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RESUMO 
 

As diversas possibilidades de tratamento com implantes dentários ainda são um desafio para 

estudos clínicos. Ainda mais com os diferentes cenários relacionados aos diâmetros, pilares, 

parafusos, modo de fixação e resposta óssea. Por isso, o presente estudo tem como objetivo 

estimar a probabilidade de sobrevivência de implantes estreitos e extra estreitos com conexão 

cone morse (Titaoss Max Extract) de 2.9 mm de diâmetro e 9 mm de comprimento, comparando 

com de 3.5 mm de diâmetro e 9 mm de comprimento, por meio de teste de fadiga em 

equipamento de ensaio mecânico (Instron ElectroPlus E3000). Oitenta e quatro implantes foram 

divididos em 4 grupos de acordo com o diâmetro e tipo de fixação do pilar (parafusado ou 

cimentado), todos os implantes foram submersos verticalmente em resina acrílica, dentro de um 

tubo plástico de 25 mm de diâmetro. Os pilares foram torqueados aos implantes e as coroas dos 

incisivos superiores padronizadas foram cimentadas ou parafusadas. Os 4 grupos foram 

submetidos a um teste de vida acelerado por escalonamento (SSALT) na água por meio da 

aplicação de carga de 30 graus fora do eixo lingualmente na borda incisal das coroas usando 

um indentador plano de carboneto de tungstênio até a fratura ou suspensão. As curvas de 

Weibull de probabilidade de nível de uso e confiabilidade para a conclusão de uma missão de 

50.000 ciclos a 50 N e 100 N foram calculadas e plotadas. O módulo de Weibull e a resistência 

característica também foram calculados e plotados e as amostras fraturadas foram analisadas 

em um microscópio eletrônico de varredura. Os valores de beta foram de 0,5 para os grupos 2 

e 3 e 1,0 para os grupos 1 e 4, indicando que a resistência do material teve mais influência nas 

falhas para os grupos 2 e 3 e, nos grupos 1 e 4,  as falhas ocorreram principalmente pelo acúmulo 

de danos por fadiga. Todos os grupos de implantes estreitos e extra-estreitos apresentaram alta 

probabilidade de sobrevivência em 50 N (≥95%, IC: 90%). Entretanto, ao ser calculada uma 

missão a 100N, observou-se ausência de sobreposição entre os grupos, indicando uma diferença 

estatisticamente significante no grupo 2.9 mm parafusado (grupo 1), com os demais (≥15%). O 

módulo de Weibull variou de 6 a 9. A resistência característica do grupo 1 foi 114, grupo 2 148, 

grupo 3 150 e grupo 4 207. O modo de falha envolveu predominantemente a fratura do pilar e 

/ ou do parafuso do pilar, enquanto 2 implantes extra-estreitos e 1 estreito foram fraturados. 

Portanto, todos os grupos de implantes estreitos e extra-estreitos exibiram uma alta 

probabilidade de sobrevivência para as forças mastigatórias fisiológicas. 

 

Palavras-Chave: Implantes dentários; Resistência de materiais; Fenômenos mecânicos; Fadiga 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 
The various possibilities with dental implants treatment still are a challenge to clinical studies. 

Even more with the different scenery related to diameters, pillars, screws, fixing method and 

bone response. Therefore, this study has as objective estimate the probability of narrow and 

extra narrow implants survival with cone morse connection (Titaoss Max Extract) of 2.9 mm  

in diameter and 9 mm in length, comparing with the 3.5 mm in diameter and 9 mm in length, 

through of fatigue test in mechanical test equipment (Instron ElectroPLus E3000). Eighty-four 

implants were divided in 4 groups according to diameter and type of abutment fixation (screwed 

or cemented), all the implants were vertically submerged in acrylic resin, inside in a plastic tube 

of 25 mm in diameter. The abutments were torqued to implants and to patterned upper incisor 

crown were cemented or screwed. The 4 groups were submitted to a accelerate test of life by 

staggering (SSALT) in the water by application of 30 degrees off-axis lingually on the crowns 

incisal edge using a tungsten carbide flat indenter until fracture or suspension. The Weibull 

curves of probability of use and reliability for the conclusion of a mission of 50.000 cycles to 

50 N and 100 N were calculated and plotted. The module of Weibull and the characteristic 

resistance also were calculated and plotted, and the fractured samples were analyzed in a 

scanning electron microscope. The values of Beta were to 0.5 to the 2 and 3 groups and 1,0 to 

the 1 and 4 groups, indicating that the material resistance had more influence in the failures in 

the 2 and 3 groups and, in the 1 and 4 groups, the failures were mainly due to the  accumulation 

of fatigue damage. All the groups of narrow and extra-narrow implants showed high probability 

of survival in a 50 N (≥95%, IC: 90%). However, when calculating a mission to 100N, there 

was no overlap between the groups, indicating a significant statistically difference in the 2.9mm 

group screwed (group 1), with the others (≥15%). The module of Weibull ranged from 6 to 9. 

The characteristic resistance of the group 1 were 114, group 2 148, group 3 150 and group 4 

207. The failure mode predominantly involved the abutment fracture and/or of the abutment 

screw, while 2 extra-narrow implants and 1 narrow implant were fractured. Therefore, all the 

narrow and extra-narrow implants groups showed a high probability of survival for 

physiological masticatory forces. 

 

Keywords: Dental Implants; Materials Strength; Mechanicals Fenominies; Fatigue 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Após a perda dentária, a reabsorção do rebordo alveolar é um processo fisiológico que 

se inicia imediatamente após a extração e leva a uma diminuição média de 40-60% nas 

dimensões horizontal e vertical do rebordo remanescente durante o primeiro ano (Schropp et 

al, 2003). Mesmo assim os implantes osseointegrados têm sido indicados há mais de 50 anos 

para reabilitar de forma geral com altas taxas de sobrevivência (aproximadamente 95%), 

estabilidade do tecido peri-implantar (mole e duro) e perda óssea marginal de aproximadamente 

0,50 mm após 10 anos de acompanhamento (HJALMARSSON, GHEISARIFAR, JEMT,  2016;  

ROCCUZZO, GRASSO, DALMASSO., 2016). 

Porém, em alguns casos, a inevitável reabsorção das cristas alveolares após a extração 

dentária pode tornar a colocação de implantes de diâmetro padrão (> 3,5 mm) difícil, ou mesmo 

impossível, sem o uso de procedimentos regenerativos ósseos mais avançados (FEINE, 

CARLSSON, AWAD., 2002). Além disso, pela ação dos músculos mastigatórios, maior ou 

menor quantidade de força é transmitida ao conjunto implante-pilar e ao osso, fazendo com que 

fatores como (1) tipo de osso, (2) sobrecarga, (3) falta de estabilidade inicial e (4) fraturas de 

implantes e parafusos de pilares, sejam associados às falhas nas reabilitações protéticas com 

implantes osseointegrados (KRONSTROM et al, 2001). 

Portanto, conceitos alternativos, como o uso de implantes de diâmetro estreito surgiram 

como opções clínicas potenciais para reabilitar áreas com espaço protético limitado (AL-

JOHANY et al., 2017), com redução de aproximadamente 10% na necessidade de manipulação 

do tecido ósseo e respeitando os requisitos mínimos para preenchimento papilar adequado 

(BENIC et al., 2012; TEUGHELS, MERHEB, QUIRYNEN., 2009; ZINSLI et al., 2004; 

PENMETSA, VENKATESH., 2016).  Os implantes estreitos mostraram taxas de sobrevivência 

semelhantes aos implantes de diâmetro maior, superior a 95%, e perda óssea marginal de 

aproximadamente 2mm após uma média de 4 anos de acompanhamento (MALO, ARAUJO., 

2011; KLEIN, SCHIEGNITZ, AL-NAWAS., 2014).  

Apesar das altas taxas de sobrevivência, recomenda-se cautela no uso de sistemas de 

implantes estreitos, pois não apenas o implante em si, mas também os componentes protéticos 

podem ser mais propensos a danos por fadiga e fratura como resultado de seu design reduzido 

(GRIGGS., 2017). Além disso, a menor área de distribuição de tensão de implantes estreitos 

pode ter um grande impacto na capacidade de resistir às forças de mordida, levando à 
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sobrecarga óssea (ALLUM et al., 2008). Considerando que cenários complexos de carga 

mecânica desempenham um papel significativo na degradação da resistência de sistemas de 

implantes no ambiente oral, um teste de fadiga de laboratório que reproduz as falhas clínicas, 

como o teste de vida acelerado por escalonamento (SSALT), torna-se uma ferramenta 

importante para prever tempo de vida das reconstruções implante-pilar-prótese (BONFANTE 

et al., 2015; ALMEIDA et al, 2013; MACHADO et al., 2013). Portanto, o presente estudo usou 

o SSALT para estimar a probabilidade de sobrevivência e modo de falha dos sistemas de 

implantes estreitos e extra-estreitos recentemente desenvolvidos.  
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2 PROPOSIÇÃO 

 
Estimar a probabilidade de sobrevivência e confiabilidade de falha de implantes 

estreitos e extra estreitos com conexão cone morse (Titaoss Max Extract) de 2.9 mm de 

diâmetro e 9 mm de comprimento, comparando com 3.5 mm de diâmetro e 9 mm de 

comprimento, por meio de teste de fadiga em equipamento de ensaio mecânico. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  
 

 

2.1 Implantes de diâmetro reduzido  

 

O tratamento reabilitador com implantes é frequente há algum tempo na prática clínica. 

A previsibilidade do implante em si tem sido extensivamente estudada desde os trabalhos 

pioneiros de Branemark (BRANEMARK et al., 1969). 

E a longevidade de uma reabilitação por prótese sobre implante está diretamente 

associada à osseointegração e aos fatores biomecânicos que envolvem o implante e a prótese 

colocada sobre ele. E dentre os fatores biomecânicos, está o diâmetro do implante. Este 

corresponde à distância da parte mais externa da rosca no corpo médio do implante ou da 

plataforma de assentamento do implante ao respectivo ponto existente do lado oposto da mesma 

região e apresenta significativa importância na dissipação de tensões (MIYASHITA et al., 

2014). Por apresentarem uma dureza de 5 a 10 vezes maior que a estrutura dental, os implantes 

de titânio são confeccionados em larguras que não excedam 5,5 mm, caso contrário, a 

resistência à flexão do material pode levar à deformação inadequada e ser transmitida para o 

osso, ocasionando em reabsorção deste tecido (MISCH, 2008). Em relação ao seu diâmetro 

mínimo, acredita-se que ao menos 3,25 mm sejam necessários para assegurar força adequada 

do implante (LEE et al., 2005) 

E no decorrer do tempo implantes vêm aumentando e diminuindo em largura, havendo 

novos diâmetros de implantes no mercado, com o intuito de reabilitar o maior número de 

pacientes em situações distintas (ZWEERS et al. 2013). Implantes de diâmetros estreitos 

(diâmetro <3,5 mm) têm indicações clínicas específicas, por exemplo, eles são utilizados em 

áreas onde a dimensão óssea é estreita e para substituir os dentes com um pequeno diâmetro 

cervical (ALLUM et al., 2008; GRIGGS., 2017).  

No entanto, diminuindo o diâmetro também significa aumentar o risco de fratura de 

implante causada pela menor estabilidade mecânica e aumentando o risco de sobrecarga 

(ALLUM et al., 2008). Devido a isso é legítimo perguntar se um diâmetro reduzido é suficiente 

para suportar as cargas de forças necessárias. 
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Há disponível no mercado implantes de diferentes diâmetros de corpo, que podem ser 

classificados da seguinte forma (TABELA 1): categoria 1: os chamados mini-implantes, 

utilizados para movimentação ortodôntica, com diâmetro inferior a 2,5mm; categoria 2: 

implantes de diâmetro extra-estreito variando entre 2,5 até 3,3mm; categoria 3: implantes de 

diâmetro estreito que são de 3mm a 3,5mm (JUNG, AL-NAWAS, ARAUJO et al., 2018) 

 
TABELA 1: Classificação dos implantes de diâmetro reduzido atualizado em 2018 
 

CATEGORIA DIÂMETRO 

1 <2,5 mm (mini-implantes) 

2 2,5 mm a <3,3 mm 

3 3 mm a 3,5 mm 

 

Segundo a classificação de Klein et al. (2014), os implantes estreitos apresentam 

diâmetro <3,5 mm. Entretanto, alguns autores (CHRISTENSEN, 2009; ROMANOS et al., 

2016) chegaram a considerar implantes com 3,3 a 3,7 mm como sendo implantes regulares ou 

''standard''. A falta de consenso na literatura sobre a definição de um implante de diâmetro 

estreito, regular ou largo torna difícil a classificação dos mesmos (AL-JOHANY et al., 2017). 

Em um implante estreito recebendo carga, as tensões são suportadas e distribuídas para 

uma área física significativamente menor em comparação com um implante de diâmetro padrão 

(MALO, NOBRE., 2011).  Até o momento, o acompanhamento clínico mais longo em relação 

a implantes estreitos é de até 11 anos e indica uma taxa de sobrevivência de 95,1% (MALO, 

NOBRE., 2011). Quando comparado com implantes de diâmetro padrão, a sobrevivência 

cumulativa não mostrou ser estatisticamente diferente em um estudo longitudinal de 1 a 7 anos 

(ROMEO., et al 2006). 

No entanto, considerando que os diâmetros de implantes estreitos investigados em 

estudos clínicos (STORELLI., et al 2021; MALO,  NOBRE., 2011; ROMEO., et al 2006; 

ZINSLI., et al 2004) variam devido seu design, tipo de conexão protética, ou mesmo o modo 

de fixação (cimentado ou parafusado), torna-se difícil uma comparação sólida de seu 

desempenho em relação a implantes de diâmetro padrão.  

Em um estudo retrospectivo realizado por PABST et al. (2015) em região de maxila 

posterior, foram avaliados 1.395 implantes no período de 1 a 5 anos. A taxa de sobrevida dos 
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implantes de diâmetro estreito (<3,6 mm), regular (3,6 a 4,5 mm) e largos (>4,5 mm) foi de 

92,5%, 87,9% e 89,6%, respectivamente (p=0,0425). Apesar deste estudo e outros 

(SCHWARZ, 2000; ZINSLI et al., 2004; ROMEO et al., 2006; ALLUM et al., 2008; DEGIDI 

et al., 2008; JACKSON, 2011; MALO; NOBRE, 2011) demonstrarem que as taxas de sucesso 

e sobrevida dos implantes de diâmetro estreitos (IDE) são similares às dos implantes de 

diâmetro maior (IDM), alguns autores sugerem que os IDE apresentam resistência mecânica 

menor (SCHWARZ, 2000) e apresentam maiores níveis de estresse quando comparados com 

os implamtes de diâmetro maior (IDM) (CEHRELI; AKÇA, 2004). Ainda que hajam 

demonstrações na literatura de que variações no diâmetro do implante não exerçam grande 

influência na estabilidade primária do implante (LACHMANN et al., 2011), em regiões de 

maior demanda funcional e/ou que apresentem baixa qualidade óssea, recomenda-se cuidado 

na utilização de implantes de diâmetro estreito (PELLIZZER et al., 2016).  

Quando nos referimos a implantes com diâmetro regular, o risco de fratura é de 

aproximadamente 2 para cada 1000 implantes instalados (SPACHEZ-PERES et al., 2010). 

Entretanto, esta informação não está bem esclarecida para implantes estreitos bem como outros 

importantes fatores clínicos como o local de instalação destes implantes, o momento de 

instalação de próteses, período de acompanhamento e tipo de conexão protética que podem 

influenciar em taxa de sobrevida e falhas destes implantes. Um estudo laboratorial investigou 

se implantes de peça única ou duas peças com diâmetro de 3,0 mm podem apresentar tensão 

equivalente no que se refere à distribuição de carga oclusal sob carregamento e também avaliar 

a resposta do osso marginal (ORMIANER et al., 2012). Foram feitos desenhos em software de 

implantes de uma e duas peças restaurados com copings metálicos e instalados em modelos 

ósseos que variam em dimensão, densidade e porcentagem de contato implante-osso. A análise 

por elementos finitos 3D simulou a carga oclusal para avaliar stress e tensão com relação ao 

desenho do implante e espessura do osso periimplantar, espessura do osso cortical, direção e 

magnitude das forças oclusais e porcentagem do contato osso-implante. O stress e a tensão 

foram semelhantes em todas as condições experimentadas nestes implantes testados com 

dimensões equivalentes. O nível de stress no osso foi influenciado pela espessura do osso 

periimplantar e o diâmetro do implante. Apenas os implantes de peça única com 3,0mm de 

diâmetro em osso de baixa densidade apresentaram níveis de stress que podem afetar a 

estabilidade óssea marginal de forma prejudicial. Os autores concluíram que a distribuição de 

carga no osso foi influenciada pela espessura do osso periimplantar e pelo diâmetro do implante. 
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Não houve influência nestas variáveis na avaliação de pilar-implante. Implantes estreitos de 

peça única devem ser limitados à ossos densos para minimizar a concentração de stress.  

Por meio da extensometria, Castro et al., (2015) avaliaram a deformação de diferentes 

implantes cone Morse (3,5mm, 4,0mm e 5,0mm, n=10) durante a aplicação de uma carga axial 

de 1500 N e a deformação residual após a remoção da carga. Os valores de deformação das 

amostras foram gravados em dois tempos: na carga máxima (1500 N) e 60 segundos após a 

remoção da carga. O implante de 5,0mm apresentou valor de deformação estatisticamente 

significante (650,5 μS ± 170,0) quando comparado com o grupo de implante de 4,0 mm (1170,2 

μS ± 374,7) e o grupo de 3,5 mm (1388,1 μS ± 326,6) (p < 0.001), independente da presença 

de carga. Os valores de deformação diminuíram cerca de 50% depois da remoção da carga, 

independente do diâmetro do implante. O implante de 5,0mm demonstrou menor deformação 

na interface pilar/implante (943,4 μS ± 504,5) quando comparado com o grupo de 4,0mm de 

diâmetro (1057,4 μS ± 681,3) e o grupo de 3,5 mm de diâmetro (1159,6 μS ± 425,9) (p < 0.001). 

De acordo com os resultados deste estudo, os autores concluíram que o diâmetro influenciou a 

deformação ao redor das paredes internas e externas da região cervical dos implantes cone 

Morse e todos os implantes apresentaram valores de deformação clinicamente aceitáveis.  

Muitos estudos relatam a instalação de implantes estreitos com diferentes técnicas como 

carga imediata, com ou sem enxertos autógenos ou por meio de cirurgias guiadas (EL- 

GAMMAL et al., 2014; SOHN et al., 2011; ANITUA et al., 2010; ROMEO et al., 2006). As 

taxas de sobrevidas foram satisfatórias, tanto em médio quanto a longo prazo (de 96,9% até 

100%) com período de acompanhamento variando de 1 (um) a 7 anos (ZÉMBIC et al., 2011; 

VIGOLO et al., 2004). Alguns estudos relatam fratura do corpo do implante quando estes não 

são instalados de acordo com a recomendação do fabricante (BORDIN et al., 2018; YALTIRIK 

et al., 2011; ZINSLI et al., 2004). Estes dados reforçam o fato de que alguns destes implantes 

estreitos não podem ser instalados em qualquer área, diferente do que observamos com 

implantes de diâmetro regular. Além do mais, é de extrema importância que sejam testados 

mecanicamente antes de colocados em função.  

Estudos que avaliaram overdenture sobre implantes estreitos (2,5mm e 3,3mm) 

relataram sobrevida dos implantes de 95,5% até 100% (MULLER et al., 2015; QUIRYNEN et 

al., 2014; ZWEERS et al., 2015; JOFRE et al., 2013; AL-NAWAS et al., 2012; MORNEBURG 

& PRÖSCHEL 2008). O tempo de acompanhamento destes estudos foi de 1 até 6 anos. A menor 

taxa de sobrevida encontrada (95,5%) foi descrita no estudo de MORNEBURG & PROSCHEL 
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(2008) e também foi o maior tempo de acompanhamento descrito (6 anos). A perda óssea 

marginal descrita nos estudos de AL- NAWAs et al., (2012); ZWEERS et al., (2013); 

QUIRYNEN et al., (2015) e MULLER et al., (2015) variou entre -0,16 mm e -0,78 mm. 

Alguns estudos entretanto, utilizaram implantes estreitos para reabilitações unitárias, 

parciais e totais (MARKOVIC et al., 2017; GOLAB et al., 2016; ANITUA et al., 2015; AL-

NAWAS et al., 2015; LAURITANO et al., 2014; FANALI et al., 2012; YALTIRIK et al., 2011; 

ARISAN et al., 2010; ANITUA et al., 2010; DEGIDI et al., 2009b; ROMEO et al., 2006; 

VIGOLO et al., 2004; ZINSLI et al., 2004). Os diâmetros utilizados foram de 2,5mm, 2,9mm, 

3,0mm, 3,3mm, 3,4mm e a taxa de sobrevida foi descrita entre 80,5% até 100% com 

acompanhamento de 1 até 10 anos. A perda óssea marginal foi de -0,35mm até -1,5mm. Estes 

estudos são mais heterogêneos e por este motivo, existe uma maior variação dos dados 

apresentados. Apenas o estudo de VIGOLO et al., 2004 descreveu que as próteses parciais fixas 

estavam unidas à implantes de diâmetro regular, o que pode ter favorecido a taxa de sobrevida 

descrita (95,3%).  

Algumas revisões sistemáticas da literatura descrevem taxas de sobrevida para 

implantes estreitos que variam de 94,7% (BRIDA & ALMAS 2013) até 100% (KLEIN et al., 

2014) com diâmetros dos implantes de 1,8mm até 3,5mm. Entretanto, esses dados são muito 

escassos quando avaliamos implantes com diâmetro <3,0mm no que diz respeito às suas taxas 

de falhas e de sobrevidas em estudos clínicos controlados, principalmente com longos períodos 

de acompanhamento. Esses dados poderiam elucidar como estes implantes se comportam 

clinicamente e qual a melhor indicação principalmente para casos limítrofes.  

 

 

2.2 Materiais para implantes 

 

O biomaterial atualmente mais utilizado na confecção de implantes dentários é o titânio, 

que possui propriedades mecânicas e físicas adequadas para as exigências oclusais e 

restauradoras, além de ser biocompatível na interação óssea. O titânio é um metal que pode ser 

encontrado de duas formas: comercialmente puro ou com variações de ligas, as quais são 

classificadas conforme a concentração de elementos de liga adicionados na composição, 

alterando as propriedades mecânicas e microestrutura (DEGIDI et al. 2008). 
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O titânio é muito valorizado, devido à sua abundância e boas propriedades, e tem sido 

utilizado em várias áreas da indústria moderna, sendo considerado relativamente novo para 

muitas aplicações. Na indústria aeroespacial, sua baixa densidade e alta resistência mecânica 

fazem com que até 15% de um avião seja constituído por ele, dependendo do modelo. O óxido 

de titânio, que se forma sobre a superfície exposta ao oxigênio, se apresenta na forma de uma 

camada fechada, impedindo a continuidade da oxidação. O óxido de titânio é inerte e sua 

resistência à corrosão lhe dá credibilidade na indústria química, e na bioengenharia, o titânio e 

suas ligas são bastante empregados por possuírem baixa taxa de rejeição pelo organismo 

(KONIG; KLOCKE., 2002; GROTE; ANTONSSON., 2008). 

O titânio puro, também nomeado como titânio não-ligado, apresenta teores de pureza 

entre 98 e 99,5%, com suas propriedades físicas variando conforme a quantidade de impurezas 

e de elementos residuais no processo de purificação, como o oxigênio, o ferro, o carbono e o 

nitrogênio, sendo que estas impurezas é que determinam a classificação dos quatro tipos de 

titânio conhecidos como puro. Mesmo com a pequena quantidade de tais elementos, o titânio 

puro sofre mudanças em suas propriedades mecânicas, principalmente na presença do oxigênio 

ou ferro. Para a resistência mecânica crescer, o carbono pode alcançar até 0,45% da 

composição, e acrescentando-se até 0,2% de paládio, é possível aumentar a resistência à 

corrosão (BAUER., 2007). 

O titânio comercialmente puro (TiCp), amplamente utilizado como biomaterial, 

constitui quatro graus distintos de pureza (Grau I, II, III e IV). Dentre esses tipos, o TiCp grau 

IV possui maior resistência mecânica e tem teores de até 98% de pureza. (SHAH et al. 2016; 

FARIA et al. 2014 e DEGIDI et al. 2008). Entretanto, para confecção dos implantes estreitos o 

material em que são confeccionados deve ser cuidadosamente selecionado, visto que a 

estabilidade mecânica será mais exigida a fim de evitar sobrecarga e possível fratura (AL-

NAWAS et al. 2012). 

Na tentativa de superar o obstáculo da resistência à fratura, foi sugerido que uma liga 

metálica fosse utilizada ao invés do titânio comercialmente puro (KLEIN et al., 2014). Ligas 

de titânio-alumínio-vanádio (Ti-Al-V) e titânio-zircônia (TiZr) foram desenvolvidas na 

tentativa de melhorar as características de resistência à fratura destes implantes (BARTER et 

al., 2012).  
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Apesar de a liga de Ti-Al-V ser a mais corriqueira para os IDE e apresentar boa 

resistência mecânica, existem estudos que sugerem que alguns de seus componentes podem ser 

liberados no osso, causando resposta celular adversa (OKAZAKI; GOTOH, 2005). O vanádio 

é um dos íons liberados e, segundo um estudo realizado por Hallab et al. (2002), é altamente 

tóxico e diminui a diferenciação dos osteoblastos, além de ser possivelmente liberado no sangue 

e urina (CATALANI et al. 2013). A liga de Ti-Al-V também apresentou menor 

biocompatibilidade ao osso que o titânio puro (HAN et al., 1998; STENPORT; JOHANSSON, 

2008; SAULACIC et al., 2012) e, ao ser submetida a testes de resistência ao cisalhamento, 

apresentou comportamento inferior ao titânio puro (STENPORT; JOHANSSON, 2008).  

A liga de TiZr é composta por titânio e 13 a 15% de zircônia, sendo que esta composição 

aumenta a resistência à tensão do implante em 40% quando comparada às ligas convencionais 

(BERNHARD et al., 2009; BARTER et al., 2012). Em estudo realizado com este material, não 

houveram reações adversas in vitro como no caso do Ti-Al-V (STEINEMANN, 2000). Além 

disso, é um material com propriedades anti-bacterianas (Ion et al., 2015), biocompatível, que 

apresenta superior resistência à corrosão e permite tratamento de superfície (EISENBARTH et 

al., 2004; ZHANG et al., 2009). Em um estudo in vitro, a liga de TiZr (em diferentes proporções 

entre Ti e Zr) apresentou propriedades mecânicas e resposta biológica melhores que o Ti 

comercialmente puro (LEE et al., 2016). A liga de TiZr (Ti-Zr: z15% Zr/z85% Ti, Roxolid, 

Straumann AG) foi inicialmente vendida no mercado na forma do implante de 3,3 mm de 

diâmetro da empresa Straumann®. Atualmente, esta liga está disponível em todos os diâmetros 

da empresa.  

Apesar da existência de diversos estudos que validem o uso dos IDE em casos 

específicos, a maioria deles é baseada em titânio puro, como neste trabalho.  

 

 

2.3 Teste de laboratório 

 

Os testes de fadiga desafiam a estrutura do material por meio da aplicação repetida de 

estresses normalmente menores do que os necessários para causar a falha de um espécime sob 

aplicação de uma carga estática até a fratura. Existem vários métodos e formas de análise da 

fadiga descritos na literatura como fadiga dinâmica, método da escada (staircase), fadiga 

acelerada progressiva (BARAN et al., 2001) e vários outros. Tradicionalmente, a análise de 
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sobrevida envolve a coleta de dados que registra o tempo (ciclos) necessário para a falha sob 

um determinado estresse (carga), geralmente em condições normais de carga. Entretanto, estes 

testes podem ter duração extrema quando o componente tarda a falhar, o que resulta em sobre 

uso do dispositivo de fadiga, consumo de tempo e atraso no desenvolvimento do material em 

teste. Em função destes percalços, a fadiga acelerada progressiva, utilizada na indústria 

aeronáutica e militar, propõe a aceleração da falha pelo aumento progressivo da carga, ou seja, 

os espécimes são forçados a falhar mais precocemente. Desta forma, os modos de fratura bem 

como a sobrevida podem ser melhor entendidos em um espaço de tempo menor (RELIASOFT, 

2007; BONFANTE ET AL., 2015; BONFANTE; COELHO., 2016).  

Vários estudos mostraram que este tipo de teste é adequado para determinação da 

confiabilidade de sistemas cerâmicos e podem ser aplicados em estruturas de camadas planas, 

coroas, próteses fixas e implantes (SANTANA et al., 2009; SILVA et al., 2008; SILVA et al., 

2009; EDMARA et al., 2020). Assim, níveis incrementais de estresse são aplicados em 

sequência e progressivamente em um espécime por um período pré determinado. As amostras 

são testadas a um determinado nível de estresse por um número pré estabelecido de ciclos 

durante cada período. Ao final deste, o espécime sobrevivente é submetido a um nível acima 

de estresse e mantido até que complete mais um período. Esta sequência é repetida até que todas 

as amostras tenham falhado ou todas as sequências pré- determinadas ao teste tenham se 

completado, normalmente em níveis de estresses funcionais limites aos que serão submetidos 

(carga mastigatória). Esta é uma maneira de obter falhas em um período relativamente curto 

(TONAMI e TAKAHASHI, 1997).  

A análise de Weibull pode ser utilizada posteriormente para comparar a distribuição das 

falhas e as expectativas de vida entre os diferentes grupos distribuídos nos diferentes perfis de 

carga. A precisão da predição da falha (confiabilidade) desta análise está diretamente 

relacionada ao número de espécimes testados e na distribuição das falhas (RITTER, 1995a; b).  

De uma forma geral, 3 perfis diferentes de estresse são alocados para os espécimes em 

um grupo, sendo eles classificados em leve, moderado e severo, distribuídos na proporção 3: 2 

: 1, respectivamente. Isso significa que em um total de 18 espécimes a serem fadigados, 9 

estarão no perfil leve, 6 no moderado e 3 no severo. Perfil leve, moderado e severo, 

respectivamente, indicam a progressiva rapidez com que um determinado espécime atinge o 

limite da carga, sendo que um espécime do perfil leve é submetido a menores incrementos de 

carga e fadigado durante um maior número de ciclos para atingir a mesma carga de um espécime 
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do perfil moderado ou severo. Desta maneira, uma ampla variedade de dados de falhas podem 

ser calculados dentro do nível de significância da análise de Weibull, produzindo uma previsão 

de vida mais acurada. Outra forma de atingir este objetivo é a partir do uso de um único perfil, 

mas com múltiplos incrementos de menor proporção dos níveis de estresse (NELSON, 1990). 

A principal vantagem do método da fadiga acelerada progressiva é a de assegurar a falha 

em tempo menor por meio do uso de níveis de estresses progressivos aplicados em intervalos 

pré-determinados. As falhas resultantes podem ser utilizadas para a obtenção de um modelo de 

estimativa de vida. A desvantagem deste método é que as falhas que ocorrem em altos níveis 

de estresse, nos estágios finais de um perfil podem produzir modos de fratura que não refletem 

aqueles encontrados sob uso normal. Por isso, os níveis de estresse não devem ser altos a ponto 

de resultar em modos de fraturas que não duplicam aqueles encontrados clinicamente 

(NELSON, 1990). 

Os valores de forças mastigatórias encontrados na literatura são bastante variados. A 

força máxima durante o apertamento bilateral foi registrada de 265 a 585 N (KIKUCHI et al., 

1997). Parece ser consenso que as forças decrescem em direção à região anterior do arco, 

variando de 400 a 800 N nos primeiros e segundos molares e 300 N para os pré-molares, 200 

N para os caninos e 150 N para os incisivos (CRAIG, 1997; HATTORI et al, 2009). A 

frequência dos ciclos mastigatórios também é motivo de discórdia. Ao desenvolver um 

simulador da mastigação, sugeriu-se a incorporação de um ciclo mastigatório composto de 3 

fases. A primeira e preparatória envolvendo o posicionamento mandibular, a segunda de 

trituração constituída do momento do contato do dente com o bolo alimentar até o contato com 

o dente antagonista, e a terceira a fase de deslizamento das vertentes das cúspides (0,5 mm) 

ditada pela anatomia. Desta forma a frequência projetada estaria em torno de 1,5 Hz (DELONG 

e DOUGLAS, 1983). 

 

 

2.4 Propriedades da Fadiga 

 

Estruturas submetidas a tensões dinâmicas e oscilantes estão sujeitas a uma forma de 

falha, a fadiga, conhecida por este nome por ocorrer depois de um longo período de tensões ou 

ciclos de deformação que se repetem. A fadiga é a mudança estrutural duradoura de um 

material, ou seja, a falha ou ruptura progressiva do mesmo, originadas quando ele é submetido 
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a uma carga inferior àquela máxima que o material é capaz de suportar, devido às tais repetidas 

solicitações cíclicas. As fissuras formadas no interior do componente é que causam a lenta 

ruptura do material, sendo esta a razão da redução progressiva de capacidade de carga do 

componente. A resistência à fadiga é definida como sendo o número de ciclos que um 

componente suporta quando submetido a uma determinada carga. A vida infinita é definida pela 

carga que não provoca a nucleação de trincas e, portanto, não leva ao colapso do componente 

(ROSA, 2002; CALLISTER, 2005; Instron, fadiga., 2012).  

A fratura por fadiga pode separar-se em três etapas:  

●  Nucleação da trinca: é nos locais de concentração de tensão que é dada a partida 

desta, onde há, por conseguinte, a ocorrência da deformação plástica localizada. A 

princípio a trinca pode ser controlada pelas dimensões da área afetada por tal 

deformação, porém, ao longo do tempo, ela pode progredir até alcançar um tamanho 

crítico. Sabe-se que a nucleação da trinca ocorre na superfície, e a partir do 

momento que ocorre, ela é irreversível. Uma característica que distingue esta fase 

é a ação do ambiente sobre a trinca uma vez que ela foi aberta, pois seu lado interno 

fica à mostra e está sujeito a ser contaminado, o que pode apressar a ocorrência de 

falha.  

● Propagação estável da trinca: caso na etapa anterior a aplicação da carga não for 

parada, a trinca se difunde de um modo estável, contudo isto depende da estrutura 

cristalina, do tamanho do grão, textura e obstáculos à propagação, como zonas 

perlíticas e de precipitação. De acordo com o nível de tensão aplicado, a trinca se 

move em cada ciclo de tração, e se uma tensão de compressão for aplicada, a trinca 

não é fechada.  

● Propagação instável da trinca: neste caso, após chegar a um tamanho crítico, a falha 

começa a se propagar de maneira instável e, em poucos ciclos, há uma fratura no 

material.  

 

A fadiga é a maior causa de falhas em metais, abrangendo cerca de 90% de todas as 

falhas metálicas, sendo catastrófica e traiçoeira, sucedendo de maneira repentina e sem aviso 

prévio. Esta falha é de natureza frágil, pois existe muito pouca, ou nenhuma, deformação 

plástica generalizada associada a ela. Seu processo ocorre por propagações de trincas e a 
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superfície da fratura costuma ser perpendicular à direção de aplicação de uma tensão de tração 

(CALLISTER, 2005; GROTE; ANTONSSON., 2008) 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

PREPARAÇÃO DA AMOSTRA 

 

Foram utilizados oitenta e quatro implantes cilíndricos fabricados em titânio puro grau 

IV, com conexão cone morse (Instron® - Titaoss Max Extract) medindo 2.9mm e 3.5mm de 

diâmetro. Foram divididos em 4 grupos de acordo com o diâmetro da plataforma do implante e 

do tipo de fixação dos pilares (parafusado ou cimentado) (n=21/grupo), sendo 2.9mm 

parafusado (GRUPO 1), 2.9mm cimentado (GRUPO 2), 3.5mm parafusado (GRUPO 3), 

3.5mm cimentado (GRUPO 4)  (FIGURA 1). 

Todos os implantes foram embebidos verticalmente em resina acrílica (Orthodontic 

resin, Dentsply, York, PA, USA) num tubo de policloreto de vinila de 25mm de diâmetro, de 

forma que a plataforma protética ficasse no mesmo nível da superfície da resina acrílica 

derramada (ISO 14801:2016; Dentistry-Implants-Dynamic fatigue test for endosseous dental 

implants) (FIGURA 2 e FIGURA 3). 

Coroas de incisivos central superiores foram enceradas em formato anatômico, 

moldadas e fundidas em liga de cromo-cobalto padronizada (WIROBOND 280, BEGO).      

(FIGURA 4) 

Quarenta e dois pilares foram cimentados usando um cimento autoadesivo de resina 

dual (Rely X Unicem, 3M Oral Care, St. Paul, MN, EUA), os outros 42 foram parafusados. 

Foram usados 2 tipos de componentes diferentes: o componente cimentado reto foi usado nos 

grupos 2 e 4 (ref: 702.002) e o componente parafusado reto (ref: 702.097), junto com o parafuso 

de retenção (ref: 709.010) foram usados nos grupos 1 e 3. 

 

NORMAS ISO 14801:2016 (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 

STANDARDIZATION) 

  

A resistência à fadiga em implantes é realizada conforme padrões da norma ISO 

14801:2016 (Dentistry – Implants- Dynamic fatigue test endosseus dental implants), que 

recomenda que sejam usadas amostras com a condição mais crítica, dentro de uma determinada 

configuração de produtos (ISO, 2016). Este padrão Internacional especifica métodos de ensaio 
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por fadiga de implantes osseointegráveis e é útil para a comparação de implantes de diferentes 

designs e tamanhos (ISO, 2016).  

Os componentes com menor diâmetro são considerados os mais críticos, portanto os 

mais sujeitos à falha por fadiga. A falha de um material é definida como deformação 

permanente ou de fratura de qualquer componente (ISO, 2016). 

 

 
 

FIGURA 1- Divisão dos grupos de acordo com o diâmetro e o tipo de fixação dos pilares 
 

 
FIGURA 2- Implantes embebidos verticalmente em resina acrílica 

  



Material e Métodos  37 

 

 
 

FIGURA 3- A) Implante embebido na resina acrílica; B) Implante posicionado verticalmente no mesmo nível da 
superfície da resina acrílica; C) Espécime retirado do tubo D) Visão oclusal do espécime 

 

 
 

FIGURA 4- Coroa de incisivo central superiores e enceradas em formato anatômico 
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TESTES MECÂNICOS 

 

CARGA ÚNICA PARA FALHA (SINGLE LOAD-TO FAILURE – SLF) 

 

No teste SLF, uma amostra é submetida à carga por meio de compactação até a falha. 

Uma curva de força/deslocamento é obtida para uma amostra individual, e a carga máxima na 

falha é relatada. Considerando que “força” é definida como o estresse no qual a falha ocorre, 

os dados de carga em falha relatados raramente são relacionados às tensões resultantes da 

própria falha (KELLY et al., 2012) 

O teste SLF é uma ferramenta útil para triagem inicial e concepção de testes de fadiga, 

que foi realizada neste estudo. Utilizar o teste SLF para relatar dados de carga em falha é 

altamente desencorajado com uma tendência atual na redução do número de publicações 

quando a metodologia do estudo é limitada a essa abordagem (KELLY et al., 2012). 

O teste de carga até falha (SLF) único foi realizado em três espécimes de cada grupo 

para projetar os perfis de estresse para o teste de vida acelerado por estresse escalonado 

(SSALT). Uma carga de compressão uniaxial foi aplicada 30 graus fora do eixo lingualmente 

na borda incisal da coroa usando um indentador de carboneto de tungstênio plano a uma 

velocidade de cruzeta de 1 mm / min (ElectroPuls ™ E3000 Linear-Torsion System, Instron, 

Norwood, MA, EUA) (FIGURA 5) (BORDIN et al., 2018; BONFANTE e COELHO, 2016; 

MACHADO et al., 2013; FREITAS., 2016).  

 

TESTE DE VIDA ACELERADO POR ESTRESSE ESCALONADO (STEP-STRESS 

ACCELERATED LIFE-TESTING – SSALT) 

 

Em testes de vida acelerada, o operador extrapola o comportamento de falha de um 

produto em condições normais a partir de dados de vida obtidos em níveis de estresse 

acelerados. Como os materiais falham mais rapidamente em níveis mais altos de estresse, essa 

estratégia permite que o operador obtenha informações de confiabilidade (por exemplo, vida 

útil média, probabilidade de falha em um momento específico) em um tempo menor 

(BONFANTE e COELHO, 2016).  

Estes testes exigem evitar qualquer modificação do modo de dano do nível baixo para 

os níveis mais altos escolhidos. Cada amostra foi submetida a um esforço constante durante um 
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período de tempo predeterminado. A tensão nesta amostra é então aumentada passo a passo até 

sua falha ou suspensão. 

Os dezoito espécimes restantes de cada grupo foram submetidos aos três perfis de 

estresse seguindo a distribuição de razão de 3: 2: 1, onde 9 foram alocados no leve, 6 no 

moderado e 3 no agressivo, (BORDIN et al., 2018; BONFANTE e COELHO, 2016; 

MACHADO et al., 2013; FREITAS., 2016).  Esses perfis são classificados como base na 

rapidez do aumento da carga, na qual um espécime de prova ficará fadigado ao longo dos ciclos 

até um determinado nível de carga. Isso significa que os espécimes alocados no perfil leve serão 

ciclados por um tempo mais longo para atingir o mesmo nível de carga de um espécime 

atribuído aos perfis moderado ou agressivo (FIGURA 6). 

O SSALT foi realizado usando o mesmo equipamento de teste dinâmico totalmente 

elétrico, onde a carga também foi aplicada 30 graus fora do eixo lingualmente na borda incisal 

da coroa usando o mesmo indentador de carboneto de tungstênio plano a uma frequência de 15 

Hz na água até a falha da amostra (considerada uma fratura ou curvatura do componente, 

parafuso ou implante) ou sobrevivência (nenhuma falha no final dos perfis de estresse do degrau 

quando o teste foi suspenso), até uma carga máxima de 500 N. Os resultados foram registrados 

como estresse, perfil, carga na falha e número de ciclos. 

Com base na distribuição de falha, os dados foram analisados usando uma distribuição 

de vida subjacente para descrever os dados coletados em diferentes níveis de estresse e uma 

relação de estresse para quantificar a maneira como a distribuição mudou em diferentes níveis 

de estresse (BONFANTE e COELHO, 2016; BERGAMO et al., 2019; ZHAO e ELSAYED et 

al., 2005) . Assim, a Distribuição Weibull foi escolhida para se ajustar aos dados de vida 

coletados no SSALT e suas funções de densidade de probabilidade (pdfs) foram dadas pela 

Equação 1: 

 

onde é o parâmetro de escala e é o parâmetro de forma. Considerando o modelo de tensão 

variável no tempo, a relação inversa da lei de potência (IPL) foi selecionada para extrapolar 

uma condição de nível de uso considerando o efeito cumulativo das tensões aplicadas, 
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comumente referido como o modelo de dano cumulativo. Nesse modelo, o IPL seria dado pela 

Equação 2: (x(t)) 

 
onde L estão os dados da vida e (x(t)) está o estresse. Então, a densidade de probabilidade (PDF) 
e a relação inversa da lei da potência (IPL) - Weibull foi dado pela Equação 3: x(t)n 

 

 
 

Do nível de uso extrapolado, uma variedade de funções foi derivada, incluindo 

confiabilidade pela Equação 4: 

 

 
 

A estimativa dos parâmetros para todas as análises teve intervalo de confiança bilateral 

de 90% (IC 90%), portanto, as curvas de Weibull de probabilidade de nível de uso 

(probabilidade de falha X número de ciclos) com uma carga definida de 100N foram calculadas 

e plotadas (Synthesis 9, Alta Pro, Reliasoft, Tucson, AZ, EUA). A confiabilidade foi calculada 

para o cumprimento de uma missão de 50.000 ciclos a 50 e 100N, e as diferenças entre os 

grupos foram identificadas com base na não sobreposição. A análise Weibull de probabilidade 

de nível de uso fornece o valor beta , que descreve o comportamento da taxa de falha ao 

longo do tempo (BONFANTE e COELHO, 2016).  

Foram realizados cálculos de 2 parâmetros do módulo de Weibull: (1) variabilidade dos 

resultados e a (2) força característica, carga na qual 63,2% dos espécimes falharam (Weibull 9 

++, Reliasoft) (BONFANTE e COELHO, 2016; NELSON, 2004). O gráfico de contorno de 

dois parâmetros de Weibull (módulo de Weibull vs. força característica) (FIGURA 8) mostra 

diferenças estatísticas por meio da não sobreposição de contornos. 
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Alguns dos espécimes que falharam foram avaliados em microscópio de luz polarizada 

(MZ-APO Stereomicroscope, Leica MicroImaging, Thornwood, NY, EUA) e classificadas de 

acordo com os critérios de falha. 

 
 

FIGURA 5- Desenho da aplicação de carga de compressão uniaxial a 30 graus fora do eixo, lingualmente na 
borda incisal da coroa do incisivo central 
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FIGURA 6- Gráfico de carga dos perfis suaves, moderados e agressivos para testes de fadiga acelerada. 
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4 RESULTADOS 
 

 

RESISTÊNCIA À FRATURA E CONFIABILIDADE  
 

Todas as amostras falharam durante o teste de vida acelerado por estresse (SSALT).  As 

curvas Weibull de probabilidade de nível de uso calculadas a partir dos dados SSALT para uma 

carga de nível de 100N estão plotadas na Figura 7. Os valores médios de beta derivados do 

cálculo de Weibull de probabilidade de nível de uso foram 0,5 para os implantes estreitos 3.5 

parafusado (GRUPO 3) variando de 0,1-1,4 e extra-estreito 2.9 cimentado (GRUPO 2) variando 

de 0,3-0,9 (valores de menor do que 1) indicam que a resistência do material teve mais 

influência nas falhas do que o fenômeno fadiga propriamente dito, já os implantes extra-

estreitos 2.9 parafusados (GRUPO 1) variando de 0,9-2,6 e estreitos 3.5 cimentado (GRUPO 4) 

variando de 0,6-1,7 o valor médio de foi em torno de 1,0-1,5 indicando que as falhas 

ocorreram principalmente pelo acúmulo de danos por fadiga e tendendo a aumentar com o 

tempo, ou seja, a fadiga acabou acelerando a falha. Os espécimes estudados apresentam 

algumas características distintas, onde nas mesmas condições o grupo 1 (2.9 extra-estreitos 

parafusados) falhou mais rápido.  

Vale ressaltar que o valor de Beta descreve as mudanças na taxa de falhas no decorrer 

do teste e é interpretado pela engenharia da confiabilidade da seguinte forma: valores de Beta 

menor que 1 indicam que o material em questão apresenta taxa de falhas que diminuem com o 

tempo, e que quando ocorrem elas são sugestivas de falhas precoces ou causadas por falhas 

grosseiras no material. Beta próximo a 1 sugere a ocorrência de falhas que normalmente não 

variam com o tempo e é associado a falhas de natureza aleatória. Por outro lado, Beta maior 

que 1 indica que a taxa de falha está aumentando com o tempo e, portanto, é associada ao 

acúmulo de danos oriundos do teste. 
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Use Level Probability Weibull curves at a set load of 100 N. 

 
FIGURA 7- Curvas de nível de probabilidade Weibull em uma carga definida de 100 N mostrando a probabilidade 
de falha (%) como uma função dos ciclos dos diferentes sistemas de implantes estreitos e extra-estreitos. 
 

 

A probabilidade calculada com os intervalos de confiança de 90% correspondentes para 

uma missão determinada de 50.000 ciclos a 50 N é apresentada na Tabela 2 . Todos os sistemas 

de implantes estreitos e extra-estreitos investigados, grupo 1 (99% e 92%), grupo 2 (99% e 

87%), grupo 3 (99% e 92%)  e grupo 4 (100% e 97%), demonstraram alta probabilidade de 

sobrevivência para missões definidas (50 N) que representam forças de mordida acima do 

humano (14,5 N) (Yoshinori Hattori et al., 2009), sem diferença estatisticamente significativa 

entre eles. 
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TABELA 2. A confiabilidade para uma missão de 50.000 ciclos a 50 N não apresenta diferença estatisticamente 
significativa entre os grupos 1, 2, 3 e 4. Isso significa que os danos acumulados provenientes da fadiga causaram 
falhas em 4% dos implantes extra-estreitos parafusados, 2% dos implantes extra-estreitos cimentados, 2% dos 
implantes estreitos parafusados e 1% dos implantes estreitos cimentados  
 

Missão de 50.000 ciclos a 50 N 

  
2.9 Screwed 

2.9 

Cemented 
3.5 Screwed 

3.5 

Cemented 

upper bound 0,99 0,99 0.99 1 

Reliability 50N 0,96 0,98 0,98 0,99 

lower bound 0,87 0,92 0,92 0,97 

 

A interpretação da tabela 2 mostra que a confiabilidade para a finalização de uma missão 

de 50.000 ciclos a 50 N revelou uma sobreposição dos limites inferiores e superiores, indicando 

não haver diferença estatisticamente significativa entre os grupos. Entretanto, ao ser calculada 

uma missão de 50.000 ciclos a 100N, observou-se ausência de sobreposição entre os grupos, 

indicando uma diferença estatisticamente significante no grupo 2.9mm parafusado (grupo 1), 

com os demais (TABELA 3). 

 
TABELA 3. A confiabilidade para uma missão de 50.000 ciclos a 100 N resultou na diminuição significativa para 
o grupo 1, o que traduz em um aumento de 85% na porcentagem de falha.  
 

Missão de 50.000 ciclos a 100 N 

  
2.9 Screwed 

2.9 

Cemented 
3.5 Screwed 

3.5 

Cemented 

upper bound 0,28 0,9 0,91 0,99 

Reliability 100N 0,15 0,79 0,79 0,96 

lower bound 0,05 0,6 0,57 0,88 

 
O módulo Weibull calculado e a resistência característica são representados na Figura 8 

e na Tabela 4. Implantes do grupo 1 (10- 7,8- 5,8), grupo 2 (12,5- 9,3-7), grupo 3 (10,2- 6,4-

5,5) e grupo 4 (9-6,7-5) exibiram módulo de Weibull semelhante. Em contraste, os do grupo 1 
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(extra-estreito (2.9) parafusado) (121, 114-109 N) demonstraram força característica inferior 

em relação aos outros grupos, e o grupo 4 (estreito (3.5) cimentado), apresentou força 

característica superior aos demais.  
 

 
 
FIGURA 8. Gráfico de contorno mostrando o módulo de Weibull (m) como uma função da resistência 
característica (N). A não sobreposição entre os contornos indica diferença estatística. 
 
TABELA 4. Tabela onde mostra os resultados do módulo de Weibull que representa a confiabilidade estrutural 
do sistema (distribuição de defeitos), e a força característica que é a resistência onde aproximadamente 63% dos 
espécimes falharam. 
 

Modelo de Weibull 2 parâmetros  

  2.9 parafusado 2.9 Cimentado 3.5 parafusado 3.5 Cimentado 

upper bound 10 12,5 10,2 9 

Weibull Modulus 7,8 9,3 7,4 6,7 

lower bound 5,8 7 5,5 5 

        

  2.9 parafusado 2.9 Cimentado 3.5 parafusado 3.5 Cimentado 

upper bound 121 155 159 220 

Characteristic Strength (N) 114 148 150 207 

lower bound 109 142 143 195 
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MODOS DE FALHA  

 

Todas as amostras falharam após o SSALT. Os modos de falha são descritos na tabela 

5.  O modo de falha envolveu predominantemente a fratura do pilar e/ou do parafuso do pilar, 

principalmente da lingual para vestibular onde as forças fisiologicamente ocorrem.  Para os 

implantes 2.9 e 3.5 parafusados (Grupo 1 e grupo 3) a fratura do pilar na região de rosca do 

parafuso foi o principal modo de falha. Nesses espécimes, os parafusos e implantes estavam 

intactos após os testes mecânicos. Já os implantes 2.9 e 3.5 cimentados (Grupo 2 e grupo 4) as 

falhas foram relacionadas ao parafuso do pilar (FIGURA 10), mas envolvendo fratura da parede 

de 3 implantes (FIGURA 9), 2 implantes do grupo 2 e 1 implante do grupo 4. O uso da 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) (S-3500 N, Hitachi), permitiu a identificação 

consistente de marcações que permitiram a identificação da origem da falha.  

 
TABELA 5. Modos de falha após o teste mecânico de acordo com os critérios de falha usados. 
 

SSALT (n=18) 2.9 parafusado 2.9 cimentado 3.5 parafusado 3.5 cimentado 

 
 
     Grupos  
 
         1 
         2    
         3 
         4 

PARAFUSO 
17 intactos 
1 fratura 
 
PILAR 
18 fraturas 
 
IMPLANTE 
18 intactos 

PARAFUSO 
18 intactos 
 
PILAR 
18 fraturas 
 
IMPLANTE 
16 intactos 
2 fraturas  

PARAFUSO 
17 intactos 
1 fratura 
 
PILAR 
18 fraturas 
 
IMPLANTE 
18 intactos 
 

PARAFUSO 
18 intactos 
 
PILAR 
18 fraturas 
 
IMPLANTE 
17 intactos 
1 fratura 

 

 
 
FIGURA 9. Fotomicrografia da microscopia eletrônica de varredura. (A) ampliação de 30X das paredes internas 
fraturadas de um implante 2.9 cimentado. (B) ampliação de 50x mostra a propagação de fratura na parte interna 
do implante. (C ) ampliação de 200x da fratura do implante. 
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FIGURA 10. Fotomicrografia da microscopia eletrônica de varredura (grupo 2), ampliação de 50X (A). As 
setas brancas pequenas mostram a curva da compressão, a grande seta branca no lado oposto à tração indica a 
fratura de origem e direção da propagação da fissura. (B) Fratura do parafuso do pilar vista de outro ângulo. 

 

 
 

FIGURA 11. Fotomicrografia da microscopia eletrônica de varredura, ampliação de 40X (A) parafuso do pilar 
do grupo 3 fraturado durante a fadiga. (B) Ampliação de 100X do parafuso do pilar fraturado 

 

 
 

FIGURA 12. A) e B) Fotomicrografia da microscopia eletrônica de varredura. Parafusos do pilar fraturado 
(grupo 1 e 4) após teste de vida acelerado, mostrando uma fratura visto de seu longo eixo. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 DISCUSSÃO 
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5 DISCUSSÃO 
 

 

O uso de implantes osseointegráveis tornou-se uma solução comum em odontologia e, 

para diminuir as taxas de falha dos implantes, os resultados de estudos pré-clínicos são 

considerados na comparação do desempenho e classificação. Os resultados dos testes que 

representam os piores cenários, ajudam os profissionais a decidir por sistemas de implantes que 

permanecem estáveis a longo prazo.  

O principal desafio no desenvolvimento de novos designs implante-pilar não está apenas 

na melhora da resposta óssea e do tecido mole, acelerando a osseointegração, mas também na 

redução e / ou eliminação da incidência de falhas biológicas e mecânicas nos dispositivos 

implante-prótese quando em função; no entanto, tais inovações biomecânicas requerem uma 

investigação pré-clínica profunda antes de sua ampla indicação no ambiente clínico para 

compreender as complicações potenciais ao longo do tempo. O SSALT tem sido amplamente 

utilizado na ciência biomaterial a fim de avaliar o comportamento de falha e modificações de 

concepção propostas para reabilitação implanto suportadas (BORDIN et al., 2018; ALMEIDA 

et al., 2013; MACHADO et al., 2013).  

Os resultados deste tipo de estudo in vitro extrapolam padrões de falha clínica em tempo 

hábil, permitindo a comparação do desempenho mecânico de diferentes sistemas e / ou 

biomateriais (BONFANTE; COELHO., 2016). Assim, a caracterização atual do tempo de vida 

de fadiga e dos modos de falha do implante estreito recentemente desenvolvido, forneceu uma 

visão sobre seu comportamento biomecânico em uma reconstrução anterior altamente exigente, 

onde coroas únicas que não são imobilizadas, foram submetidas a um carregamento de pior 

caso, desafiando a integridade estrutural dos componentes da prótese ou dos implantes.  

No entanto, recomenda-se cautela no uso de sistemas de implantes estreitos em cenários 

particularmente desafiadores, como pacientes com parafunção (bruxismo), uma vez que estudos 

anteriores demonstraram que sistemas de implantes estreitos podem ser mais propensos a falhas 

em relação aos implantes de diâmetro padrão (BONFANTE et al., 2015; GRIGGS., 2017). 

Essas falhas podem estar relacionadas ao projeto de conexão implante-pilar (ALMEIDA et al., 

2013; MACHADO et al., 2013) ou modo de fixação da prótese (A. C. Freitas Jr et al 2011), 

entre outros (BONFANTE; COELHO., 2016), e requerem comparações adicionais para os 

novos sistemas. 
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Estudos anteriores demonstraram que não apenas os implantes estreitos, mas também 

os respectivos componentes protéticos podem ser mais propensos a acúmulo de danos por 

fadiga e fratura devido ao seu design menor (ALLUM et al., 2008; GRIGGS., 2017; FREITAS., 

2016), que ainda não foi investigado para os sistemas de implantes recentemente desenvolvidos, 

cuja estratégia original sugere um design de volume mais estreito com um perfil de rosca 

diferenciado. Portanto, o presente estudo buscou estimar o tempo de vida à fadiga e a 

probabilidade de sobrevivência de coroas anteriores suportadas por sistemas de implantes 

estreitos desenvolvidos recentemente.  

Do ponto de vista da fadiga, todos os sistemas de implantes estreitos mostraram alta 

probabilidade de sobrevivência para determinadas missões equivalentes às forças mastigatórias 

fisiológicas anteriores; assim, a hipótese nula postulada de que diferentes sistemas de implantes 

estreitos não resultam em diferentes probabilidades de sobrevivência não foi rejeitada. 

Os quatro (4) grupos apresentaram probabilidade de sobrevivência semelhante para a 

missão inicial. Em uma dada missão de 50 N (TABELA 2), todos os grupos evidenciaram 

probabilidade de sobrevivência superior a 96%. Esses dados sugerem que ambos os diâmetros 

de implante podem ser uma opção confiável para substituir incisivos centrais e laterais, uma 

vez que as forças de mordida médias nessas regiões variam dentro da faixa de 14, 5 N 

(HATTORI et al., 2009). Ou seja, o projeto do implante utilizado neste estudo, pode ser uma 

opção confiável para substituir os incisivos. No entanto, uma diminuição da probabilidade de 

sobrevivência foi observada em 100 N (TABELA 3), indicando uma diferença estatisticamente 

significativa no grupo 1 (2.9mm parafusado).  

Se considerarmos os valores de força de mordida voluntária máxima, os implantes do 

grupo 4 apresentaram resistência característica significativamente maior que os demais, e o 

grupo 1 apresentou resistência característica inferior, ou seja, o único grupo que resultou em 

valores mais altos foi o grupo 4 (> 200 N) (FIGURA 8) que são as forças máximas relatadas na 

literatura para incisivos, que são de aproximadamente 200 N (HELLSING., 1980). Obviamente, 

se considerarmos os valores de força de mordida voluntária máxima, a maioria das 

reconstruções com implantes de diâmetro padrão pode estar em risco, especialmente na região 

molar (BONFANTE E COELHO, 2016 , BILT, 2011 ). Portanto, considerando que as forças 

de mordida na região posterior são aumentadas (ABE et al., 2012 ) e que as taxas de falha das 

próteses também são aumentadas quando comparadas à região anterior (GOODACRE et al., 

2003), implantes com diâmetro maior podem ser mais bem indicados para evitar complicações 
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mecânicas nesta região, deixando para a região anterior implantes de diâmetro reduzido quando 

necessário. 

Os resultados biomecânicos atuais obtidos após o teste de fadiga dos sistemas de 

implantes estreitos e extra-estreitos têm sido relacionados à combinação de mecanismos de 

degradação associados com carregamento repetido e acúmulo de danos, bem como resistência 

do componente mais fraco da reconstrução suportada por implante, o componente e o parafuso 

(BONFANTE; COELHO., 2016).  

Embora a fadiga tenha acelerado predominantemente a falha dos sistemas de implantes 

extra-estreitos do grupo 1, também houve uma evidência da influência da resistência do material 

com base nos valores do limite inferior do intervalo de confiança. Em contraste, as falhas do 

sistema dos grupos 2,3 e 4 foram atribuídas principalmente à resistência do material, e não ao 

acúmulo de danos por fadiga. Na verdade, falhas intrínsecas para processamento de material 

podem causar uma variação significativa na carga de fratura de amostra para amostra, e o 

módulo de Weibull é um parâmetro específico do material utilizado como um indicador de 

variação de força ou distribuição de resistência assimétrica como resultado da quantidade de 

falhas dentro da estrutura do material. No estudo atual, todos os grupos apresentam módulo de 

Weibull semelhante, indicando confiabilidade estrutural semelhante, e os valores, variando de 

6 a 9 (TABELA 4), também corroboram com os resultados de estudos anteriores avaliando 

diferentes sistemas de implantes estreitos sob metodologia de fadiga semelhante (BORDIN et 

al., 2018; FREITAS et al., 2016). 

Os resultados de uma revisão sistemática recente evidenciaram que os implantes extra 

estreitos (<3mm) apresentaram maior perda óssea quando comparados aos implantes estreitos 

convencionais (3,0mm a 3,5mm), e os autores relataram que os implantes extra estreitos seriam 

indicados apenas para região anterior sem carga imediata ( KLEIN et al., 2014 ). No entanto, é 

importante reconhecer que os implantes incluídos nesta revisão eram de uma peça e tinham um 

diâmetro de 1,8, 2,4 ou 2,5mm e, na maioria dos casos, eram usados para carga imediata com 

taxas de sobrevivência entre 90 e 100%.  

É evidente que, embora altamente positivos para as taxas de sobrevivência, tais 

resultados para perda óssea não podem ser extrapolados para comparação com nosso estudo, 

uma vez que os implantes extra-estreitos que testamos foram de 2,9 mm de diâmetro, duas peças 

e com indicação para regiões anteriores. Dessa forma, se implantes extra-estreitos de 2,9mm 
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podem apresentar perda óssea conforme relatado para implantes de 1,8, 2,4 e 2,5mm ainda não 

foi investigado. 

Clinicamente, o suporte de carga nas regiões posteriores pode variar entre 300 a 800  N, 

(QUIUDINI et al., 2016) e as simulações realizadas nesta pesquisa só devem ser submetidas à 

comparação com as regiões anteriores, uma vez que as amostras foram inclinadas 30° para 

impor um momento de flexão, enquanto o carregamento nas coroas posteriores resulta em 

carregamento axial. Além disso, é importante reconhecer que nossos resultados são de testes de 

fadiga e que resultados biomecânicos positivos ainda exigem ensaios clínicos para validar os 

resultados biológicos. A este respeito, parâmetros como comprimento e diâmetro de implante 

reduzidos devem ser comparados com cautela entre as indústrias, uma vez que dimensões de 

implante semelhantes podem apresentar não apenas superfícies de implante substancialmente 

diferentes, (BOZKAYA et al., 2004), mas também modos de cicatrização de osseointegração e 

propriedades mecânicas ósseas, devido a variações na macrogeometria do implante (COELHO 

et al., 2015). 

As conexões internas do implante, como as conexões cônicas, têm sido sugeridas para 

melhorar a resistência da articulação, aumentando a estabilidade lateral e rotacional em função 

de um engajamento mais profundo na interface implante-pilar, protegendo a reabilitação da 

sobrecarga mecânica durante a função (BINON; MCHUGH., 1996; FINGER et al., 2003).  

Além disso, há o aumento da área de contato do componente com as paredes internas do 

implante, diminuindo potencialmente o micromovimento na interface e distribuindo 

profundamente as forças intra orais ao longo do eixo longitudinal do implante. Mostrou também 

proteger o próprio implante de fratura, mesmo em um implante com diâmetro estreito, conforme 

observado no estudo atual, onde  somente três fraturas de implante foram observadas (TABELA 

5) (BORDIN et al., 2018; ALMEIDA et al., 2013; MERZ; HUNENBART; BELSER 2000). Os 

resultados atuais indicaram que a resistência de reabilitação implanto-suportada foi limitada 

pelo pilar e / ou fratura do parafuso para todos os sistemas de implantes estreitos e extra-

estreitos, onde a alta tensão se concentrou na conexão implante-pilar conforme os ciclos 

decorriam e a carga que aumentava durante a fadiga excedeu sua resistência ao escoamento, 

levando à fratura. Para superar a limitação de resistência de componentes de duas peças, o uso 

de monolíticos conectados a implantes cônicos sugeriu fornecer um desempenho biomecânico 

potencial melhorado (BORDIN et al., 2018), o que garante uma investigação mais aprofundada 

para o novo design de implante, especialmente em um cenário de implantes de diâmetro estreito 
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onde modos de falha são prováveis de ocorrer entre a parede fina do implante e o componente 

mais volumoso (BORDIN, WITEK, FARDIN et al., 2018). Dado o achado positivo, poucas 

fraturas de implante (3) (TABELA 5) observadas para todos os grupos, pode-se presumir que 

titânio comercialmente puro trabalhado a frio grau IV (Titaoss Max Extract) foram igualmente 

eficazes na mudança de falhas para componentes protéticos. 

Para ambos os diâmetros de implante, a falha envolveu predominantemente a fratura do 

componente, sem falha do implante . Esse fato sugere que o sistema de friction-locking da 

conexão cônica, que estende o contato do pilar com as paredes internas do implante, protege o 

implante mesmo em implantes de diâmetro extra-estreito (ALMEIDA et al., 2013 , MERZ et 

al., 2000 ). Devido à análise dos componentes protéticos com falha, foi possível identificar a 

origem da fratura e a direção de propagação da trinca. As fraturas mostraram um trajeto 

consistente de trinca de lingual para vestibular, onde as forças ocorrem naturalmente e conforme 

simulado no presente estudo (FIGURA 10 A e B). 

Não foram observadas diferenças significativas entre implantes estreitos e extra-

estreitos na probabilidade de sobrevivência, modos de falha e resistência característica. Embora 

esses achados sejam encorajadores, visto que a indicação desses implantes pode beneficiar os 

pacientes ao evitar procedimentos de enxertia óssea e ao estender o intervalo de indicação, eles 

certamente exigem validação em ensaios clínicos futuros.  
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6 CONCLUSÃO 

 

 
● A hipótese nula postulada, que sugeria que diâmetros estreitos e extra-estreitos do 

implante não resultam em confiabilidade e modo de falha diferentes, foi aceita. 

 

● As falhas foram semelhantes para todos os implantes e restrita à fraturas dos pilares 

e dos parafuso dos pilares 

 

● Todos os sistemas de implantes estreitos e extra-estreitos exibiram alta 

probabilidade de sobrevivência para as forças mastigatórias fisiológicas anteriores 
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ANEXO 

 
TABELA 1 - A confiabilidade para uma missão de 50.000 ciclos a 50 N, 80 N, 100 N, 120 N e 

150N 

 

Dano cumulativo - Weibull Model 

  3.5 Screwed 2.9 Screwed 3.5 Cemented 2.9 Cemented 

upper bound 0.99 0,99 1 0,99 

Reliability 50N 0,98 0,96 0,99 0,98 

lower bound 0,92 0,87 0,97 0,92 

upper bound 0,97 0,79 1 0,97 

Reliability 80N 0,91 0,65 0,98 0,92 

lower bound 0,77 0,46 0,94 0,79 

upper bound 0,91 0,28 0,99 0,9 

Reliability 100N 0,79 0,15 0,96 0,79 

lower bound 0,57 0,05 0,88 0,6 

upper bound 0,75 0 0,96 0,72 

Reliability 120N 0,55 0 0,91 0,54 

lower bound 0,28 0 0,79 0,33 

upper bound 0,31 0 0,82 0,21 

Reliability 150N 0,08 0 0,7 0,07 

lower bound 0 0 0,53 0,01 

upper bound 1,4 2,6 1,7 0,9 

Beta 0,5 1,5 1 0,5 

lower bound 0,1 0,9 0,6 0,3 

 
 


