do torque de inserção e da rigidez óssea (107). 

Isso explica por que no estudo clínico de Motoyoshi et al. (107) o torque de inserção 

da mandíbula foi significativamente maior no grupo de falha do que no grupo de 

sucesso. 

A implicação clínica desses achados é que, para uma maxila de baixa 

densidade, um maior torque de inserção é desejável para garantir a estabilidade inicial 

do OMI, enquanto para uma mandíbula densa, um alto torque de inserção deve ser 

evitado. Portanto, pode haver algum benefício em realizar uma pré-perfuração em 

áreas de osso cortical espesso e denso, como a mandíbula (108), uma vez que os 

torques de inserção dos mini-implantes autoperfurantes inseridos nessas regiões 

tendem a se aproximar de seus respectivos valores de torque na fratura (100). Outra 

questão clínica relevante é que a maior rigidez da mandíbula facilita o 

superaquecimento ósseo durante o procedimento de pré-perfuração, principalmente 



 

quando se utiliza a técnica de autorroscagem (109). Por outro lado, quando uma 

técnica de autoperfuração é utilizada, a necrose térmica do osso pode ser evitada, 

mas é observado um maior microdano no osso cortical (50). 

Mesmo que a análise de elementos finitos seja uma ferramenta poderosa para 

estudar falhas biomecânicas, uma análise crítica das condições de carregamento é 

crucial para a precisão dos resultados. Como a maioria dos estudos OMI por EF 

publicados, o presente estudo não foi desenhado para predizer a maior 

vulnerabilidade de reabsorção óssea da mandíbula relacionada à deformação residual 

ou à necrose térmica: objetivo foi calcular as deformações geradas apenas a partir 

das forças ortodônticas. Até onde sabemos, apenas três estudos de EF simularam o 

procedimento de inserção do OMI (49, 110, 111). Todos eles simularam uma técnica 

de autorroscagem e nenhum considerou o problema do superaquecimento. Em dois 

estudos (110, 111), análises dinâmicas foram realizadas para simular o avanço de 5 

mm do mini-implante (∅ = 1,3 mm) em um disco de osso cortical de 1 mm de espessura 

com um orifício de pré-perfuração (∅ = 0,9 mm).  

Nos estudos supracitados (110, 111), os autores usaram propriedades 

diferentes para representar o osso, mas, ainda assim, seus principais achados foram 

semelhantes: os valores de tensões e deformações interfaciais ósseas eram maiores 

do que o valor limite que desencadeia a reabsorção óssea patológica. Em ambos os 

artigos, um modelo animal foi usado para avaliar a confiabilidade da análise de EF. 

Um terceiro estudo (49), que também combinou um modelo animal com análise por 

elementos finitos, forneceu evidências moleculares, celulares e histológicas in vivo 

dos danos ao osso peri-implantar associados ao alto torque de inserção do OMI. As 

tensões ósseas altas foram associadas à constrição do fluxo sanguíneo, microfraturas 

no osso peri-implantar e extensa morte de osteócitos. Embora as respostas biológicas 

complexas do osso devido à inserção do OMI não tenham sido totalmente 

representadas no presente estudo, fica evidente que a simulação das deformações 

geradas pela inserção do implante é fundamental para a previsão do maior risco de 

falha em mandíbula de alta densidade pelo método de elementos finitos (49). 

Outras suposições simplificadas usadas neste estudo podem ter afetado a 

precisão dos resultados. Em primeiro lugar, a limitação de considerar ossos corticais 

e trabeculares como materiais homogêneos pode afetar a correspondência dos 

resultados de elementos finitos com as falhas clínicas, porque já foi demonstrado que 

modelos homogêneos apresentam distribuições e magnitudes de tensões e 
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deformações substancialmente diferentes (10). Em segundo lugar, embora uma 

condição de não osseointegração entre OMI e osso tenha sido simulada, havia uma 

interface osso-implante contínua em todos os modelos, o que não representa a 

condição clínica, especialmente na maxila de baixa densidade, onde grandes áreas 

de vazios (sem tecido mineralizado) estão presentes. Finalmente, a tensão crítica de 

3.000 µ-strain proposta por Frost foi criticada como um valor válido de reabsorção 

óssea patológica induzida mecanicamente para maxila e mandíbula. Todas essas 

limitações devem ser abordadas em estudos futuros. 

6.3 RISCO DE RRIIO EM PACIENTES COM PERIODONTO REDUZIDO 

A extrusão de dentes posteriores superiores é frequentemente observada em 

adultos que sofreram a perda precoce dos antagonistas [31]. O grau de sobre erupção 

é mais notável para pacientes com suporte periodontal reduzido [32]. A intrusão 

ortodôntica é a abordagem menos invasiva para restaurar o plano oclusal para 

reabilitação protética. Entretanto, a mecânica intrusiva dos dentes posteriores foi 

considerada um desafio até o desenvolvimento dos mini-implantes ortodônticos [31, 

33]. Os mini-implantes permitem o controle dos movimentos dentários em três 

dimensões com pouca ou nenhuma perda de ancoragem, permitindo a realização de 

intrusão pura dos dentes [34].  

No cenário de perda de altura óssea alveolar, o centro de resistência é 

deslocado apicalmente e a superfície da raiz remanescente com suporte periodontal 

é diminuída [18]. Há um consenso de que a redução da força intrusiva em dentes 

periodontalmente comprometidos é essencial para evitar a reabsorção apical externa 

da raiz. Embora tenha sido sugerido que a redução da força deve ser proporcional à 

altura da perda óssea [14-17], a determinação precisa da força ótima permanece 

incerta. 

O presente estudo foi projetado para verificar, por análise de elementos finitos, 

o risco de reabsorção apical externa da raiz durante uma intrusão ortodôntica de pré-

molares superiores extruídos com suporte periodontal reduzido. Duas mecânicas 

diferentes foram simuladas: a intrusão convencional e a intrusão bilateral de mini-

implantes. Usando o método de elementos finitos, a força ideal de intrusão ortodôntica 



 

foi determinada para diferentes níveis de perda de altura óssea alveolar de um pré-

molar unirradicular para ambas as mecânicas. 

6.3.1 Índice de risco de reabsorção radicular 

A tensão hidrostática compressiva (H) tem sido considerada o melhor critério 

de falha para avaliar o risco de reabsorção radicular por análise de elementos finitos 

[24, 26]. O valor considerado crítico foi de 4,7 kPa, que corresponde à pressão 

sanguínea hidrostática dos capilares. A tensão hidrostática compressiva acima deste 

valor estaria relacionada à obstrução capilar e, consequentemente, ao 

desencadeamento do fenômeno de reabsorção radicular externa [24, 25]. Por outro 

lado, um estímulo mecânico eficaz é necessário para promover a remodelação óssea 

alveolar correspondente ao movimento ortodôntico desejado. 

A distribuição compressiva de H para a intrusão bilateral de mini-implantes 

mostrou que a área com valores de tensão acima do limite crítico (em amarelo) restrita 

à região apical do ligamento periodontal (Figura 5.7). Este padrão de tensão favorece 

a reabsorção óssea na região muito apical, facilitando uma intrusão vertical do dente 

no alvéolo. 

Para a mecânica convencional, a região amarela apical (que corresponde à 

região de tensões hidrostáticas compressivas acima do valor crítico de 4,7 kPa) 

moveu-se para a região palatal, e uma região amarela adicional apareceu na região 

cervical vestibular para o modelo R6. Esse padrão de distribuição de tensão confirmou 

a tendência de inclinação do dente em vez de uma pura intrusão. Essa inclinação 

poderia promover uma perda adicional na crista óssea vestibular, que seria 

especialmente crítica para dentes com um nível significativo de perda de altura óssea. 

O cálculo do índice de reabsorção radicular (iRRR) foi baseado na relação entre 

a máxima H compressiva no ligamento periodontal e o valor H crítico (4,7 kPa). Foi 

assumido que algum nível de obstrução capilar é necessário para a movimentação 

ortodôntica. Portanto, um índice entre 1,2 e 1,4 poderia ser considerado 

suficientemente eficaz para promover o movimento ortodôntico e satisfatoriamente 

seguro para evitar a reabsorção radicular. 
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O iRRR foi mais alto para a intrusão convencional, mas o ambos os modelos 

“controle” permaneceram no intervalo ideal (até 1,4) quando uma força de 25 cN foi 

utilizada. Para ambos os mecanismos, o iRRR aumentou com a redução da altura do 

osso alveolar, mas a relação não foi linear (Figura 5.8). Ele seguiu uma linha de 

tendência de potência, indicando que uma perda adicional de um milímetro de altura 

óssea em um dente com suporte periodontal reduzido é mais crítica do que a mesma 

perda em um dente saudável. A diferença do iRRR entre a mecânica também 

aumentou em função da perda da altura do osso alveolar. Quando uma perda óssea 

de 6 mm foi simulada, o iRRR atingiu 2,4 e 3,2 para a mecânica com mini-implante 

bilateral e a convencional, respectivamente.  

6.3.2 Força intrusiva ideal 

A determinação da força ortodôntica ideal em um dente com período de tempo 

reduzido é um desafio. O princípio básico é que a força deve ser reduzida 

proporcionalmente à área de perda do ligamento periodontal, a fim de manter níveis 

semelhantes de tensão do caso controle (sem perda de suporte periodontal). 

Entretanto, foi levantada a hipótese de que as tensões no ligamento periodontal 

devido à intrusão ortodôntica não poderiam ser representadas com precisão pela 

fórmula básica  = F/A. Portanto, o cálculo da força intrusiva ótima com base nessa 

abordagem analítica provavelmente não seria precisa. 

Este estudo propôs uma estratégia para determinar a força ortodôntica ótima 

em dentes com o periodonto reduzido, utilizando modelos de elementos finitos 

anatômicos. Nessa abordagem, foram utilizadas como referência as distribuições 

compressivas de H obtidas nos modelos sem perda de suporte periodontal com uma 

força intrusiva de 25 cN. As forças que geraram um padrão de tensão similar em 

condições periodontais reduzidas foram consideradas as ótimas. 

Ao contrário das expectativas iniciais, foi observado uma grande concordância 

entre a força ótima calculada pela abordagem analítica e aquela estimada pela AEF 

para a intrusão convencional. Ainda assim, a equação analítica subestimou a força 

ótima para a intrusão bilateral de mini-implantes. A diferença de força entre a 

estimativa por AEF e o cálculo analítico foi de aproximadamente 17% para o modelo 



 

R6, o que pode ser considerado relevante. Portanto, pode-se deduzir que a 

determinação da força ótima depende não apenas da área restante da raiz com 

suporte periodontal, mas também do tipo de mecânica de intrusão utilizada. Esse 

aspecto não pode ser determinado pela abordagem analítica. 

Uma relação linear entre a porcentagem de redução da força intrusiva de 

controle e a altura da perda óssea foi observada para ambas mecânicas (Figura 5.10). 

Para cada milímetro de perda de altura óssea, a força de controle teve que ser 

reduzida em 9% ou 8%, para a mecânica convencional e bilateral de mini-implantes, 

respectivamente. Um comportamento linear não é garantido para todos os dentes, 

mas provavelmente ocorrerá para dentes unirradiculares. 

Em teoria, para calcular a força ótima pela equação analítica, a área do 

ligamento periodontal tem que ser conhecida, para ser inserida na fórmula. Esta área 

é facilmente obtida em modelos geométricos, embora seja difícil de determinar em 

condições clínicas. Além disso, a equação analítica daria um único valor de força ótima 

para cada caso, independentemente da mecânica intrusiva utilizada. Com a estratégia 

de determinação da força ótima proposta nesse estudo, é possível estimar a força 

ótima para um pré-molar maxilar unirradicular de 14 mm de raiz, utilizando a perda da 

altura óssea alveolar e o coeficiente angular da mecânica correspondente. Por 

exemplo, para um dente com perda de cinco milímetros de altura óssea, a força de 

controle deve ser reduzida em 40% com uma intrusão bilateral de mini-implante ou 

em 45% com uma intrusão convencional. A perda da altura óssea é um parâmetro 

fácil de ser obtido clinicamente. 

O próximo passo será utilizar a mesma estratégia para calcular o coeficiente 

angular para diferentes tipos de dentes e outras mecânicas ortodônticas. A 

disseminação desses coeficientes angulares entre os ortodontistas pode contribuir 

para uma estimativa mais direta, precisa e viável da força ótima em diversas situações 

clínicas. Como essa abordagem é baseada em modelos anatômicos genéricos, a 

precisão da força ótima estimada dependerá de uma boa combinação entre as 

dimensões e proporções geométricas do dente do modelo genérico e do caso clínico 

real. Uma simulação específica do paciente poderia ser recomendada para condições 

clínicas nas quais os aspectos geométricos do dente são muito diferentes daqueles 

dos modelos genéricos.  
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6.4 PARTICULARIDADES NA DEFINIÇÃO DO CRITÉRIO DE FALHA 

A Tabela 2.1 apresenta uma lista de estudos de OMI que utilizaram a análise 

de elementos finitos para avaliar o risco de perda de estabilidade do dispositivo por 

reabsorção óssea peri-implantar. Embora a lista não esgote os artigos publicados nas 

últimas décadas, já é possível perceber que existe uma grande diversidade quanto às 

estratégias de modelamento e à escolha do critério de falha.  

Muitos dos autores avaliam o risco de ocorrência dessa falha como se o osso 

fosse um material inerte, fazendo apenas uma análise comparativa entre os grupos 

estudados, assumindo que quanto maior o estímulo mecânico, maior seria o risco de 

falha (Tabela 2.1). Alguns dos estudos estabelecem como valores críticos para a falha 

do OMI a resistência à tração e/ou a resistência à compressão do osso. Entretanto, 

esses valores seriam válidos se a falha em estudo fosse a fratura óssea, o que não é 

o caso. As cascatas de eventos bioquímicos gerados na mecanotransdução, que são 

os responsáveis pela reabsorção óssea característica da janela patológica, ocorrem 

com valores críticos de tensão e deformação muito inferiores àqueles necessários 

para levar o osso à fratura. A deformação necessária para levar o osso para a janela 

de reabsorção patológica é apenas 12% da deformação correspondente ao seu limite 

de fratura.  

O mecanostato de Frost foi a teoria de remodelamento ósseo mais utilizada 

para prever o risco de reabsorção óssea peri-implantar em estudos de elementos 

finitos em OMI (Tabela 2.1). Entretanto, existem algumas 

limitações/incoerências/dúvidas importantes, associadas ao critério de falha 

escolhido, ao valor considerado crítico para que ocorra a falha e à extrapolação de 

resultados obtidos em ossos longos para determinar a falha nos ossos maxilares. 

Alguns dos autores utilizaram a deformação (22) ou tensão de Von Mises (33), 

que são critérios bastante utilizados em Engenharia para prever o risco de falha de 

materiais dúcteis e inertes, mas não parecem muito coerentes para determinar o risco 

de reabsorção óssea. Tanto a deformação quanto a tensão de Von Mises são 

grandezas escalares, relacionadas à energia de distorção do material. Quando os 

autores utilizam a deformação de Von-Mises como critério, estabelecem que o valor 

crítico de deformação para que ocorra a falha corresponde ao valor crítico de 

deformação sugerido por Frost para que o osso entre na janela de reabsorção 



 

patológica. Quando utilizam a tensão de Von Mises, os autores convertem o valor 

crítico de deformação de Frost em tensão. Entretanto, ignoram o fato de que ao 

utilizarem essa estratégia, o valor de tensão crítica do osso trabecular deveria ser 

diferente daquele calculado para o osso cortical. Esse erro é verificado não apenas 

na conversão da tensão de Von Mises, mas sempre que os autores se baseiam na 

teoria de Frost, mas utilizam a tensão como critério de falha. Nesses casos, o risco de 

falha do osso trabecular fica subestimado. 

Alguns estudos (10, 57) utilizaram como critério de falha a deformação máxima 

principal, que corresponde à máxima deformação de tração (quando positiva). Ao 

escolher esse critério, os autores assumem que apenas as deformações de tração 

levariam o osso à janela de reabsorção patológica. Outros autores (34) utilizaram a 

tensão mínima principal, que corresponde à máxima tensão de compressão (quando 

negativa), assumindo que a reabsorção seria modulada exclusivamente por 

compressão. Entretanto, de acordo com os mecanismos associados às janelas de 

Frost, tanto a tração quanto a compressão podem contribuir para que o osso entre na 

janela de reabsorção. Assim, considerar apenas a deformação máxima principal, 

levaria a subestimar o risco de falha nas regiões de alta compressão. Em 

contrapartida, considerar apenas a tensão mínima principal, levaria a subestimar o 

risco de falha em regiões de alta tração. Nas Partes 1 e 2 desta tese e no artigo 

associado à mesma (28), o critério de falha utilizado foi a deformação principal maior, 

assumindo que valores de deformação acima de 3.000 µstrain levaria o osso à janela 

de reabsorção patológica. Esse critério considera o risco de reabsorção tanto por 

tração quanto por compressão, eliminando o problema encontrado com o uso 

exclusivo da deformação máxima principal ou da mínima principal.  

O limite de deformação de 3.000 µstrain também foi utilizado por outros autores 

(38), mas existe uma divergência na Literatura quanto a determinação desse valor 

crítico, não apenas nos estudos de OMI, mas também nos próprios estudos de Frost, 

que chegam a considerar que esse limite não é um valor único, mas um intervalo 

relativamente amplo de deformação (2.000 a 4.000 µstrain). É fácil entender essa 

divergência de valores, pois o osso não é um material padronizado, como alguns 

materiais típicos da Engenharia (126). As variações de densidades ósseas do osso 

trabecular e as diferentes razões entre osso cortical e osso trabecular contribuem de 

forma significativa para a variação da resposta do osso ao estímulo mecânico.  
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Uma crítica comum ao uso do mecanostato de Frost para prever o risco de 

reabsorção óssea por sobrecarga mecânica na Odontologia é o fato de que os limites 

de cada janela foram estabelecidos em ensaios experimentais com ossos longos e 

que não seriam válidos para os ossos maxilares. Entretanto, um aspecto importante, 

mas bastante negligenciado pelos autores, é que as janelas de remodelamento ósseo 

propostas por Frost são definidas por estímulos mecânicos cíclicos. Portanto, parece 

incoerente associar a teoria de Frost às reabsorções ósseas induzidas por forças 

ortodônticas, que são estáticas. Nesse sentido, alguns pesquisadores sugerem que a 

carga oclusal garantiria o caráter cíclico do carregamento. Entretanto existem alguns 

pontos que precisam de maiores esclarecimentos. Assim, parece essencial que 

estudos experimentais sejam delineados para confirmar se a teoria de Frost pode ser 

aplicada aos estudos de OMI ou propor outros mecanismos para explicar a reabsorção 

óssea peri-implantar por sobrecarga ortodôntica.  

A reabsorção óssea por sobrecarga ortodôntica que ocorre no osso adjacente 

a dentes apresenta uma particularidade em relação à reabsorção óssea peri-

implantar: a presença do ligamento periodontal. O mecanismo desse caso já foi 

bastante explorado na literatura. O ligamento periodontal é a estrutura que garante o 

movimento ortodôntico dos dentes (60) e a sua compressão está associada à uma 

sequência de eventos bioquímicos que levam à ativação de osteoclastos, enquanto a 

sua tração está associada à ativação de osteoblastos. Nesse caso, para prever o risco 

de reabsorção óssea, a região de interesse deve ser o ligamento, e o não osso: algo 

semelhante com o que ocorre na previsão de RRIIO (78). Assim, na Parte 3 desta 

tese, tanto o risco de RRIIO quanto o risco de reabsorção óssea adicional em casos 

de periodonto reduzido foram baseados nos mapas de distribuição de tensão 

hidrostática compressiva no ligamento periodontal. Os valores de deformação do osso 

adjacente ao dente ficaram bem abaixo dos valores críticos da janela de reabsorção 

patológica de Frost, confirmando que o mecanismo de Frost seria inconsistente tanto 

para explicar a movimentação ortodôntica, quanto para explicar o risco de 

reabsorções ósseas adicionais em casos de periodonto reduzido. 

Finalmente, vale destacar que fatores sistêmicos podem influenciar e/ou 

modular as respostas ósseas aos estímulos mecânicos (127). Esse aspecto torna-se 

especialmente importante em estudos que focam em prever o risco de reabsorção 

óssea em um paciente específico. Atualmente é possível incorporar aspectos 

essencialmente bioquímicos (como a administração de um fármaco) a algoritmos de 



 

remodelação óssea utilizados para prever, por análise de elementos finitos, a resposta 

do osso ao estímulo mecânico. Embora a análise com algoritmo seja ainda pouco 

comum na Odontologia, especialmente na Ortodontia, tem se mostrado bastante 

promissora, pela capacidade de incorporar interações biomecânicas complexas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

7 CONCLUSÕES 

A presente tese de doutorado consistiu na compilação de três estudos 

independentes, que avaliaram, através da análise por elementos finitos, os riscos de 

falhas biomecânicas em tratamentos ortodônticos com uso de mini-implantes 

interradiculares. 

 

7.1 PARTE 1 

O modo de representar a interface osso-OMI influência de modo significativo 

as deformações do osso peri-implantar. Ao simular esta interface como perfeitamente 

unida, o risco de perda de estabilidade do OMI por reabsorção óssea peri-implantar 

na maxila pouco densa fica subestimado. 

7.2 PARTE 2 

O pico de deslocamento intra-ósseo do OMI obtido no presente estudo estava 

muito abaixo do limiar de 50-100 µm, o que sugere que a estabilidade primária seria 

suficiente mesmo no cenário de sobrecarga ortodôntica em maxila de baixa 

densidade. 

A maxila está mais sujeita a perder sua estabilidade inicial devido à sobrecarga 

ortodôntica, especialmente na condição de baixa densidade, em que tanto a 

deformação de tração quanto a de compressão ultrapassam o limiar de reabsorção 

óssea patológica. 
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7.3 PARTE 3 

O uso de mini-implantes para intrusão ortodôntica reduziu o risco de reabsorção 

apical externa da raiz e minimizou a probabilidade de perda adicional da altura óssea 

alveolar na face vestibular devido ao movimento indesejável de inclinação do dente 

que pode ocorrer com a intrusão convencional. 

Foi observado uma boa concordância entre a força ótima calculada pela 

abordagem analítica e a estimada por AEF para a intrusão convencional. Entretanto, 

o risco de reabsorção apical externa da raiz e a força intrusiva ótima dependem não 

apenas da área radicular com suporte periodontal, mas também da mecânica intrusiva 

utilizada. A solução analítica não contempla a influência da mecânica ortodôntica 

sobre a força ótima. 

A estratégia de estimar a força ótima por AEF se mostrou mais direta, precisa 

e viável para ser utilizada em uma situação clínica. Como esta abordagem é baseada 

em modelos anatômicos genéricos, a precisão da força ótima dependerá de uma boa 

concordância entre as dimensões e proporções do modelo geométrico e àquelas do 

caso clínico real. 
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