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RESUMO 



Resumo 

VALENTE, M.L.C. Avaliação da estabilidade primária de implantes convencionais e 

modificados por meio de ensaios de desempenho, frequência de ressonância e análise 

microestrutural. Ribeirão Preto, 2014. 106 p. Dissertação (Mestrado em Reabilitação Oral) 

– Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. 

 

A estabilidade primária dos implantes odontológicos é determinante para a osseointegração e 

depende dos fatores qualidade, quantidade óssea e tipo de implante. O objetivo desse estudo 

foi avaliar a influência do formato de implantes convencionais e modificados e do tipo de 

substrato na estabilidade primária por meio da correlação de ensaios de desempenho e 

frequência de ressonância e análise microestrutural. No estudo foram utilizados 54 implantes 

Neodent®: 27 cilíndricos, sendo 9 hexágono externo (Titamax Ti Cortical – 4,0 mm x 11 

mm), 9 hexágono interno (Titamax II Plus – 3,75 mm x 11 mm) e 9 cone morse (Titamax CM 

– 4,0 mm x 11 mm); e 27 implantes cônicos de 4,3 mm x 10 mm, sendo 9 hexágono externo 

(Alvim Ti), 9 hexágono interno (Alvim II Plus) e 9 cone morse (Alvim CM).  Os implantes 

foram inseridos em osso artificial da marca Nacional® nas densidades de 15, 20 e 40 PCF e 

osso de costela suína. Para os ensaios de desempenho foi quantificado o torque de inserção 

com um torquímetro digital e a força máxima de arrancamento utilizando uma Máquina 

Universal de Ensaios. Para avaliar a frequência de ressonância foi utilizado o aparelho 

Ostell® e para a análise morfológica um Microscópio Eletrônico de Varredura, sob aumentos 

de 40 e 100 vezes. Após a realização dos ensaios com os implantes convencionais, os modelos 

Alvim CM e Titamax Ti Cortical (n=9) tiveram sua morfologia externa alterada com a 

prolongação dos chanfros desde o terço apical até o nível da plataforma protética e foram 

submetidos aos mesmos testes propostos para os parafusos originais. Verificada a 

normalidade dos dados utilizou-se o teste de análise de variância ANOVA, comparação de 

médias Tukey (α=5%) e correlação de Pearson. Para os implantes convencionais, o Alvim 

CM apresentou maior média em todos os ensaios realizados, sendo estatisticamente diferente 

dos implantes cilíndricos quando analisado o torque de inserção no osso (73,33 N.cm) e força 

de arrancamento na poliuretana de 40 PCF (910,36 N) e osso (553,79 N). Os implantes 

Titamax II Plus tiveram as menores médias, diferente estatisticamente dos cônicos quando 

analisado o torque de inserção (22,22 N.cm) e frequência de ressonância no osso (72,83 ISQ) 

e força de arrancamento na poliuretana de 40 PCF (61,97 N) e osso (86,40 N). A análise dos 

ensaios de desempenho e frequência de ressonância apresentou correlação moderada de 

acordo com o p de Pearson (0,30 a 0,70) e a comparação entre as fotomicrografias não 

mostrou alteração morfológica dos implantes. A modificação realizada no parafuso Alvim 

CM proporcionou um aumento significativo no torque de inserção (p=0,000), diminuição das 

médias de arrancamento (p=0,000) e manteve semelhança com as médias de frequência de 

ressonância (p=0,169) quando comparado ao implante convencional. O Titamax Ti 

modificado aumentou significativamente o torque de inserção (p=0,043) e provocou 

diminuição significativa para a frequência de ressonância (p=0,002) e ensaio de arrancamento 

(p=0,000). Conclui-se que o formato dos implantes interfere na estabilidade primária, sendo 

os implantes cônicos indutores de maior estabilidade. A análise de correlação das 

metodologias empregadas demonstrou a associação positiva das mesmas para 

complementação da análise da estabilidade primária. 

 

Palavras-Chave: Implantes Dentários. Osseointegração. Estabilidade Primária. Torque de 

Inserção. Frequência de Ressonância. Ensaio de Arrancamento. Caracterização Morfológica 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 



Abstract 

VALENTE, M.L.C. Evaluation of primary stability of conventional and modified 

implants by the performance tests, resonance frequency and microstructural analysis. 

Ribeirao Preto, 2014. 106p. Dissertation (Master’s Degree in Oral Rehabilitation) – 

Ribeirao Preto School of Dentistry, University of Sao Paulo. 

 

The primary stability of dental implants is critical for osseointegration and depends on factors 

quality, bone quantity and type of implant. The aim of this study was to evaluate the influence 

of conventional and modified implants and the type of substrate shape on primary stability 

through the correlation of performance tests and frequency of resonance and microstructural 

analysis. In the study 54 Neodent® implants were used: 27 cylindrical, 9 hexagonal (Titamax 

Ti Cortical - 4.0 mm x 11 mm), 9 internal hexagon (Titamax II Plus - 3.75 mm x 11 mm) and 

9 morse taper (Titamax CM - 4.0 mm x 11 mm); and 27 tapered implants of 4.3 mm x 10 mm 

and 9 external hexagon (Alvim Ti), 9 internal hexagon (Alvim II Plus) and 9 morse taper 

(Alvim CM). The implants were inserted into artificial bone of National ® brand at densities 

of 15, 20 and 40 PCF and pork rib bone. For testing the performance was quantified insertion 

torque with a digital torque meter and the maximum pullout strength using a universal testing 

machine. To evaluate the resonance frequency was used Ostell ® device and the 

morphological parsing an Scanning Electron Microscope under increases of 40 and 100 times. 

After the tests with conventional implants, models CM Alvim and Titamax Cortical Ti (n=9) 

had their external morphology changed with the prolongation of the bevels from the apical to 

the level of prosthetic platform and underwent the same tests proposed for the original screws. 

Checked for normality of the data used in the test of ANOVA, Tukey comparison (α=5%) and 

Pearson correlation. For conventional implants, the CM Alvim showed higher average in all 

tests, with statistically different when analyzed cylindrical implant insertion torque on bone 

(73.33 N.cm) and pullout strength in polyurethane 40 PCF (910.36 N) and bone (553.79 N). 

Implants Titamax II Plus had the lowest average, statistically different when analyzed the 

tapered insertion torque (22.22 N.cm) and resonance frequency in bone (72.83 ISQ) and 

pullout strength in 40 PCF polyurethane (61.97 N) and bone (86.40 N). The analysis of the 

performance tests and had moderate resonance frequency correlation according op Pearson 

(0.30 to 0.70) and comparing the photomicrographs showed no morphological alteration of 

the implants. The modification made to the screw Alvim CM provided a significant increase 

in insertion torque (p=0.000), decrease of average pullout (p=0.000) and remained similar to 

the average resonance frequency (p=0.169) when compared to the implant conventional. The 

Titamax Ti modified significantly increased insertion torque (p=0.043) and caused a 

significant decrease in the resonance frequency (p=0.002) and pullout test (p=0.000). It is 

concluded that the shape of the implants interfere with the primary stability, with the 

inductors tapered implants stability. Correlation analysis of the methodologies used showed a 

possible association of these for further analysis of primary stability. 

 

Keywords: Dental Implants. Osseointegration. Primary Stability. Insertion Torque. 

Resonance Frequency. Pullout Test. Morphological Characterization. 
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Com o desenvolvimento e o aperfeiçoamento das novas alternativas de tratamento na 

odontologia, como a implantodontia, muitos dos problemas relacionados aos tratamentos 

reabilitadores com próteses puderam ser solucionados, como a falta de retenção, estabilidade, 

estética e função dos aparelhos protéticos, proporcionando ao paciente melhor qualidade de 

vida (Vieira et al., 2014; Goiato et al., 2014). 

No entanto, para um prognóstico favorável no tratamento com implantes é necessário 

que ocorra o processo de osseointegração (Javed et al., 2013), definido por Branemark como 

o contato microscópico direto da interface osso/implante sem a interposição de tecido fibroso 

sobre uma porção significante do mesmo (Branemärk et al., 1977). Do ponto de vista clínico, 

a osseointegração está relacionada à estabilidade do parafuso, importante fator que influencia 

na taxa de sucesso de uma reabilitação com próteses implanto-suportadas (Carvalho et al., 

2008; Mazzo et al., 2012), pois promove a cicatrização natural e formação óssea efetiva, 

facilitando a preservação do implante no leito receptor (Morton; Jaffin; Weber, 2004; Chong 

et al., 2009). 

 Os termos estabilidade primária e secundária são comumente designados para definir a 

fixação do implante no tecido ósseo. A primária está associada à interação mecânica entre o 

implante e o osso circundante, influenciada pela geometria (macroestrutura), rugosidade 

superficial (microestrutura) e técnica cirúrgica; a secundária está relacionada aos fenômenos 

biológicos dessa interação, como a remodelação óssea. O grau de estabilidade é importante 

para a manutenção do parafuso no osso, dessa forma quando não atinge um valor considerado 

satisfatório pode provocar micromovimentos no implante e, consequente formação de tecido 

fibroso e encapsulação, alterações que prejudicam o processo de osseointegração (Albrektsson 

et al., 1981; Trisi et al., 2011; Chowdhary et al., 2013). 

  O design da macro e microestrutura do implante é considerado um importante critério 

para o sucesso da estabilidade (Chowdhary et al., 2013). As modificações na geometria 

externa do corpo e na superfície do parafuso são desenvolvidas baseando-se no princípio da 

promoção de maior área de superfície e contato osso/implante, a fim de permitir maior 

indução de crescimento ósseo e melhor distribuição de cargas (Orsini et al., 2012), 

proporcionando máxima ancoragem superficial, inserção com menor trauma e maior 

resistência aos torques de inserção e remoção (Misch, 2006).  

 Comprimento, diâmetro, formato, conexão protética e tipo de rosca são fatores que 

afetam direta ou indiretamente a estabilidade (Aleo et al., 2012; Desai et al., 2012; Elias et 

al., 2012). Dentro da perspectiva da bioengenharia, o implante deve reunir um conjunto de
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características geométricas capazes de minimizar o estresse e melhorar a distribuição das 

cargas aplicadas no tecido ósseo geradas pela mastigação (Mohammed Ibrahim et al., 2011). 

 Após a inserção do implante ocorre uma perda óssea marginal ao redor do mesmo, que 

pode ser atribuída a uma distribuição inadequada de tensões entre o parafuso e o osso 

circundante, sendo o tipo de superfície do colo e a conexão protética alguns dos principais 

causadores (Nishioka; de Vasconcellos; de Melo Nishioka, 2011; Farronato et al., 2012). Nos 

implantes com plataforma de hexágono externo a reabsorção do osso marginal é maior se 

comparada às de hexágono interno e cone morse, visto que nas duas últimas a conexão 

oferece maior fricção mecânica e estabilidade. No cone morse a ausência de interface entre 

pilar/implante está associada a uma perda mínima de crista óssea, maior estabilidade e 

menores complicações na interface protética (Mangano et al., 2010; Peñarrocha-Diago et al., 

2012). 

 Além da geometria do implante, outros fatores como os índices clínicos peri-

implantares e a qualidade e quantidade óssea são importantes para a estabilidade primária e 

secundária. O menor volume e densidade do osso têm sido apontados como um dos principais 

fatores de risco para a falha do implante, uma vez que podem estar associados a uma 

excessiva reabsorção óssea e comprometimento do processo de cicatrização, minimizando o 

contato osso/implante (Javed et al., 2013). Assim, diante de tantos critérios relacionados ao 

sucesso da osseointegração é fundamental que o cirurgião-dentista realize um diagnóstico 

completo prévio à cirurgia, com a elaboração de um planejamento clínico e cirúrgico 

detalhado e específico para cada paciente (Binon, 2007). 

 Nesse estudo, as condições ósseas clínicas foram simuladas por meio do uso de 

diferentes tipos e densidades de substratos: osso natural (costela de osso suíno) e osso 

artificial (poliuretana). Esses substitutos ósseos foram escolhidos porque as variações nas 

propriedades dos ossos naturais de animais (densidade, rigidez, dureza e propriedades 

mecânicas) podem ocorrer em todas as regiões e até no mesmo segmento ósseo, assim como 

ocorre na cavidade oral. Já os ossos artificiais são mais homogêneos, possuem densidade e 

dureza próximas ao osso cortical da mandíbula humana e permitem uma maior padronização 

dos estudos, mesmo com um número reduzido de amostras (Tabassum et al., 2010; Dos 

Santos; Elias; Cavalcanti Lima, 2011; Ahn et al., 2012; Elias et al., 2012). 

 A evolução das técnicas cirúrgicas, o maior conhecimento sobre a biologia dos tecidos 

e o desenvolvimento dos implantes permitiu o surgimento dos protocolos de carga imediata. 

No entanto, a determinação do tipo de tratamento protético: imediato, mediato ou tardio,
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depende diretamente da estabilidade primária, devendo esta ser avaliada previamente a 

aplicação de carga (Balshi et al., 2005; Bilhan et al., 2010). 

  De acordo com o protocolo de Branemark é necessário aguardar um período de 

cicatrização de 3 a 6 meses para o carregamento do implante, a fim de evitar que a aplicação 

de carga provoque micromovimentos superiores a 100µ e induza formação de tecido 

conjuntivo fibroso comprometendo o processo de osseointegração (Geris et al., 2004; Bilhan 

et al., 2010). Atualmente, a realização de estudos clínicos tem demonstrado a viabilidade da 

aplicação de carga imediata e destacado vantagens para esse tipo de tratamento, como o 

rápido restabelecimento funcional e estético do paciente e o procedimento cirúrgico em 

apenas um passo (Esposito et al., 2013; Jokstad; Alkumru, 2013; Shokri; Daraeighadikolaei, 

2013). 

 Diante disso, a quantificação da estabilidade primária tornou-se uma alternativa viável 

para se obter uma previsibilidade da osseointegração do tipo de carregamento mais adequado 

(Morton; Jaffin; Weber, 2004). Alguns dos métodos bastante utilizados e difundidos na 

prática clínica para esse tipo de análise são o torque de inserção e a frequência de ressonância, 

técnicas simples, rápidas, não invasivas, e que não colocam em risco o sucesso do implante 

(Carvalho et al., 2008).  

 A análise de frequência de ressonância, por meio do aparelho Ostell®, é descrita na 

literatura como um método quantitativo, altamente eficaz e de confiabilidade para determinar 

a estabilidade primária (Hong; Lim; Park, 2012; Shokri; Daraeighadikolaei, 2013), assim 

como o torque de inserção, aferido no momento do assentamento final do implante para a 

verificação da fixação do mesmo e da qualidade óssea no leito receptor (Duyck et al., 2013). 

 O ensaio mecânico de arrancamento, consagrado na ortopedia média para análise da 

resistência e correlação estrutura/propriedade do implante configura uma alternativa aos 

métodos clínicos na avaliação da estabilidade primária em estudos in vitro (Sul et al., 2002; 

Rosa et al., 2008; Pang; Huang, 2012). A resistência ao arrancamento é multifatorial, está 

relacionada a densidade mineral óssea, a geometria implante e a técnica cirúrgica empregada 

(Chang et al., 2012), o que faz desse método um importante fator de previsibilidade da 

estabilidade primária.  

 A osseointegração é o principal critério para o sucesso de um tratamento reabilitador 

com próteses implanto-suportadas (Javed et al., 2013), no entanto, apesar dos diversos 

estudos a respeito da geometria, qualidade e quantidade óssea, técnica cirúrgica e métodos 

para aferição da estabilidade primária, ainda pouco se sabe sobre a correlação entre eles e a
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real influência que exercem no processo de osseointegração. Atualmente, dentro do panorama 

da inovação, a comunidade científica e a indústria têm proposto diferentes designs de 

implantes, em busca de suprir as dificuldades e deficiências observadas na prática clínica, 

entretanto, a variedade de modelos lançados gera dúvida e insegurança para o cirurgião-

dentista, que diante de tantas opções de materiais e técnicas tem dificuldade em determinar o 

que é mais apropriado para cada caso clínico específico. Dessa forma, o objetivo do presente 

estudo foi avaliar a influência da macrogeometria dos implantes na estabilidade primária, 

fazer uma correlação entre os métodos de análise desse processo e propor o desenvolvimento 

de um novo modelo de parafuso, a partir de implantes convencionais, que pudesse gerar reais 

benefícios na prática clínica. 
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Os implantes osseointegráveis de titânio surgiram em 1952, quando o professor Per 

Ingvar Bränemark e colaboradores ao realizarem estudos experimentais em tíbias de coelhos 

descobriram que havia uma interação entre o osso e o titânio. Na década de 60, Branemark 

introduziu o conceito da osseointegração, definida por ele como o contato microscópico direto 

da interface osso/implante sem a interposição de tecido fibroso (Branemärk et al., 1977).  

O processo de osseointegração é considerado o principal critério para o sucesso de 

uma reabilitação com próteses implanto-suportadas, no entanto, para que ele ocorra fatores 

biológicos e mecânicos devem ser respeitados, como qualidade e quantidade do tecido ósseo 

circunjacente, geometria do implante, tratamento de superfície e técnica cirúrgica, variáveis 

importantes para a estabilidade, tanto primária quanto secundária (Mazzo et al., 2012; Jung et 

al., 2013; Shokri; Daraeighadikolaei, 2013).   

A estabilidade primária se dá pela interação mecânica osso/implante e ocorre na fase 

inicial da cicatrização óssea, por impedir a micromovimentação do implante e permitir a 

proliferação e diferenciação das células osteoblásticas na superfície do mesmo é considerada 

um pré-requisito para a osseointegração bem sucedida (Sennerby; Thomsen; Ericson, 1992; 

Meredith, 1998; Chong et al., 2009; Jung et al., 2013). Uma vez estabelecida a estabilidade 

inicial, entra em ação, a secundária responsável pelo processo biológico de neoformação 

óssea depois da implantação até a completa osseointegração. 

Há milênios a história demonstra a preocupação dos homens em repor os dentes 

perdidos da cavidade oral. Vários pesquisadores, de forma científica ou empírica, buscaram 

criar diferentes sistemas de implantes utilizando os mais diversos materiais. Dentre os que 

contribuíram para o conhecimento atual da implantologia podem-se citar os agulhados, 

subperiosteais e laminados, os quais se encontravam frequentemente associados a infecções 

dos tecidos moles circunjacentes e a perdas ósseas aceleradas. Devido a inúmeras falhas na 

utilização dos sistemas de implantes e à falta de estudos clínicos controlados, o seu uso 

manteve-se restrito a uma pequena parcela da comunidade odontológica.  

Com o passar dos anos e o desenvolvimento das pesquisas na área, os implantes 

passaram por uma evolução no que diz respeito ao formato, material, tratamento de superfície 

e conexão protética e atualmente, constituem-se basicamente de um cilindro de titânio que 

tem a função de substituir a raiz do dente perdido e servir de suporte para a instalação de uma 

coroa protética.  

No geral, o design do implante pode ser classificado de acordo com sua 

macroestrutura, relacionada ao tamanho, desenho, número, profundidade das espiras e tipo de
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conexão protética e microestrutura, associada ao material de constituição, morfologia e 

tratamento de superfície (Abuhussein et al., 2010; Chang et al., 2012; Desai et al., 2012). 

Nessa sessão será apresentada uma revisão da literatura em tópicos, abordando os 

principais fatores relacionados ao implante e ao paciente, que interferem na estabilidade 

primária e consequentemente no processo de osseointegração. 

 

2.1 Formato dos implantes  

 

O objetivo funcional do formato do implante é dissipar e distribuir as cargas 

biomecânicas da prótese implanto-suportada. O controle da carga depende do caráter da força 

aplicada e área funcional da superfície sobre a qual ela será dissipada (Misch, 2006; Premnath 

et al., 2013). Força e tensão são parâmetros importantes para a manutenção do osso da crista 

do rebordo; sendo assim, a seleção apropriada do formato do implante é imperativa para 

diminuir a magnitude, quantidade e tipo de estresse imposto na interface implante/osso 

(Astrand et al., 1999; Hansson, 2000; Kline et al., 2002). 

Com relação ao formato do corpo, os dois tipos mais comuns de implantes utilizados 

clinicamente são o cônico e cilíndrico. O cônico foi inicialmente desenvolvido para inserção 

imediata após extração dental, mas também é muito utilizado para melhorar a estética e em 

casos onde há pouco espaço entre dentes naturais adjacentes, sua geometria proporciona um 

grau de compactação óssea mais uniforme e melhor distribuição de tensões se comparado aos 

implantes cilíndricos (Chong et al., 2009; Dos Santos; Elias; Cavalcanti Lima, 2011).   

Apesar da maioria dos estudos indicarem superioridade do formato cônico em 

detrimento do cilíndrico, principalmente nos casos onde a densidade óssea é menor, estudos 

experimentais como os de Aleo et al. (2012) mostraram resultados favoráveis dos implantes 

cilíndricos na estabilidade primária. Além disso, Premnath et al. (2013) verificaram que o 

nível de tensão não é influenciado em grande medida pela densidade óssea no caso dos 

implantes cilíndricos. 

Outro formato de implante relatado na literatura é o autoperfurante, indicado para os 

ossos de menor densidade (tipos III e IV). Este modelo oferece maior facilidade na inserção, 

devido ao seu maior poder de corte e promove maior compactação da cortical óssea, 

melhorando a estabilidade primária (Osslon et al., 1995; Chong et al., 2009).  

O pescoço ou colo, área de transição entre o osso e o corpo do implante, é a região 

onde ocorre a maior concentração de tensões mecânicas. Os perfis geométricos do pescoço do 
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parafuso são essencialmente três: paredes retas, divergentes e convergentes, apesar das 

divergentes promoverem maior estabilidade primária, do ponto de vista clínico, o 

comportamento do tecido ósseo antes e após aplicação de carga não é diferente entre os três 

formatos (Tetè et al., 2012).  

O comprimento e diâmetro do implante também são importantes fatores biomecânicos 

que exercem influência na estabilidade primária. O diâmetro favorece a estabilidade primária 

pois promove maior ancoragem nas corticais vestibular e lingual, maior superfície de contato 

na interface osso/implante e maior resistência à tração. Estudos de elementos finitos como os 

de Himmlova et al. (2004) e Anitua et al. (2010) verificaram que o implante mais largo reduz 

as tensões ao redor do osso. Com relação ao comprimento, acredita-se que parafusos mais 

longos também gerem menor estresse, uma vez que promovem maior área de superfície 

(Mohammed Ibrahim et al., 2011). Já Misch (2006) e Shemtov-Yona et al. (2014) observaram 

que existe um tamanho mínimo ideal que depende diretamente das condições de suporte ósseo 

no leito receptor. De acordo com Rocha (2010) ossos mais densos possuem maior resistência 

mecânica e permitem que maiores torques de inserção sejam obtidos, de forma que a 

existência de grande volume de osso permite a instalação de implantes maiores (tanto em 

comprimento quanto em diâmetro). 

As roscas podem variar quanto ao desenho, passo, número e profundidade e têm 

como funções aumentar a superfície de contato, melhorar a estabilidade inicial, favorecer a 

dissipação de estresse na interface osso/implante e otimizar a biomecânica (Chowdhary et 

al., 2013). O desenho quadrado da rosca, em oposição ao padrão em forma de “V”, 

minimiza as tensões geradas no osso circunjacente, pois gera uma transmissão de carga ao 

longo do corpo do implante, para comprimir o osso, menor do que as roscas em “V”. Além 

disso, geram menor força cisalhante e dissipam a carga axial por meio de forças 

compressivas, enquanto implantes rosqueados em forma de “V” transmitem a carga por 

meio de uma combinação de compressão, tração e cisalhamento (Geng; Tan; Liu, 2001; 

Misch; Strong; Bidez, 2008; Desai et al., 2012). Quando um parafuso é inserido no leito 

receptor, o tipo de força aplicada na interface osso/implante pode influenciar a taxa de 

osseointegração. Segundo Misch, Strong & Bidez (2008), a força de compressão tem efeitos 

favoráveis sobre o osso, pois promove compactação, aumentando a densidade e resistência, 

ao contrário da tração e cisalhamento que enfraquecem o tecido ósseo. 

O passo de rosca tem efeito significativo no formato do implante, no que diz respeito 

ao aumento da área de superfície (Steigenga et al., 2003). Estudos mostram que o estresse 
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gerado pela aplicação de carga diminui quando o passo é menor e o comprimento do 

implante maior (Motoyoshi et al., 2005). Em 2007, Ma et al. verificaram utilizando 

elementos finitos que uma distância de 0,8 mm entre as roscas gera maior resistência à 

carga vertical do que aquelas com 1,6 e 2,4 mm de passo. Chung et al. (2008) constataram 

que os implantes com passo de rosca de 0,6 mm tiveram perda da crista óssea maior do que 

os de 0,5 mm e concluíram que quando o mesmo diminui, a área de superfície aumenta, o 

que leva a uma distribuição de tensões mais favorável, principalmente quando se trata do 

osso esponjoso, sobre o qual o passo apresenta maior influência (Abuhussein et al., 2010).  

Outro fator importante relacionado à rosca é a profundidade, um implante com rosca 

rasa oferece menor resistência à inserção, já o aumento na profundidade promove uma 

superfície de contato maior, o que se torna uma vantagem em áreas de osso com menor 

densidade e maior incidência de força oclusal (Misch; Strong; Bidez, 2008). Alguns sistemas 

de implantes disponíveis comercialmente apresentam fios de rosca progressivos, ou seja, 

profundidade maior na porção apical que diminui gradualmente na região cervical, esses 

modelos aumentam a transferência e distribuição de cargas para o osso esponjoso 

contribuindo para uma menor reabsorção óssea cortical (Abuhussein et al., 2010). 

Recentemente foi introduzido o conceito de microfiletes de rosca, localizados na 

região de colo do implante, para manutenção do osso marginal. Em um colo liso, as forças são 

transmitidas diretamente ao osso marginal levando à sua reabsorção, em contra partida, na 

presença de elementos retentivos as cargas aplicadas são dissipadas, conduzindo para a 

manutenção da crista óssea, assim como demonstrado nos estudos de Palmer, R., Palmer, P. & 

Smith (2000); Abrahamsson & Berglundh (2006) e Lee et al. (2007) que obtiveram resultados 

favoráveis na manutenção do osso marginal e embricamento mecânico quando utilizados 

implantes com microfiletes. 

 

2.2 Conexões Protéticas 

 

A interação entre o implante e suas estruturas adjacentes é muito importante para o 

sucesso do tratamento, pois a compreensão da biomecânica é fundamental no bom 

funcionamento das reabilitações com próteses implanto-suportadas. O afrouxamento do 

parafuso pilar, gerado pela aplicação de pré-carga inadequada, desajuste da prótese, 

sobrecarga oclusal e elasticidade óssea é um dos grandes problemas que levam a falha do 

tratamento (Nakamura; Contin; Pichler, 2006; Pita et al., 2011). Em vista dessa dificuldade, 
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vários modelos de implantes com diferentes tipos de conexões vêm sendo desenvolvidos, a 

fim de oferecer melhor estabilidade. As conexões mais conhecidas e utilizadas são as de 

hexágono externo e interno e, mais recentemente, a cone morse, destacada por apresentar 

características positivas, como a capacidade de diminuir a contaminação bacteriana na 

interface prótese/implante, ser mais previsível do ponto de vista biológico e estético e reduzir 

o risco de afrouxamento do parafuso pilar (Toniollo et al., 2013). 

As conexões protéticas interferem na estabilidade primária de maneira indireta, por 

meio das diferentes formas de tensão aplicadas entre a prótese, o implante e o osso 

circunjacente. Os diferentes tipos de plataformas protéticas não influenciam 

significativamente no ambiente biomecânico de implantes colocados sob carga imediata, 

sendo o efeito da tensão/deformação maior após a osseointegração (Balfour; O’brien, 1995; 

Krennmair; Schmidinger; Waldenberger, 2002; Pessoa et al., 2010; Da Silva et al., 2010). 

O hexágono externo foi o primeiro a ser introduzido na odontologia por Branemark e 

se tornou o mais popular desde então. Essa conexão apresenta vantagens por ser adequada ao 

procedimento cirúrgico de dois tempos, possuir mecanismo antirotacional, ser reversível e 

apresentar compatibilidade com os diferentes sistemas. Por outro lado, é mais suscetível a 

micromovimentos, uma vez que as dimensões reduzidas do hexágono promovem menor 

resistência a rotação em movimentos laterais e geram uma lacuna entre implante/pilar com 

consequente reabsorção óssea, sendo contraindicado em situações de sobrecarga oclusal 

(Maeda; Satoh; Sogo, 2006). Alguns dos fatores responsáveis pelo afrouxamento do parafuso 

pilar no hexágono externo são: sobrecarga oclusal, carga lateral no lado da folga e estruturas 

com desajustes (Tsuge; Hagiwara, 2009; Pita et al., 2011). 

A diferença entre os implantes de hexágono externo e interno ainda é muito 

controversa. Pita et al. (2011) verificaram melhor distribuição de tensão no tecido ósseo 

quando utilizada conexão hexagonal interna sob carga oblíqua, por outro lado, não 

observaram diferença significativa entre as conexões sob carregamento axial. No estudo de 

Gurgel-Juarez et al. (2012) a avaliação do osso trabecular demonstrou valores de tensão 

superiores para o implante hexágono externo (12,5 MPa) em comparação ao interno (4,95 

Mpa); neste mesmo estudo, a conexão do tipo hexágono interno gerou 60,4% menos estresse 

no osso trabecular em detrimento da conexão externa. Já Cehreli et al. (2004) demostraram 

através de análise fotoelástica que esses dois tipos de implantes apresentam características 

semelhantes de distribuição de forças e que o design pilar/conexão não é um fator decisivo na 

distribuição de tensões para o osso. 
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Em 2004, Constantino verificou que implantes de conexão hexagonal externa 

instalados com o auxílio de peças montadoras aplicam carga diretamente na conexão e estão 

sujeitos a deformações na região do hexágono quando o torque de inserção for superior a 55 

N.cm e sujeitos ao completo espanamento com torques próximos a 70 N.cm. No mesmo 

trabalho, também concluiu que no hexágono interno, a força aplicada na porção interna do 

implante viabiliza torques próximos a 80 N.cm sem o aparecimento de deformações na sua 

conexão ou qualquer indício clínico ou radiográfico de necrose óssea decorrente da aplicação 

de elevado torque de inserção (Rocha, 2010).  

Diferente das conexões hexagonais, na concepção cone morse, a ligação do parafuso 

pilar ao implante se dá por meio de uma conexão com conicidade interna. Neste tipo de 

sistema a junção do parafuso é mais resistente se comparada ao hexágono externo, pois além 

de ser mais profunda, as paredes internas são convergentes, diminuindo a tensão (Pita et al., 

2011). O uso de implantes de conexão do tipo cone Morse é bem sucedido para a reabilitação 

de arcos parcialmente e completamente desdentados, uma vez que a ausência de interface 

entre o pilar e o implante está associada a uma perda mínima de osso da crista óssea e uma 

elevada estabilidade mecânica, reduzindo significativamente as complicações protéticas 

(Mangano et al., 2010).  

O implante cone morse permite maior previsibilidade biológica em relação a 

manutenção do tecido ósseo circunjacente. Estudos como de Goodacre et al. (2003) e López-

Mari et al. (2009) verificaram que o parafuso inserido no leito receptor gera uma perda óssea 

aproximada de 0.9 mm no primeiro ano, 0,1 mm posteriormente e, após o carregamento de 

1,5 a 2 mm, sendo a sobregarca oclusal, ausência de espaço biológico, contaminação na 

interface conexão/componente, formato do colo do implante e trauma cirúrgico (Pita et al., 

2011; Gurgel-Juarez et al., 2012) os fatores mais comuns que levam à reabsorção óssea 

marginal. Assim sendo, as características da conexão do tipo cone morse colaboram para a 

minimização das intercorrências ósseas, citadas acima e,  consequentemente previnem a perda 

de osso. 

 

2.3 Tratamento de Superfície 

 

Embora nosso estudo não avalie a influência do tratamento de superfície, uma vez que 

todos os implantes analisados apresentam o mesmo tipo de superfície, cabe como informação 

um breve esclarecimento a respeito da importância desse fator para a estabilidade primária. 
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A superfície do implante desempenha um papel importante no aumento da 

osseointegração, pois acelera a estabilidade secundária. A rugosidade superficial, provocada 

pelos tratamentos de superfície pode promover a osteogênese e o aumento da área de contato, 

melhorando a atividade celular e a fixação óssea (Shalabi et al., 2006; Hwang et al., 2013). A 

modificação da microestrutura do implante pode ser feita por meio de métodos de adição onde 

é aplicado um recobrimento superficial no corpo do parafuso e por subtração, através da 

remoção de uma camada da superfície (Albrektsson; Wennenberg, 2004; Moretti, 2012). 

Após a inserção do implante no sítio cirúrgico ocorre uma cascata de processos 

celulares e moleculares responsáveis pela neoformação óssea e diferenciação ao longo da 

superfície do biomaterial. Atualmente, diversas estratégias vêm sendo desenvolvidas para 

melhorar a estabilidade, podendo ser divididas em dois principais grupos: as que tentam 

melhorar a migração do osso neoformado (osteocondução), por meio de alterações na 

topografia da superfície (rugosidade); e as que utilizam meios biológicos de revestimento para 

manipular o tipo de célula que cresce na superfície do implante (matriz de aderência ou fator 

de crescimento como o BMP) promovendo a osteoindução e diferenciação óssea (Stanford, 

2008). 

A criação controlada de rugosidades aumenta a área de superfície e promove melhor 

dissipação das cargas aplicadas (Hansson, 2000). Assim, superfícies com rugosidade entre 1 e 

2µ são consideradas moderadamente ásperas; maiores que 2µ, ásperas e 1,5µ, intermediárias, 

sendo as últimas maiores indutoras de contato osso/implante (Wennerberg; Albrektsson, 

2000; Pattanaik, B.; Pawar; Pattanaik, S., 2012).  

O jateamento abrasivo, condicionamento ácido, jateamento abrasivo seguido de ataque 

ácido, anodização, laser, revestimento ou a combinação de técnicas são os métodos mais 

comuns de alteração da superfície do implante (Pattanaik, B.; Pawar; Pattanaik, S., 2012). 

Comparando a neoformação óssea nas superfícies usinadas (sem tratamento) e tratadas, 

observa-se que nas primeiras o processo ocorre por meio da osteogênese à distância, ou seja, o 

osso recém-formado se aproxima da superfície do implante com o tempo, enquanto que nas 

superfícies tratadas a osteogênese se dá por contato e a formação óssea ocorre diretamente 

sobre a superfície (Gottlow; Barkarmo; Sennerby,1992).   

 Os métodos aditivos podem ser obtidos por técnicas de pulverização de plasma, 

pulverização catódica, deposição por laser-pulsado, revestimento de sol-gel, deposição 

eletroforética, método de imersão (Kim, H.W.; Kim, H.E.; Knowles, 2004; Blind et al., 2005). 

Da mesma forma que os tratamentos subtrativos, os revestimentos também têm a função 
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principal de melhorar a formação e o contato ósseo ao redor do implante, inclusive no interior 

dos poros (Pattanaik, B.; Pawar; Pattanaik, S., 2012). 

Vários estudos na literatura comprovam a eficácia dos tratamentos de superfície, seja 

por métodos de subtração ou adição. Em 2012, Elias et al. em experimento in vitro avaliou a 

influência do tratamento de superfície na estabilidade primária, comparando implantes 

usinados, tratados com ataque ácido e anodizados e concluiu que os implantes com tratamento 

de superfície sugeriram maior estabilidade primária, sendo os melhores resultados 

encontrados para a superfície anodizada. Gottlow, Barkarmo & Sennerby (2012) avaliaram in 

vivo a resposta do tecido ósseo e estabilidade primária de dois tipos de implantes, com 

diferentes geometrias e tratamentos de superfície (oxidação e jateamento associado a ataque 

ácido) e concluíram que a associação dos dois tipos de tratamento foi mais efetiva.  Hwang et 

al. (2013) em estudo in vivo utilizou o revestimento de fosfato de cálcio (CaP) em implantes 

metálicos, para avaliar a aposição óssea na fase de cicatrização precoce e verificou indução da 

formação óssea no início da fase de cicatrização, independentemente da estabilidade primária. 

Esses estudos mostram assim como a revisão de literatura de Javed et al. (2011) que 

independentemente do método utilizado, os implantes com tratamento de superfície 

apresentam taxas de sucesso significativamente mais altas em comparação com os de 

superfície usinada.  

 

2.4 Substratos para instalação dos implantes 

 

A correlação entre qualidade, quantidade óssea e a geometria do implante desempenha 

importante papel para o sucesso clínico de uma reabilitação oral. A densidade e a disposição 

do osso em uma região de desdentamento irão determinar o planejamento cirúrgico, período 

de cicatrização, escolha do implante e o tipo de carregamento (Premnath et al., 2013). Assim, 

em vista da importância da densidade óssea para estabilidade primária, é importante 

considerá-la tanto em estudos clínicos como laboratoriais. 

A dificuldade da realização de estudos in vitro com ossos de cadáver humano, devido 

às variações ósseas, fenestrações e necessidade de amostras significativas para a padronização 

dos resultados, levou a busca de diferentes substratos que pudessem ser usados substitutos 

ósseos. O modelo mais completo de validação foi descrito por Cristofolini et al. (1996), que 

comparou o osso sintético com as características do osso natural humano e demonstrou que as 

propriedades mecânicas entre eles  apresentavam resultados semelhantes no que diz respeito a 
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viscoelasticidade, flexão, distribuição de tensão sobre carga axial e torção (Oliscovicz et al., 

2013). Atualmente, os ossos artificiais são considerados viáveis para utilização em 

experimetos laboratoriais, pela semelhança com os ossos naturais e maior padronização que 

oferecem mesmo quando utilizado um numero menor de amostras.  

Quando da utilização dos substratos artificiais, deve-se considerar que a 

homogeneidade e a escolha de densidades similares às encontradas nos ossos maxilares 

humanos são essenciais para aproximar o estudo da realidade clínica e avaliar a verdadeira 

influência dos fatores relacionados ao parafuso na estabilidade primária, permitindo que se 

estabeleçam níveis aceitáveis de validade para os resultados experimentais (Browers et al., 

2009).  

Diferentes classificações têm sido propostas para descrever as características ósseas da 

maxila e da mandíbula. O sistema de classificação mais utilizada é a proposta por Lekholm & 

Zarb (1985), embora nunca tenha sido validado. Esse sistema é baseado na quantidade de osso 

cortical e trabecular em imagens radiográficas, juntamente com a percepção tátil do cirurgião. 

Outra classificação bastante empregada é a de Misch (2006) que dividiu a densidade óssea em 

quatro tipos: D1 – osso cortical denso, D2 – cortical poroso e trabecular grossa, D3 – cortical 

porosa e fina e bastante trabecular e D4 – osso trabecular. Considerando essa classificação, 

em 2013, Premnath et al. verificou que existe uma diferença de até 10 vezes nas propriedades 

de resistência e flexibilidade entre as densidades D1 e D4.  

Exemplo de estudo que fez utilização de substitutos ósseos foi o de Kim et al. (2014), 

que simulou condições ósseas clínicas a partir de diferentes espessuras e densidades de osso 

cortical e trabecular usando uma material ósseo artificial, a poliuretana. Ele utilizou a espuma 

de poliuretana sólida de 0,8 g/cm3 de densidade para representar a porção cortical do osso e 

para a porção trabecular usou densidades de 0,08/0,16/0,24/0,32/0,48 g/cm3. Em 2010, 

Tabassum et al. também utilizou modelos artificiais de poliuretana com densidades variadas 

para avaliar a estabilidade primária de implantes.  

Além da poliuretana, a madeira, Araucária augustifolia, também pode ser utilizada 

como material para análise in vitro de implantes, pois apresenta densidades entre 0,42 a 0,48 

g/cm3 (Jankowsky et al., 1990), semelhantes às médias encontradas nos ossos maxilares e 

mandibulares, além disso, é anisotrópico e transmite sensação parecida na perfuração e 

instalação do implante quando comparada ao osso humano (Pfeil, W.; Pfeil, M., 2003; 

Oliscovicz et al., 2013a). 
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Outro substituto dos maxilares humanos é o osso animal, frequentemente utilizado 

como modelo para a inserção de implantes, tanto em experimentações in vivo quanto in vitro. 

O osso suíno pode ser considerado um substituto do osso maxilar e mandibular humano, 

devivo à semelhança das suas trabéculas ósseas e cortical (Rocha, 2010; Buser et al., 1998), 

no estudo de Pithon, Nojima, M. & Nojima, L. (2012), por exemplo, mini-implantes foram 

inseridos em maxilas e mandíbulas de porco para avaliação da estabilidade primária. Já 

Nkenke et al. (2003) utilizou mini porcos em um estudo in vivo para comparar a taxa de 

aposição óssea em implantes com e sem aplicação de carga durante a fase de cicatrização e 

verificou que a carga imediata não altera a taxa de aposição óssea quando comparada aos 

implantes sem carregamento. 

Não só os ossos maxilares, mas também outras regiões do animal, como fêmures, 

costelas e tíbias podem ser utilizadas. Os trabalhos in vitro de Oliscovicz (2011) e Rocha 

(2010) avaliaram a influência dos implantes na estabilidade primária em costelas de osso 

suíno. Além dos suínos, ainda outros animais como os coelhos, cães e ovelhas são bastante 

empregados em estudos científicos como substitutos ósseos para a inserção de implantes, por 

apresentarem algumas similaridades anatômicas e fisiológicas com os humanos. Em 2013, 

Duyck et al. inseriu implantes na tíbia de coelhos para avaliar o efeito do torque de inserção 

no processo de osseointegração e Koh et al. (2009) investigaram o efeito do tratamento de 

superfície na estabilidade dos implantes após a inserção utilizando modelos de tíbia de coelho 

e verificaram que a superfície tratada aumenta os níveis de estabilidade. 

Os ossos de animais, assim como os humanos apresentam grande variabilidade nas 

suas propriedades (densidade, rigidez, dureza) o que justifica sua utilização nos estudos in 

vitro, uma vez que permitem a aproximação dos resultados laboratoriais à realidade clínica 

(Elias et al., 2012). Já os ossos artificiais como a poliuretana são homogêneos e, por isso, 

mais indicados para analisar a influência das características do parafuso. 

 

2.5 Avaliação da estabilidade primária 

 

Além da avaliação das condições ósseas do paciente, da escolha do tipo, da posição e 

inclinação do implante; o planejamento de uma reabilitação protética depende em grande 

parte da estabilidade do parafuso no momento da inserção no tecido ósseo (Balshi et al., 

2005), uma vez que o valor do torque de inserção é determinante na escolha do tipo de carga 

que será aplicada: imediata, mediata ou tardia. Isso mostra a necessidade de avaliar a 
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estabilidade primária do implante previamente a aplicação da força (Morton; Jaffin; Weber, 

2004) tornando o tratamento mais seguro, eficaz e menos demorado (Dilek; Tezulas; Dincel, 

2008; Bayarchimeg et al., 2013). 

Para aferir a estabilidade primária e obter uma previsibilidade da osseointegração são 

necessários métodos simples e rápidos, não invasivos, aplicáveis clinicamente e que não 

coloquem em risco o sucesso do implante (Carvalho et al., 2008). Muitos cirurgiões-dentistas 

avaliam a estabilidade utilizando apenas um teste de percussão ou sua própria percepção 

durante o processo de inserção. A imprecisão dessas técnicas tem motivado o 

desenvolvimento de diferentes métodos para analisar quantitativamente a estabilidade 

primária, como o torque de inserção (TI) e análise de frequência de ressonância (RFA). Além 

dos métodos clínicos utilizados, existe o ensaio mecânico de arrancamento (NBR ISO 

6892:2002), que analisa a resistência dos implantes e faz uma correlação com as propriedades 

físicas e químicas do parafuso (Sul et al., 2011; Pang; Huang, 2012).  

 

2.5.1 Torque de Inserção (TI) 

 

O valor numérico da estabilidade inicial pode ser traduzido como o valor do torque 

aferido no momento do assentamento final do implante no leito receptor. A resistência de 

corte do osso durante a inserção do implante está associada à qualidade óssea, dessa forma, 

um valor alto de torque possivelmente indica maior estabilidade do ponto de vista mecânico 

(Carvalho et al., 2008; Kahraman et al., 2009). 

As tensões geradas no osso no momento da inserção podem ser benéficas, melhorando 

a estabilidade primária ou podem atingir um nível suficientemente elevado para resultar em 

necrose e isquemia (Bilhan et al., 2010; Isoda et al., 2012). Sabe-se que para alcançar a 

estabilidade primária, principalmente em casos de carga imediata, é necessário um valor 

mínimo de torque de inserção de 35 N.cm, porém, ainda não há um consenso sobre o valor 

máximo permitido (Grandi et al., 2013). Enquanto estudos encontram resultados favoráveis 

para neoformação óssea aplicando-se altos torques (Cannizzaro et al., 2008), outros 

demonstram que um estresse ósseo elevado, provocado pelo torque de inserção, pode alterar a 

microcirculação local levando à isquemia, necrose e reabsorção óssea (Bashutski; D’Silva; 

Wang, 2009; Grandi et al., 2013). 

O torque de inserção também pode ser usado para indicar a densidade mineral óssea 

(Hsu et al., 2013), onde valores menores que 30 N.cm indicam baixa densidade; valores entre 
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30 e 40 N.cm indicam densidade de boa qualidade para a inserção do implante e valores 

acima de 40 N.cm indicam elevada densidade (Lachmann et al., 2006). No entanto, a 

correlação entre torque de inserção e densidade óssea ainda é controversa, Fuster-Torres et al. 

2011 verificaram que valores de CBCT (tomografia computadorizada) em associação com os 

valores de RFA e torque de inserção podem proporcionar ao cirurgião dentista uma avaliação 

objetiva da qualidade óssea. Corroborando com os estudos de Bayarchimeg et al. (2013) que 

observou valores mais elevados de torque de inserção e estabilidade inicial com o aumento da 

densidade óssea e da espessura da cortical. Em contrapartida, Heidari et al. (2013) avaliando a 

relação entre estabilidade primária e espessura da cortical óssea não encontraram correlação 

estatística utilizando RFA e torque de inserção. Carvalho et al. (2008) aferiram o torque de 

inserção de 100 implantes e, após a espera da osseointegração, encontraram implantes sem 

sucesso que tiveram torque de inserção maior que 40 N.cm, considerada boa estabilidade 

primária e implantes com sucesso que apresentaram torques baixos, considerados 

insatisfatórios para a estabilidade inicial. Esses diferentes resultados mostram que apesar do 

torque de inserção ser um método bastante utilizado na prática clínica e apresentar resultados 

satisfatórios na avaliação da estabilidade primária, ele não deve ser usado individualmente. 

Além do torque de inserção ser capaz de prever a qualidade óssea e a estabilidade 

primária, por meio da utilização deste método é possível analisar a influência das 

características do implante na estabilidade inicial. Mazzo et al. (2012) comparando implantes 

com e sem superfície tratada observou que os torques de inserção para implantes com 

tratamento foram maiores que para os usinados, demonstrando a influência positiva do 

tratamento de superfície na estabilidade primária. 

 

2.5.2 Análise de Frequência de Ressonância (RFA) 

 

 A análise de frequência de ressonância utiliza o sistema Ostell Mentor e mede a 

estabilidade inicial, por meio de um quociente de estabilidade do implante (ISQ). A RFA é 

descrita na literatura como um método objetivo e útil para analisar a estabilidade primária 

imediatamente após a implantação e após a osseointegração. A vibração ultrassônica, 

produzida pelo Ostell Mentor, pode ser influenciada por vários fatores, como o contato das 

espiras com o osso, a fixação do implante em apenas uma parede óssea e incompleto contato 

osso/implante, influenciando na confiabilidade dos resultados. Além disso, alguns estudos 

têm demonstrado discrepâncias entre RFA e outras medidas de estabilidade, como o torque



Revisão da Literatura - 33 

 
 
 

de inserção, remoção e densidade óssea (Huwiler et al., 2007; Ito et al., 2008; Kim et al., 

2013). 

 O Ostell Mentor é um dispositivo sem fio que por meio de um pino de alumínio 

provoca vibrações em um transdutor acoplado ao implante, o “smartpeg”, e se expressa 

eletromagneticamente convertendo os valores de frequência de ressonância que vão de 3500-

8500 Hz para um quociente de estabilidade primária (ISQ) que oscila entre 1 e 100, sendo os 

valores mais altos indicativos de maior estabilidade (Blaszczyszyn et al., 2012). Um implante 

bem sucedido normalmente apresenta valor de ISQ maior que 65, por outro lado, um ISQ < 

50 pode indicar falha potencial ou aumento do risco de fracasso (Atsumi; Park; Wang, 2007; 

Kim et al., 2013). 

 A análise de frequência de ressonância é um método não invasivo e possibilita que a 

estabilidade do implante seja controlada in vivo em diferentes momentos do processo de 

cicatrização (Cehreli et al., 2009). Essa técnica pode ser usada para complementar os 

resultados do torque de inserção na avaliação da estabilidade primária, visto que o TI só pode 

ser aferido uma vez, no momento da cirurgia, e não pode ser usado para avaliar a estabilidade 

secundária. 

Em 2009, Brouwers et al. analisaram implantes instalados com torque de inserção de 

45N.cm em mandíbulas de cadáveres humanos para determinar a confiabilidade da frequência 

de ressonância mas, ao correlacionarem com o torque de inserção, não encontram 

concordância, assim como no estudo de Cehreli et al. (2009). Por outro lado, em 2006, 

Boronat López et al. encontraram proporcionalidade entre os valores de quociente de 

estabilidade dos implantes (62,1 ISQ) e torque de inserção (35,7 N.cm) em 133 implantes, 

assim como Kahraman et al. (2009) e Ahn et al. (2012).  

Ainda outros estudos como os de Zix, Kessler-Liechti & Mericske-Stern (2005) e 

Scarano et al. (2006) relataram correlação da RFA com a estabilidade na interface 

implante/osso e verificaram que o valor de RFA pode ser influenciado por vários fatores tais 

como rigidez do osso, dos componentes do implante e contato na interface osso/implante. Por 

outro lado, Meredith et al. (1997) e Schliephake, Sweing & Aref (2006) não conseguiram 

encontrar correlação entre os valores de RFA e área de contato osso/implante. 

 Além da correlação da RFA com a estabilidade na interface osso/implante, pesquisas 

também mostram correlação positiva entre RFA, densidade e espessura da cortical óssea 

(Kwak; Kim, 2013).  Ostman et al. (2006) em seu estudo clínico encontrou valores maiores de 

RFA para a mandíbula quando comparados a maxila, muito provavelmente devido a maior 
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espessura da cortical e densidade óssea nessa região, fatores relacionados com a rigidez do 

osso circundante e que mostram forte relação com o aumento do contato osso/implante. Trisi 

et al. (2010) também encontrou resultados positivos para a RFA na análise da estabilidade 

primária. Em contrapartida, Da Cunha et al. (2004) não conseguiram provar qualquer 

correlação entre os valores de torque de inserção e de RFA.  

A análise de frequência de ressonância é um dos métodos mais utilizados clinicamente 

para avaliar a estabilidade primária, porém, com uma breve análise da literatura pode-se 

verificar a controvérsia que existe a respeito da utilização dos diferentes métodos de análise 

da estabilidade do implante. Dessa forma, acredita-se que a associação das técnicas seja a 

forma mais confiável para prever a estabilidade e acompanhar o sucesso do implante. O 

estudo de Gabay, Cohen & Machtei (2012) sugere a associação entre os métodos de RFA e 

torque de inserção, pois segundo os autores, o uso exclusivo da análise de frequência de 

ressonância não é capaz de predizer o sucesso da osseointegração. 

 

2.5.3 Ensaio de Arrancamento  

 

 O ensaio de arrancamento analisa a resistência e o grau de fixação do implante no 

substrato, porém, apesar do grande potencial e fidelidade para aferir a estabilidade primária é 

pouco discutido na literatura odontológica. Esse método é do tipo estático e tem a finalidade 

de avaliar a resistência mecânica por meio da aplicação de força axial ao longo do eixo do 

implante. Apesar das condições de aplicação de carga neste ensaio diferir da carga fisiológica 

aplicada na mandíbula e maxila, permite avaliar as características morfológicas do parafuso, 

por meio da análise da força máxima e comparar diferentes modelos de implantes e tipos de 

implantação (Rosa, 2007). 

 Na ortopedia médica, o ensaio de arrancamento é bastante difundido para aferir a 

fixação inicial de implantes (Inceoglu; Ferrara; Mclain, 2004; Rosa, 2007; Rosa et al., 2008; 

Zamarioli et al., 2008; Porto et al., 2012), uma vez que a resistência do parafuso ao 

arrancamento possui relação direta com a estabilização do implante. Zamarioli et al. (2008) ao 

avaliarem três diferentes tipos de parafusos utilizados para a fixação anterior da coluna 

vertebral inseridos em poliuretana, constataram a influência do formato no torque de inserção 

e na força de arrancamento. 

A utilização desse método de análise justifica-se pelo fato de os implantes possuírem 

capacidade de resistir às forças de cisalhamento, encurvamento e arrancamento (NBR ISO 
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6892:2002), propriedades mecânicas relacionadas à sua geometria, dimensão e qualidade do 

tecido ósseo no qual são implantados (Zdeblick et al., 1993). A resistência do implante ao 

arrancamento é multifatorial e está relacionada com a densidade mineral óssea, formato e 

técnica cirúrgica (Turkylmaz; Mcglumphy, 2008; Chang et al., 2012), além disso, é 

proporcional a superfície da rosca que fica em contato com o tecido ósseo o que dificulta a 

soltura do implante (Rosa et al, 2008). Portanto, modificações nas roscas dos parafusos 

podem aumentar ou diminuir substancialmente a força de arrancamento (Hsu et al., 2005; 

Orsini et al., 2012).  

Estudos recentes como o de Seong et al. (2013) demonstraram associação entre o 

aumento da carga de ruptura dos implantes com o aumento do tempo de cicatrização. No 

entanto, quando foi comparada a força de inserção com a de arrancamento verificou-se que a 

primeira apresentou valores maiores. Esses resultados eram esperados, uma vez que a 

inserção no osso resiste às forças aplicadas pelo ápice do implante e paredes axiais, enquanto 

que no processo de arrancamento, a resistência se dá apenas pelo encaixe das paredes axiais 

do implante no osso (Seong et al, 2013).   

O ensaio de arrancamento também pode ser utilizado para avaliar a resistência de 

implantes inseridos em substitutos dos ossos naturais, a fim de correlacionar as propriedades 

do parafuso como formato e tratamento de superfície com a estabilidade primária. Esses 

estudos laboratoriais são importantes para a geração e criação de novos modelos de parafusos 

pelas indústrias que sejam viáveis clinicamente (Oliscovicz et al., 2013a). 

O estudo de Aparicio, Padrós & Gil (2011) utilizou o ensaio de arrancamento em 

associação com testes histológicos para avaliar o desempenho mecânico de implantes 

odontológicos com um novo tratamento de superfície e verificou viabilidade na associação de 

métodos mecânicos e histológicos para determinar o grau de implantação e avaliar o processo 

de cicatrização óssea. Diante das limitações dos métodos de análise da estabilidade primaria, 

o ensaio de arrancamento se torna necessário para completa avaliação da estabilidade do 

parafuso, podendo ser associado ao torque de inserção, frequência de ressonância, análises 

histológicas.   

 

2.6 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

 A microscopia eletrônica de varredura é uma técnica comumente empregada para 

análise da superfície de materiais. O Microscópio Eletrônico de Varredura opera nos modos 



Revisão da Literatura - 36 

 
 
 

de alto e baixo vácuo; um feixe de elétrons (primários) é emitido termonicamente a partir de 

um filamento de tungstênio e, após correção de percurso por lentes condensadoras e ajuste de 

foco por lente objetiva, atinge a amostra a ser analisada. Dessa interação são gerados elétrons 

(secundários), responsáveis pela formação das imagens de superfície (Maliska, 2008). 

 A superfície externa é uma das características mais importantes dos implantes, em 

relação à osseointegração, uma vez que é a primeira região a entrar em contato com o tecido 

ósseo Jarmar et al. (2008). Com a utilização do MEV é possível analisar em detalhes, por 

meio de pequenos e grandes aumentos, diferenças na morfologia superficial, em busca de 

falhas no desempenho do parafuso ou apenas para uma caracterização superficial. Em 2011, 

Daood et al. compararam a superfície de implantes que tiveram falha na osseointegração, com 

implantes do mesmo tipo que não foram utilizados, por meio de microscopia eletrônica de 

varredura e EDS.  

 A análise com MEV também pode ser utilizada para avaliar a morfologia de implantes 

submetidos ao tratamento de superfície, a fim de observar as irregularidades e a padronização 

da rugosidade criada na camada superficial do parafuso (Carimo Marino et al., 2012). O 

estudo de Kim et al. (2013) verificou alteração provocada em implantes pela presença do 

tratamento de superfície e o nível de adesão celular decorrente deste processo utilizando 

microscopia eletrônica de varredura. Valente et al. (2014) avaliou deformações na superfície 

de implantes submetidos a ensaios de desempenho, inseridos em osso sintético de poliuretana, 

com MEV. 

 

2.7 Modificação de implantes 

 

O design do implante configura um dos mais importantes fatores para a estabilidade 

primária, por isso, é alvo de estudo de diversos pesquisadores (Moon et al., 2010; Bilhan et 

al., 2010; Dos Santos; Elias; Cavalcanti Lima, 2011; Freitas et al., 2012). Entretanto, ainda 

não há um consenso formado a respeito de qual seria o modelo com maior aplicabilidade 

clínica. A finalidade de definir um formato ideal (considerando geometria, rosca, dimensões) 

é minimizar os fracassos na ancoragem óssea (O´Sullivan et al., 2000; Orsini et al., 2012; 

Desai et al., 2012), sobretudo na técnica de carga imediata, além de facilitar a técnica 

cirúrgica, diminuir o estresse operatório e melhorar a qualidade de vida dos pacientes e 

profissionais.  
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As modificações no desenho e superfície do corpo do parafuso visam a promoção de 

maior área de superfície e contato osso/implante, indução de crescimento ósseo e distribuição 

de carga (Rosa et al., 2008; Orsini et al., 2012), permitindo desta forma, máxima ancoragem 

superficial, inserção com menor trauma ósseo e resistência aos torques de inserção e remoção 

(Misch, 2006).  

 A indústria, baseada nas pesquisas científicas e nos avanços tecnológicos na área de 

materiais, constantemente desenvolve novos desenhos de implantes e tratamentos de 

superfície, gerando transformações recorrentes na implantodontia, assim como dúvidas aos 

cirurgiões-dentistas, que têm dificuldade de encontrar um modelo de parafuso que seja ideal. 

 Diversos podem ser os tipos de modificações realizadas, uma possibilidade é a 

confecção de aberturas, orifícios na região apical do parafuso de modo a criar um sistema 

antirotacional e aumentar o espaço interior para favorecer o crescimento ósseo. Avaliando 

esse tipo de modificação, Chang et al. (2012) demonstraram que a vantagem do novo design 

foi maximizar o espaço para permitir maior crescimento ósseo interno, mantendo a 

estabilidade do implante e reduzindo os custos de material. Por outro lado, a desvantagem foi 

o aumento das despesas de usinagem e torneamento durante a fabricação, além do aumento 

das tensões no terço apical. 

 O implante cilíndrico oco é outro tipo de modificação relatada na literatura. Neste caso 

o objetivo é aumentar a superfície interna de contato osso/implante, o que melhora a 

estabilidade e impede o afrouxamento do parafuso quando ocorre reabsorção óssea marginal. 

Lundgren, Slotte & Grondahl (2013) avaliaram implantes dentários com tal modificação 

instalados em três pacientes, acompanhados por 5 anos, a fim de verificar se eram capazes de 

suportar próteses fixas com bom prognóstico em áreas com altura óssea limitada e concluíram 

que os implantes usados apresentaram sucesso nas condições testadas. 

 Piek et al. (2013) avaliaram o design inovador de implantes para diferentes protocolos 

e aplicações de carga. O implante apresentava uma combinação cônica e cilíndrica de 

formato, com o objetivo de melhorar a estabilidade primária e osseointegração. Ao realizar o 

estudo em pacientes concluíram que a modificação mostrou bons resultados dentro do 

acompanhamento de um ano dos casos clínicos. Essas pesquisas mostram que muitas das 

alterações morfológicas propostas para os parafusos apresentam viabilidade clínica e 

melhoram a ancoragem óssea, favorecendo o processo de osseointegração. Entretanto, os 

grandes avanços científicos e tecnológicos ainda não foram capazes de solucionar muitas das 

complicações associadas aos implantes e que levam ao seu fracasso do ponto de vista clínico.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lundgren%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22171641
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Os objetivos do presente estudo foram: 

 

 Analisar in vitro a influência do formato de implantes na estabilidade primária por 

meio de diferentes metodologias; 

 

 Caracterizar morfologicamente os implantes por microscopia eletrônica de varredura 

antes e após a realização dos ensaios mecânicos para controlar e evitar que possíveis 

deformações superficiais nos implantes pudessem interferir nos resultados da 

estabilidade primária; 

 

 Avaliar o desempenho dos implantes nos diferentes tipos de substratos, poliuretanas 

de 15, 20 e 40 PCF e costela de osso suíno;  

 

 Avaliar a correlação entre as metodologias empregadas, torque de inserção, frequência 

de ressonância e ensaio de arrancamento para análise da estabilidade primária; 

 

 Propor uma modificação na morfologia externa dos implantes e comparar o 

desempenho dos mesmos através de ensaios de torque de inserção, frequência de 

ressonância e ensaio de arrancamento.  
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4.1 Material 

 

4.1.1 Corpos de Prova 

 

Para inserção dos implantes foram utilizados os seguintes tipos de substratos: 

poliuretana da marca Nacional® e costelas de osso suíno. 

As dimensões dos corpos de prova foram estabelecidas em função da execução de um 

plano piloto, com objetivo de facilitar o manuseio dos substratos e a realização dos ensaios 

mecânicos. 

 

4.1.1.1 Poliuretana Nacional® 

 

A poliuretana é um material homogêneo, com propriedades semelhantes às do osso 

cortical humano e tem sido utilizada para avaliar a estabilidade de implantes dentários (Freitas 

et al., 2012; Ahn et al., 2012). De acordo com a norma da American Society for Testing and 

Materials (ASTM 1839-08) é utilizada como material padrão para a inserção de implantes e 

realização de ensaios de arrancamento. No estudo foram selecionados três densidades de 

poliuretana da marca Nacional® para a realização dos ensaios: 15, 20 e 40 PCF ou 0,24g/cm3, 

0,32 g/cm3 e 0,64g/cm3, respectivamente. 

 

4.1.1.2 Costela de Osso Suíno 

 

Este material foi selecionado de acordo com a realização de estudos anteriores na 

odontologia, que utilizaram o osso suíno como substituto para a inserção de implantes 

(Rocha, 2010; Elias et al., 2012; Pithon; Nojima, M.; Nojima, L., 2012). Foram adquiridas 

costelas de um mesmo animal e estas seccionadas em blocos menores. 

 

4.1.2 Implantes 

 

 Foram utilizados 54 implantes de titânio, com tratamento de superfície Neoporous, da 

marca Neodent® (Neodent - JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários Ltda., 

Curitiba, Paraná, Brasil), divididos em seis grupos (n=9) de acordo como formato e tipo de 

conexão protética (Tabela 1) (Figura 1A e B).  
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Tabela 1. Tipos de implantes, formato, conexão protética e dimensão. 

Implante Titamax Ti 
Titamax II 

Plus 

Titamax 

CM 
Alvim Ti 

Alvim II 

Plus 
Alvim CM 

Formato Cilíndrico Cilíndrico Cilíndrico Cônico Cônico Cônico 

Conexão 

Protética 

Hexágono 

Externo 

Hexágono 

Interno 

Cone 

Morse 

Hexágono 

Externo 

Hexágono 

Interno 

Cone 

Morse 

Dimensão 4,0x11 mm 3,75x11 mm 4,0x11 mm 4,3x10 mm 4,3x10 mm 4,3x10 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 1. A) Implantes Titamax Ti, II Plus e CM; B) Implantes Alvim Ti, II Plus e CM. 

 

4.1.2.1 Implantes Modificados 

 

Após ensaiados, os implantes convencionais, cilíndricos com plataforma Hexágono 

Externo (Titamax Ti Cortical) e cônicos com plataforma Cone Morse (Alvim CM) tiveram 

sua morfologia externa alterada por meio da prolongação dos chanfros existentes no parafuso 

original. 

 

4.2 Método 

 

4.2.1 Confecção dos corpos de prova 

 

Após a definição das dimensões ideais dos corpos de prova para a realização dos 

ensaios propostos, os materiais (poliuretana Nacional® e costela de osso suíno) foram 

seccionados na Oficina de Precisão da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto. 

 

 

 

 

  

Titamax Alvim 
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4.2.1.1 Poliuretana Nacional® 

 

A poliuretana da marca Nacional® foi fornecida pelo fabricante, em blocos 

retangulares com dimensões de 4,2 cm de espessura, 17,8 cm de largura e 13 cm de 

comprimento (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Bloco de poliuretana Nacional® 

 

No estudo foram utilizados três diferentes níveis de densidade: 15, 20 e 40 PCF ou 

0,24 g/cm3, 0,32 g/cm3 e 0,64 g/cm3, respectivamente. A partir dos ensaios pilotos foi 

definido que as dimensões ideais para os corpos de prova seriam de 15 mm de largura, 15 mm 

de espessura e 30 mm de comprimento (Figura 3). No total foram confeccionados 162 corpos 

de prova de poliuretana, 54 para cada densidade.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Corpo de prova de poliuretana Nacional®  
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4.2.1.2 Costela de Osso Suíno 

 

Os ossos de costela de suíno foram adquiridos congelados de um mesmo animal e todo 

tecido mole foi removido (Figura 4).  

 

 
Figura 4.  Costela de osso suíno após remoção do tecido mole. 

 

As costelas limpas foram então seccionadas sob irrigação com uma serra elétrica, em 

blocos menores de 20mm de comprimento (Figura 5A e B). Um total de 54 corpos de prova 

foram confeccionados. 

 

  

    

 

 

 

 

 
              Figura 5.  A) Costela de osso suíno vista frontal; B) Costela de osso suíno vista transversal. 

 

As amostras permaneceram acondicionadas em freezer com temperatura aproximada 

de -20ºC e, previamente à realização das análises mecânicas, manteve-se os blocos de costela 

em temperatura ambiente -21 ± 5ºC, por 2 horas, para atingir o equilíbrio térmico e não alterar 

suas propriedades biomecânicas (Rosa et al., 2008). 

 

4.2.2 Caracterização Morfológica dos Implantes (MEV) 

 

 A fim de verificar possíveis alterações na estrutura superficial dos implantes devido à 

realização dos ensaios mecânicos, cada parafuso foi submetido à caracterização morfológica 

antes da sua inserção e após o arrancamento de cada tipo e densidade do substrato. 

 Para esta análise foi utilizado o Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) (Carl 

ZEISS; EVO MA 10), da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (Figura 6). Os implantes 

A B 
A B 20 mm 
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foram submetidos a dois aumentos, um de 40 vezes para análise do corpo inteiro do parafuso 

e um de 100 vezes para análise do terço apical. 

 

 
Figura 6. Microscópio Eletrônico de Varredura. 

 

Cada espécime de metal foi fixado em um “stub” (porta amostra), com fita de carbono 

preta, de forma que o terço apical do implante ficasse voltado para o centro da mesa porta 

amostra. Após a emissão do feixe de elétrons sobre os implantes as imagens foram formadas 

(Figuras 7A e B). 

 

 

 

 

 
 

Figura 7. A) Aumento de 40 vezes; B) Aumento de 100 vezes. 

 

4.2.3 Confecção dos implantes modificados 

 

 Para a confecção dos implantes modificados foi realizada uma alteração na morfologia 

da superfície externa dos modelos Titamax Ti e Alvim CM por meio do prolongamento dos 

chanfros pré-existentes no terço apical do parafuso convencional até o nível da plataforma 

protética (Figura 8A e B). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8. A) Implante Titamax Ti modificado; B) Implante Alvim CM modificado. 

 

A B A B 

  

A B 
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4.2.4 Inserção dos Implantes  

 

4.2.4.1 Implante Convencional 

 

 Todos os implantes foram inseridos por um único operador. O corpo de prova foi 

fixado em uma morsa em posição vertical e o preparo do orifício foi realizado 

perpendicularmente ao substrato, seguindo-se a sequência de fresas indicada pelo fabricante 

para cada modelo de implante (Figura 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Kit Cirúrgico Neodent®. Sequência de brocas utilizadas para inserção dos implantes Titamax (em 

vermelho) e Alvim (em azul). 

 

4.2.4.2 Implante Modificado 

Os implantes modificados foram inseridos na poliuretana de 40 PCF, da mesma forma 

que os convencionais com exceção da sequência de brocas para a confecção do orifício. 

Enquanto para a inserção do implante Alvim CM convencional a última fresa utilizada 

para a perfuração foi de 4,3 mm, de acordo com as recomendações do fabricante; a alteração 

na morfologia externa do parafuso permitiu que a inserção do mesmo fosse realizada com a 

redução de uma broca, ou seja, a última fresa apresentou diâmetro de 3,5 mm. Para o implante 

Titamax Ti convencional o orifício foi realizado até a broca de 3,8 mm, enquanto que a 

modificação permitiu a redução de duas fresas de forma que a última broca utilizada foi a 3,15 

mm.  

 

4.2.4.3 Inserção na Poliuretana Nacional® 

 

 A inserção dos implantes foi realizada seguindo a ordem crescente de densidade das 

poliuretanas, ou seja, iniciou-se pela menos densa de 15 PCF, depois pela de 20 e por último 
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40 PCF. A escolha dessa sequência teve o intuito de evitar que a densidade elevada do 

material pudesse provocar deformações na morfologia externa dos implantes.  

 Para a perfuração dos corpos de prova seguiu-se a técnica cirúrgica de subfresagem, na 

qual a broca final apresenta diâmetro imediatamente inferior ao implante, com objetivo de 

obter maior travamento no substrato. 

Após a confecção dos orifícios no centro de massa de cada substrato, com motor 

elétrico cirúrgico (MC 101, Linha Ômega, Dentscler®), ajustado ao torque de 45 N e 1350 

rpm, os parafusos foram inseridos com os respectivos monta implantes ou chaves de inserção 

e catraca manual, até que a plataforma ficasse ao nível da superfície do corpo-de-prova 

(Figura 10A e B).   

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10.  A) Inserção do implante; B) Implante inserido com plataforma ao nível do substrato. 

 

De acordo com a sequência pré-determinada os 54 implantes foram inseridos 

inicialmente na poliuretana de 15 PCF e, após a realização dos ensaios mecânicos propostos, 

os mesmos foram removidos das amostras e passaram pela análise morfológica da superfície 

com MEV. Os mesmos passos foram seguidos para inserção nas demais densidades do 

material, 20 e 40 PCF.  

 

4.2.4.4 Inserção na Costela de Osso Suíno 

 

 Os corpos de prova de costela suína foram fixados em uma morsa e os implantes 

foram inseridos na região da cortical óssea, seguindo-se a sequência de fresas indicada pelo 

fabricante (Figura 11A e B). O mesmo protocolo de inserção utilizado para inserção nos 

corpos de prova de poliuretana foi seguido para o osso suíno. 

 

 

A B 
A B 
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Figura 11. A) Perfuração da costela na cortical óssea; B) Inserção do implante. 

 

4.2.5 Ensaios Mecânicos 

 

4.2.5.1 Torque de inserção 

 

 Durante a colocação dos implantes nos diferentes tipos de substratos foi aferido o 

torque de inserção utilizando-se um torquímetro digital Mackena (Mackena Indústria e 

Comércio Ltda., São Paulo, São Paulo, Brasil), modelo MK-2001; com capacidade de medida 

de torque de até 120 N.cm. O aparelho foi acoplado a dispositivos adaptados aos respectivos 

formatos dos implantes, desenvolvidos na Oficina de Precisão da Prefeitura do Campus da 

USP de Ribeirão Preto.  

O valor foi mensurado a cada volta do parafuso, sendo considerado o valor máximo 

obtido, o torque máximo de inserção. Os valores obtidos na leitura do torquímetro foram 

convertidos em N.cm, através da fórmula: y = 0,0449x – 0.7907; onde y era o valor em N.cm, 

e x, o valor lido.  

 

4.2.5.2 Análise de Frequência de Ressonância 

 

Após a inserção dos implantes em cada substrato, foi avaliado o coeficiente de 

estabilidade ou análise de frequência de ressonância com o aparelho (Ostell® Mentor, 

Göteborg, Sweden) da Faculdade de Odontologia de Araraquara (FOAR-UNESP). 

O implante inserido no substrato foi acoplado a um dispositivo, transdutor de 

frequência de ressonância, denominado SmartPegTM (Figura 12), específico para cada modelo 

de parafuso. 

 

A B 
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Figura 12. SmartPegTM 

 

A haste medidora do Ostell® era então aproximada, provocando a estimulação do 

SmartPegTM através da emissão de impulsos magnéticos, fazendo o mesmo ressoar em 

frequências específicas a depender do nível de estabilidade do implante (Figura 13). 

 

 

                  

 

 

                     

 

Figura 13. Estimulação do SmartPegTM pela haste do Ostell. 
 

Para obtenção dos valores, a haste medidora do Ostell® foi posicionada em quatro 

pontos diferentes do SmartPegTM, acoplado ao implante. Com a aproximação da haste sem 

tocar o transdutor em sua parte superior, o aparelho emitia um sinal sonoro e exibia o valor da 

frequência de ressonância, como coeficiente de estabilidade do implante (ISQ) (Figura 14).  

 

     
Figura 14. Coeficiente de estabilidade do implante (ISQ). 

 

O ISQ oscila entre 1 e 100, sendo os valores mais altos indicativos de maior 

estabilidade do implante. Foram realizadas quatro medições para cada parafuso e obtida uma 

média entre esses valores, que foram armazenados para posterior análise da estatística. 
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4.2.5.3 Ensaio de Arrancamento 

 

 Segundo a norma ASTM F543, o ensaio de arrancamento é utilizado como método 

para comparar diferentes formatos de parafusos metálicos. 

 Para a realização do arrancamento foi utilizada a Máquina Universal de Ensaios 

(modelo Emic DL-10000; Emic - São José dos Pinhais, Brasil) da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto (FMRP-USP). Cada implante, inserido no substrato, foi acoplado à máquina 

por meio de um dispositivo, confeccionado na Oficina de Precisão da Universidade de São 

Paulo de Ribeirão Preto (Figura 15) que era rosqueado à plataforma do implante. 

 

 
Figura 15. Dispositivo confeccionado para o ensaio de arrancamento. 

 

Para a fixação do corpo de prova tanto de poliuretana, como de costela de osso suíno 

foi utilizada uma peça em formato de “L” invertido. Na base desse aparato existia um orifício, 

para passagem do dispositivo de arrancamento acoplado ao implante. A peça ficou fixa à base 

inferior da máquina universal de ensaios, por meio de uma morsa e o dispositivo, parafusado 

ao implante foi conectado à base móvel da máquina através de um pino (Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
Figura 16. Esquema de fixação do corpo de prova à Máquina Universal de Ensaios. 

A 

B 
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Após a fixação à máquina, cada implante foi submetido ao ensaio de arrancamento 

através de força axial de tração com velocidade constante de 2mm/min e célula de carga de 

200 Kg. Em todos os ensaios foi utilizada pré-carga de 10N e tempo de acomodação de 30 

segundos, valores previamente definidos pelo estudo piloto. Com o programa Software Tesc 

3.04 foi realizada análise dos resultados, por meio de uma curva (força x deslocamento), 

obtida durante a realização dos ensaios.  

 Para todos os tipos de substratos (poliuretana nas três densidades e osso suíno) e 

modelos de implantes foram utilizados os mesmos aparatos e esquema de fixação à máquina 

universal de ensaios, bem como foi aplicada a mesma carga, para padronização dos 

resultados. 

 

4.2.6 Análise Estatística dos Resultados 

 

        Verificada a normalidade do estudo através do teste estatístico Kolmogorov-Smirnov, 

prosseguiu-se a análise dos resultados com o teste ANOVA, seguido do teste de comparação 

de médias, Tukey, com nível de significância de 5%. Para analisar a correlação das 

metodologias utilizadas foi empregado o teste de correlação de Pearson “p de Pearson". Os 

resultados obtidos estão apresentados na sessão abaixo, de acordo com os diferentes métodos 

de aferição da estabilidade primária em função das variáveis (tipos de substratos) e dos fatores 

de variação (formato dos implantes). 
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5. RESULTADOS 
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5.1 Implantes convencionais 

 

5.1.1 Torque de Inserção 

 

Na tabela 2 encontram-se as médias e desvio padrão do torque de inserção (N.cm), 

para os diferentes tipos de implantes: Titamax Ti, Titamax II Plus, Titamax CM, Alvim Ti, 

Alvim II Plus e Alvim CM, inseridos nas poliuretanas (15, 20 e 40 PCF) e na costela de osso 

suíno. 

 

Tabela 2. Média e desvio padrão do torque de inserção (N.cm) dos implantes inseridos nos 

diferentes substratos. 

Implantes 
Poliuretana 15 

PCF (N.cm) 

Poliuretana 20 

PCF (N.cm) 

Poliuretana 40 

PCF (N.cm) 

Osso Suíno 

(N.cm) 

Titamax Ti 11,56 (1,74)Aa 9,89 (0,60)Ba 36,11 (8,20)Bb 43,89 (11,11)Cb 

Tiatamx II Plus 16,22 (3,30)Aa 17,89 (2,75)ABa 32,67 (7,95)ABa 22,22 (6,90)Da 

Titamax CM 11,56 (2,18)Aa 9,44 (0,72)Ba 25,78 (3,03)Bab 36,67 (8,18)CDb 

Alvim Ti 14,89 (3,37)Aa 25,11 (7,75)ABa 43,89 (7,39)Ab 67,22 (29,29)Abc 

Alvim II Plus 22,67 (6,30)Aa 33,89 (3,48)Aab 47,33 (0,5)Abc 53,11 (16,34)BCc 

Alvim CM 27,33 (5,12)Aa 33,00 (2,91)Aab 47,89 (1,36)Ab 73,33 (21,79)Ac 

*Letras maiúsculas iguais indicam semelhança estatística entre os implantes para a mesma coluna. 

**Letras minúsculas iguais indicam semelhança estatística entre os implantes para a mesma linha. 

 

Ao observar os diferentes modelos de implantes inseridos na poliuretana de 15 PCF 

verificou-se semelhança estatística entre eles (p>0,05) (Gráfico 1).  

 

 
Gráfico 1. Gráfico ilustrando o torque de inserção (N.cm) dos implantes Titamax Ti, Titamax II Plus, 

Titamax CM, Alvim Ti, Alvim II Plus e Alvim CM inseridos na Poliuretana Nacional® de 15 PCF.  
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 Na poliuretana de 20 PCF, observou-se melhor desempenho dos implantes cônicos em 

relação aos cilíndricos. A maior média de torque de inserção foi encontrada para os implantes 

Alvim II Plus (33,89±3,48) e Alvim CM (33,00±2,91), com semelhança entre eles (p>0,05). 

Por outro lado, os implantes cilíndricos, Titamax CM (9,44±0,72) e Titamax Ti (9,89±0,60), 

foram os responsáveis pelas menores médias de torque, também semelhantes entre si (p>0,05) 

(Gráfico 2).   

 

 
Gráfico 2. Gráfico ilustrando o torque de inserção (N.cm) dos implantes Titamax Ti, Titamax II Plus, 

Titamax CM, Alvim Ti, Alvim II Plus e Alvim CM inseridos na Poliuretana Nacional® de 20 PCF.  

 

Na poliuretana de 40 PCF, também foi observado superioridade dos implantes cônicos 

em relação aos cilíndricos. O implante cônico, Alvim CM (47,89±1,36), apresentou a maior 

média de torque de inserção, sendo semelhante aos demais implantes cônicos (p>0,05). Com 

relação aos cilíndricos, o Titamax CM (25,78±3,03) demonstrou a menor média, semelhante 

aos demais implantes cilíndricos (p>0,05) (Gráfico 3). 
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Gráfico 3. Gráfico ilustrando o torque de inserção (N.cm) dos implantes Titamax Ti, Titamax II Plus, 

Titamax CM, Alvim Ti, Alvim II Plus e Alvim CM inseridos na Poliuretana Nacional® de 40 PCF.  

 

 Assim como nas poliuretanas, também foi observado melhor desempenho dos 

implantes cônicos inseridos no osso suíno. O implante Alvim CM (73,33±21,79) demonstrou 

a maior média de torque de inserção, sendo semelhante aos demais cônicos (p>0,05). Já o 

implante cilíndrico Titamax II Plus (22,22±6,90) apresentou a menor média de torque, 

estatisticamente diferente do implante cilíndrico Titamax Ti (p=0,001) e semelhante ao 

Titamax CM (p>0,05) (Gráfico 4). 

 

 
Gráfico 4. Gráfico ilustrando o torque de inserção (N.cm) dos implantes Titamax Ti, Titamax II Plus, 

Titamax CM, Alvim Ti, Alvim II Plus e Alvim CM inseridos no osso de costela suína.  

 

Considerando os diferentes tipos de substratos verificou-se que as maiores médias de 

torque de inserção foram encontradas para os implantes inseridos na poliuretana de 40 PCF e 
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osso de costela suína. O implante Alvim CM apresentou média estatisticamente maior (73,33± 

21,79) no osso quando comparado aos demais substratos. Já o implante Titamax II Plus 

demonstrou médias semelhantes (p>0,05) em todos os substratos (Gráfico 5). 

 

    
 Gráfico 5. Gráfico ilustrando o torque de inserção (N.cm) dos implantes Titamax Ti, Titamax II Plus, 

Titamax CM, Alvim Ti, Alvim II Plus e Alvim CM inseridos na poliuretana Nacional® nas densidades 

de 15, 20 e 40 PCF e no osso de costela suína.  

 

5.1.2 Análise de Frequência de Ressonância 

 

Na tabela 3 encontram-se as médias e desvio padrão da análise de frequência de 

ressonância (ISQ), para os diferentes modelos de implantes: Titamax Ti, Titamax II Plus, 

Titamax CM, Alvim Ti, Alvim II Plus e Alvim CM inseridos nas poliuretanas (15, 20 e 40 

PCF) e na costela de osso suíno. 

 

Tabela 3. Média e desvio padrão da frequência de ressonância (ISQ) dos implantes inseridos nos 

diferentes substratos. 

Implantes 
Poliuretana 15 

PCF (ISQ) 

Poliuretana 20 

PCF (ISQ) 

Poliuretana 40 

PCF (ISQ) 

Osso Suíno 

(ISQ) 

Titamax Ti 63,90 (4,44)Aab 60,22 (1,45)Aa 71,11 (0,97)Ab 84,88 (3,69)Ac 

Tiatamx II Plus 58,51 (14,42)Aa 61,24 (1,92)Aa 65,61 (3,75)Aab 72,83 (5,04)Bb 

Titamax CM 63,90 (4,71)Aab 61,03 (5,59)Aa 70,78 (1,26)Ab 85,22 (7,37)Ac 

Alvim Ti 61,02 (6,99)Aa 59,90 (1,81)Aa 67,36 (5,50)Aa 82,98 (5,84)Ab 

Alvim II Plus 66,70 (1,59)Aab 61,05 (2,50)Aa 72,51 (1,07)Abc 79,30(6,09)ABc 

Alvim CM 65,56 (5,18)Aab 59,75 (6,23)Aa 69,30 (2,51)Ab 84,93 (4,34)Ac 

*Letras maiúsculas iguais indicam semelhança estatística entre os implantes para a mesma coluna. 

**Letras minúsculas iguais indicam semelhança estatística entre os implantes para a mesma linha. 
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Ao observar os diferentes modelos de implantes inseridos nas poliuretanas de 15, 20 e 

40 PCF não verificou-se diferença estatística entre os mesmos (p>0,05) (Gráficos 6,7 e 8). 

 

 
Gráfico 6. Gráfico ilustrando a frequência de ressonância (ISQ) dos implantes Titamax Ti, Titamax II 

Plus, Titamax CM, Alvim Ti, Alvim II Plus e Alvim CM inseridos na Poliuretana Nacional® de 15 

PCF.  

 

 
Gráfico 7. Gráfico ilustrando a frequência de ressonância (ISQ) dos implantes Titamax Ti, Titamax II 

Plus, Titamax CM, Alvim Ti, Alvim II Plus e Alvim CM inseridos na Poliuretana Nacional® de 20 

PCF.  
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Gráfico 8. Gráfico ilustrando a frequência de ressonância (ISQ) dos implantes Titamax Ti, Titamax II 

Plus, Titamax CM, Alvim Ti, Alvim II Plus e Alvim CM inseridos na Poliuretana Nacional® de 40 

PCF.  

 

Quando analisados os implantes inseridos na costela de osso suíno, observou-se que os 

valores foram diferentes estatisticamente e que não houve um grupo de implantes que 

apresentou desempenho melhor, pois os resultados foram variáveis. Neste caso o implante 

Titamax CM (85,22±7,37) demonstrou maior média de ISQ, semelhante tanto aos implantes 

cônicos como aos cilíndricos e o Titamax II Plus (72,83±5,04) a menor média, semelhante ao 

implante Alvim II Plus (79,30±6,09) (p=0,574) (Gráfico 9). 

 

 
Gráfico 9. Gráfico ilustrando a frequência de ressonância (ISQ) dos implantes Titamax Ti, Titamax II 

Plus, Titamax CM, Alvim Ti, Alvim II Plus e Alvim CM inseridos no osso de costela suína. 
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Considerando os diferentes tipos de substratos verificou-se que as maiores médias de 

frequência de ressonância foram observadas para os implantes inseridos na poliuretana de 40 

PCF e osso de costela suína. O implante Alvim CM apresentou média estatisticamente maior 

no osso (84,93±4,34) quando comparado aos demais substratos. Já o implante Titamax II Plus 

demonstrou médias semelhantes entre a poliuretana de 40 (65,61±3,74) e o osso (72,61±5,04) 

(Gráfico 10). 

 

 
Gráfico 10. Gráfico ilustrando a frequência de ressonância (ISQ) dos implantes Titamax Ti, Titamax 

II Plus, Titamax CM, Alvim Ti, Alvim II Plus e Alvim CM inseridos na poliuretana Nacional® nas 

densidades de 15, 20 e 40 PCF e no osso de costela suína.  

 

5.1.3 Ensaio de Arrancamento 

                            

Na tabela 4 encontram-se as médias e desvio padrão do ensaio de arrancamento (N), 

para os diferentes modelos de implantes: Titamax Ti, Titamax II Plus, Titamax CM, Alvim 

Ti, Alvim II Plus e Alvim CM inseridos nas poliuretanas (15, 20 e 40 PCF) e na costela de 

osso suíno. 
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Tabela 4. Média e desvio padrão do ensaio de arrancamento (N) dos implantes inseridos nos 

diferentes substratos. 

Implantes 
Poliuretana 15 PCF 

(N) 

Poliuretana 20 PCF 

(N) 

Poliuretana 40 PCF 

(N) 

Osso Suíno 

(N) 

Titamax Ti 108,41 (35,89)Aa 106,62 (19,21)ABa 428,44 (64,34)CDb 468,30 (229,45)Cb 

Tiatamx II Plus 46,20 (5,00)Aa 51,65 (11,93)Aa 61,97 (24,02)Ea 86,40 (30,15)Da 

Titamax CM 183,49 (50,66)Aa 143,52 (35,48)ABCa 687,38 (71,48)Bc 430,50 (125,33)CDb 

Alvim Ti 88,86 (26,34)Aa 184,73 (44,89)ABCa 425,34 (168,09)Db 420,14 (269,34)ABb 

Alvim II Plus 147,84 (35,38)Aa 265,55 (18,90)BCa 608,38 (51,92)BCa 272,24 (110,27)BCb 

Alvim CM 172,50 (39,11)Aa 298,18 (37,54)Ca 910,36 (85,77)Ab 553,79 (222,08)Ac 

*Letras maiúsculas iguais indicam semelhança estatística entre os implantes para a mesma coluna.. 

**Letras minúsculas iguais indicam semelhança estatística entre os implantes para a mesma linha. 

 

Considerando o ensaio de arrancamento para os implantes inseridos na poliuretana de 

15 PCF, não houve diferença estatística significante entre os diferentes modelos de implantes 

testados (p>0,05) (Gráfico 11). 

 

 
Gráfico 11. Gráfico ilustrando a força máxima de arrancamento (N) dos implantes Titamax Ti, 

Titamax II Plus, Titamax CM, Alvim Ti, Alvim II Plus e Alvim CM inseridos na poliuretana de 15 

PCF. 

 

Na poliuretana de 20 PCF, observou-se diferença estatística significante (p<0,05) entre 

os implantes e superioridade dos cônicos em detrimento dos cilíndricos. O implante Alvim 

CM (298,18±37,54) foi o que apresentou maior média para força máxima, apresentando 

resultados semelhantes aos demais implantes cônicos Alvim II Plus (265,55±18,90) (p=1,00) 

e Alvim Ti (184,73±44,89) (p=0,831) e diferença estatística significante dos implantes 

cilíndricos. O implante Titamax II Plus (51,65±11,93) apresentou a menor média (p<0,05) 

(Gráfico 12). 
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Gráfico 12. Gráfico ilustrando a força máxima de arrancamento (N) dos implantes Titamax Ti, 

Titamax II Plus, Titamax CM, Alvim Ti, Alvim II Plus e Alvim CM inseridos na poliuretana de 20 

PCF. 

 

Os valores de arrancamento dos implantes inseridos na poliuretana de 40 PCF foram 

superiores quando comparados às demais densidades e sugere um padrão de repetição 

homogênea para o ensaio de arrancamento em todas as poliuretanas.  O implante cônico 

Alvim CM (910,36±85,77) apresentou o maior valor de força máxima e diferença estatística 

significante dos demais implantes (p<0,05).  Já o implante cilíndrico, Titamax II Plus 

(61,97±24,02), apresentou o menor valor de força máxima, estatisticamente diferente dos 

demais (p<0.05) (Gráfico 13). 

 

 
Gráfico 13. Gráfico ilustrando a força máxima de arrancamento (N) dos implantes Titamax Ti, 

Titamax II Plus, Titamax CM, Alvim Ti, Alvim II Plus e Alvim CM inseridos na poliuretana de 40 

PCF. 
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O dados do osso suíno são diferentes dos encontrados para as poliuretanas, uma vez 

que não seguem um padrão. Entretanto, ainda assim é possível demonstrar a influência da 

macrogeometria específica de alguns implantes, de forma que é possível observar resistência 

semelhante à encontrada nas poliuretanas para o implante Alvim CM (553,79±222,08), com 

maior média de força máxima e para o Titamax II Plus (86,40±30,15), com a menor média 

(Gráfico 14).  

 

 
Gráfico 14. Gráfico ilustrando a força máxima de arrancamento (N) dos implantes Titamax Ti, 

Titamax II Plus, Titamax CM, Alvim Ti, Alvim II Plus e Alvim CM inseridos no osso de costela 

suína. 

 

Considerando os diferentes tipos de substratos verificou-se que as maiores médias de 

força máxima de arrancamento foram observadas para os implantes inseridos na poliuretana 

de 40 PCF e osso de costela suína. O implante Alvim CM (910,36±85,77) apresentou média 

estatisticamente maior na poliuretana de 40 PCF quando comparado aos demais substratos. Já 

o implante Titamax II Plus (86,40±30,15) demonstrou maior média no osso (Gráfico 15). 
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Gráfico 15. Gráfico ilustrando o ensaio de arrancamento (N) dos implantes Titamax Ti, Titamax II 

Plus, Titamax CM, Alvim Ti, Alvim II Plus e Alvim CM inseridos na poliuretana Nacional® nas 

densidades de 15, 20 e 40 PCF e no osso de costela suína.  

 

5.2 Implantes Modificados 

 

5.2.1 Torque de Inserção 

 

Na tabela 5 encontram-se as médias e desvio padrão do torque de inserção (N.cm), dos 

implantes Alvim CM e Alvim CM modificado; Titamax Ti e Titamax Ti modificado, 

inseridos na poliuretana de 40 PCF. 

 

Tabela 5. Média e desvio padrão do torque de inserção (N.cm) dos implantes convencionais e 

modificados inseridos na poliuretana de 40 PCF. 

Implantes Poliuretana de 40 PCF 

Alvim CM 47,88 (0,45) 

Alvim CM (modificado) 96,11 (1,45) 

Titamax Ti 36,11 (2,73) 

Titamax Ti (modificado) 43,22 (1,73) 

 

De acordo com os resultados observou-se um aumento significativo nas médias de 

torque de inserção (p=0,000) para os implantes Alvim CM e Titamax Ti (p=0,043) 

modificados. 
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5.2.2 Análise de Frequência de Ressonância 

 

Na tabela 6 encontram-se as médias e desvio padrão da frequência de ressonância 

(ISQ), dos implantes Alvim CM e Alvim CM modificado; Titamax Ti e Titamax Ti 

modificado, inseridos na poliuretana de 40 PCF. 

 

Tabela 6. Média e desvio padrão da frequência de ressonância (ISQ) dos implantes convencionais 

e modificados inseridos na poliuretana de 40 PCF. 

Implantes Poliuretana de 40 PCF 

Alvim CM 69,30 (0,83) 

Alvim CM (modificado) 67,30 (1,10) 

Titamax Ti 71,11 (0,32) 

Titamax Ti (modificado) 67,55 (0,92) 

 

 Na análise de frequência de ressonância o implante Alvim CM modificado não 

demonstrou diferença estatística (p=0,169) em relação ao convencional. Por outro lado, o 

Titamax Ti modificado provocou redução significativa na frequência de ressonância 

(p=0,002). 

 

5.2.3 Ensaio de Arrancamento 

 

Na tabela 7 encontram-se as médias e desvio padrão da força máxima de arrancamento 

(N), dos implantes Alvim CM e Alvim CM modificado; Titamax Ti e Titamax Ti modificado, 

inseridos na poliuretana de 40 PCF. 

 

Tabela 7. Média e desvio padrão da força máxima de arrancamento (N) dos implantes 

convencionais e modificados inseridos na poliuretana de 40 PCF. 

Implantes Poliuretana de 40 PCF 

Alvim CM 910,37 (28,59) 

Alvim CM (modificado) 500,01 (44,63) 

Titamax Ti 428,44 (21,44) 

Titamax Ti (modificado) 217,72 (28,87) 

 

 Nesse ensaio houve redução significativa da força máxima de arrancamento tanto para 

o implante Alvim CM modificado (p=0,000), como para o Titamax Ti modificado (p=0,000).
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5.3 Correlação dos Métodos de Análise da Estabilidade Primária 

 

A fim de verificar a correlação existente entre as metodologias empregadas para 

aferição da estabilidade primária utilizou-se o teste de correlação de Pearson.  

De acordo com Pearson valores: 

1. > 0,70 para mais ou para menos indicam uma forte correlação. 

2. 0,30 a 0,70 positivo ou negativo indicam correlação moderada. 

3. 0 a 0,30 indicam fraca correlação. 

 

5.3.1 Correlação por Tipo de Substrato 

 

5.3.1.1 Arrancamento x Frequência de Ressonância 

 

Considerando a correlação entre o ensaio de arrancamento e a análise de frequência de 

ressonância para os implantes inseridos na poliuretana de 15 PCF, o valor do coeficiente de 

correlação foi p=0,421, isso significa que há uma correlação positiva moderada entre os 

métodos para esse substrato. Para a poliuretana de 20 PCF p=-0,084, ou seja, existe uma fraca 

correlação; para a poliuretana de 40 PCF p=0,324, correlação moderada e para o osso o valor 

de p=0,600, o que também corresponde a uma correlação moderada (Tabela 8). 

 

Tabela 8. Valores do coeficiente de correlação de Pearson para o ensaio de arrancamento e 

frequência de ressonância 

Tipo de Substrato 
Arrancamento x Frequência de Ressonância 

(p de Pearson) 

Poliuretana de 15 PCF 0,421 

Poliuretana de 20 PCF - 0,084 

Poliuretana de 40 PCF 0,324 

Osso de Costela Suína 0,600 

 

5.3.1.2 Arrancamento x Torque de Inserção 

 

Na correlação entre o ensaio de arrancamento e o torque de inserção para os implantes 

inseridos na poliuretana de 15 PCF, o valor do coeficiente foi de p=0,424, valor indicativo de 

correlação positiva moderada entre os métodos para esse substrato. Para a poliuretana de 20 

PCF p=0,796, ou seja, existe forte correlação; para a poliuretana de 40 PCF p=0,362, 

correlação moderada e para p=0,719, valor correspondente a uma forte correlação (Tabela 9). 
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Tabela 9. Valores do coeficiente de correlação de Pearson para o ensaio de arrancamento e 

torque de inserção 

Tipo de Substrato 
Arrancamento x Torque de Inserção 

(p de Pearson) 

Poliuretana de 15 PCF 0,424 

Poliuretana de 20 PCF 0,796 

Poliuretana de 40 PCF 0,362 

Osso de Costela Suína 0,719 

 

5.3.1.3 Torque de Inserção x Frequência de Ressonância 

 

Na correlação entre o torque de inserção e a frequência de ressonância para os 

implantes inseridos na poliuretana de 15 PCF, o valor do coeficiente de correlação foi 

p=0,305, isso significa que há uma correlação positiva moderada entre os métodos para esse 

substrato. Para a poliuretana de 20 PCF p=0,009, ou seja, existe uma fraca correlação; para a 

poliuretana de 40 PCF p=0,049, fraca correlação; e para o osso o valor de p=0,454, 

corresponde a uma correlação moderada (Tabela 10). 

 

Tabela 10. Valores do coeficiente de correlação de Pearson para o ensaio de arrancamento e 

torque de inserção 

Tipo de Substrato 
Torque de Inserção x Frequência de Ressonância 

(p de Pearson) 

Poliuretana de 15 PCF 0,305 

Poliuretana de 20 PCF 0,009 

Poliuretana de 40 PCF 0,049 

Osso de Costela Suína 0,454 

 

5.3.2 Correlação Geral 

 

 Na tabela 11 encontram-se os valore de p de Pearson considerando todos os modelos 

de implantes e substratos. Os resultados mostraram que a correlação entre os ensaios foi 

moderada p de 0,30 a 0,70. 

 

        Tabela 11. Valor de p do coeficiente de correlação de Pearson 

Correlação dos Ensaios p de Pearson 

Torque de Inserção x 

Arrancamento 

Torque de Inserção x Frequência 

de Ressonância 

Arrancamento x Frequência de 

Ressonância 

0,658 

 

0,634 

 

0,461 
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5.4 Análise Morfológica dos Implantes: MEV 

 

A análise das fotomicrografias realizadas antes da inserção e após os ensaios 

mecânicos não demonstrou alteração morfológica da superfície dos implantes. 

 

5.4.1 Fotomicrografias Antes do Torque de Inserção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17. Fotomicrografias dos implantes Titamax antes da inserção: A) Titamax Ti; B) Titamax II 

Plus; C) Titamax CM (aumento de 40 vezes); D) Titamax Ti; B) Titamax II Plus; C) Titamax CM 

(aumento de 100 vezes). 

 

 
Figura 18. Fotomicrografias dos implantes Alvim antes da inserção: A) Alvim Ti; B) Alvim II Plus; 

C) Alvim CM (aumento de 40 vezes); D) Alvim Ti; B) Alvim II Plus; C) Alvim CM (aumento de 100 

vezes). 
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5.4.2 Fotomicrografias Após Ensaio de Arrancamento da Poliuretana de 15 PCF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19. Fotomicrografias dos implantes Titamax após arrancamento da poliuretana de 15 PCF: A) 

Titamax Ti; B) Titamax II Plus; C) Titamax CM (aumento de 40 vezes); D) Titamax Ti; B) Titamax II 

Plus; C) Titamax CM (aumento de 100 vezes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20. Fotomicrografias dos implantes Alvim após arrancamento da poliuretana de 15 PCF: A) 

Alvim Ti; B) Alvim II Plus; C) Alvim CM (aumento de 40 vezes); D) Alvim Ti; B) Alvim II Plus; C) 

Alvim CM (aumento de 100 vezes). 
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5.4.3 Fotomicrografias Após Ensaio de Arrancamento da Poliuretana de 20 PCF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21. Fotomicrografias dos implantes Titamax após arrancamento da poliuretana de 20 PCF: A) 

Titamax Ti; B) Titamax II Plus; C) Titamax CM (aumento de 40 vezes); D) Titamax Ti; B) Titamax II 

Plus; C) Titamax CM (aumento de 100 vezes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22. Fotomicrografias dos implantes Alvim após arrancamento da poliuretana de 20 PCF: A) 

Alvim Ti; B) Alvim II Plus; C) Alvim CM (aumento de 40 vezes); D) Alvim Ti; B) Alvim II Plus; C) 

Alvim CM (aumento de 100 vezes). 
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5.4.4 Fotomicrografias Após Ensaio de Arrancamento Poliuretana de 40 PCF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 23. Fotomicrografias dos implantes Titamax após arrancamento da poliuretana de 40 PCF: A) 

Titamax Ti; B) Titamax II Plus; C) Titamax CM (aumento de 40 vezes); D) Titamax Ti; B) Titamax II 

Plus; C) Titamax CM (aumento de 100 vezes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24. Fotomicrografias dos implantes Alvim após arrancamento da poliuretana de 40 PCF: A) 

Alvim Ti; B) Alvim II Plus; C) Alvim CM (aumento de 40 vezes); D) Alvim Ti; B) Alvim II Plus; C) 

Alvim CM (aumento de 100 vezes). 
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5.4.5 Fotomicrografias Após Ensaio de Arrancamento do Osso de Costela Suína 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25. Fotomicrografias dos implantes Titamax após arrancamento do osso de costela suína: A) 

Titamax Ti; B) Titamax II Plus; C) Titamax CM (aumento de 40 vezes); D) Titamax Ti; B) Titamax II 

Plus; C) Titamax CM (aumento de 100 vezes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26. Fotomicrografias dos implantes Alvim após arrancamento do osso de costela suína: A) 

Alvim Ti; B) Alvim II Plus; C) Alvim CM (aumento de 40 vezes); D) Alvim Ti; B) Alvim II Plus; C) 

Alvim CM (aumento de 100 vezes). 
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6. DISCUSSÃO 
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É indiscutível a influência da estabilidade primária dos implantes no processo de 

osseointegração, entretanto, sua quantificação através de um único método pode levar a 

resultados infiéis, uma vez que diversas são as características associadas à macro e 

microgeometria do parafuso como formato, dimensão, conexão protética, tratamento de 

superfície; e ao paciente como  densidade, quantidade e qualidade óssea, condição de saúde 

geral, higiene bucal (Freitas et al., 2012; Oliscovicz et al., 2013b). O torque de inserção e 

remoção, análise de frequência de ressonância, ensaio de arrancamento, medições histológicas 

são algumas das metodologias comumente empregadas na área odontológica e médica para 

avaliar os aspectos biomecânicos da estabilidade inicial (Sul et al., 2002; Ottoni et al., 2005; 

Trisi at al., 2009; Elias et al., 2012).  

A fim de superar e limitar as deficiências dessas análises e partindo do princípio que a 

macrogeometria do implante é um dos fatores mais relevantes para a estabilidade inicial 

(Chong et al., 2009; Trisi et al., 2010; Javed et al., 2013), o presente estudo investigou a 

influência na estabilidade primária, de seis designs de implantes convencionais e dois 

modelos modificados, inseridos em diferentes tipos e densidades de substrato, por meio da 

correlação entre as metodologias de torque de inserção, frequência de ressonância, ensaio de 

arrancamento e análise morfológica por microscopia eletrônica de varredura.  

A superfície externa do implante interfere diretamanente na osseointegração, uma vez 

que fica em íntimo contato com o tecido ósseo (Jarmar et al., 2008; Reis et al., 2012). Por 

meio de microscopia eletrônicoa de varredura (MEV) é possível analisar em detalhes, 

diferenças na morfologia superfícial, em busca de falhas no desempenho do parafuso ou 

apenas para caracterização. No estudo, as fotomicrografias dos implantes foram comparadas 

antes e após a realização dos ensaios mecânicos e não foi observada alteração da superfície no 

que diz respeito à conformação das roscas, presença de trincas ou fratura, resultado este que 

justificou a utilização de um mesmo implante para a inserção em mais de um substrato. 

Os dois formatos de implantes comumente encontrados e utilizados na clínica são o 

cônico e o cilíndrico, onde os cônicos promovem uma compactação óssea mais uniforme e 

geram distribuição de forças para o osso circundante de forma mais equitativa (Hsu et al., 

2005; Chong et al., 2009; Dos Santos; Elias; Cavalcanti Lima, 2011; Elias et al., 2012). No 

estudo, observou-se desempenho significantemente melhor dos implantes cônicos quando 

realizado o torque de inserção e ensaio de arrancamento, nas poliuretanas de 20, 40 PCF e na 

costela de osso suíno, assim como relatado na literatura, onde trabalhos demonstram melhor 

estabilidade primária, facilidade de inserção e resistência final maior dos implantes cônicos 

em relação aos cilíndricos (Wu et al., 2012).  
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A largura, outro importante fator relacionado à macrogeometria do parafuso, promove 

maior ancoragem nas corticais vestibular e lingual, melhora a superfície de contato 

implante/osso e a resistência às forças de tração contribuindo positivamente para estabilidade 

primária. Quando o osso é menos denso, a seleção do tamanho (largura/comprimento) é o que 

determina o sucesso da reabilitação (Shemtov-Yona et al., 2014). Os grupos de implantes 

cônicos utilizados no estudo apresentavam dimensões iguais, 4,3 mm de diâmetro por 10 mm 

de comprimento e o grupo de implantes cilíndricos, 4,0 mm de diâmetro por 11 mm de 

comprimento, exceto o cilíndrico de plataforma hexágono interno (Titamax II Plus), com 

diâmetro ligeiramente menor, 3,75 mm.   

As dimensões dos parafusos foram selecionadas em função dos diferentes tipos de 

plataformas protéticas e tamanhos de implantes disponíveis no mercado. O diâmetro 

ligeiramente menor do modelo Titamax II Plus não interferiu no nível de estabilidade primária 

aferido pelo torque de inserção e frequência de ressonância, quando inserido nas poliuretanas 

de 15 e 20 PCF. No entanto, quando inserido na poliuretana de 40 PCF e no osso de costela 

foi observado resistência ao arrancamento estatisticamente menor desse implante quando 

comparado aos demais do mesmo grupo, cilíndrico hexágono externo (p=0,000) e cilíndrico 

cone morse (p=0,000).  

De acordo com o fabricante (Neodent® Curitiba, Paraná, Brasil) esse modelo de 

implante é indicado para ossos tipo I e II e possui como vantagens: presença de dupla rosca, 

para instalação mais rápida e com menor trauma, alto poder de corte e passo de rosca menor 

na porção cervical. Entretanto, houve dificuldade na inserção desse parafuso na poliuretana de 

40 PCF e osso de costela suína, substratos de densidade correspondente ao osso tipo I, 

segundo a classificação de Lekholm & Zarb (1985), além disso, foi necessário alterar a 

sequência de fresas indicada pelo fabricante para a perfuração do substrato, pois a porção 

cervical do implante não permitia sua completa inserção até o nível da plataforma, 

provavelmente devido às características próprias dessa morfologia. Assim, os resultados desse 

estudo sugerem a contraindicação desse modelo de parafuso para ossos de maior densidade, 

como a mandíbula. 

Além dos fatores relacionados à macrogeometria do implante deve-se considerar a 

importância das características ósseas do paciente, no que diz respeito ao volume e densidade 

desses tecidos, fundamentais para o sucesso da cirurgia com implantes. O osso natural 

apresenta em toda a cavidade oral ou em um mesmo segmento ósseo grande variação nas 

propriedades de densidade, rigidez e dureza (Elias et al., 2012). Para simular essa 

variabilidade, foram utilizados no estudo costelas de osso suíno (Freitas et al., 2012; 
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Chowdary et al., 2013; Oliscovicz et al., 2013b) e blocos de poliuretana de 15, 20 e 40 PCF, 

material consistente e uniforme, que apresenta propriedades físicas semelhantes ao osso 

humano (Elias et al., 2012; Reis; Valente; Shimano, 2012; Valente et al., 2014) e que permite 

eliminar a influência da heterogeneidade do substrato na análise do formato dos implantes. 

Quando a qualidade óssea não é favorável, o contato entre o osso e o implante 

diminui, dificultando a estabilidade primária (Trisi et al., 2013; Herekar et al., 2014). Diante 

dos três métodos de aferição da estabilidade empregados no estudo, torque de inserção, 

frequência de ressonância e ensaio de arrancamento, todos os implantes inseridos na 

poliuretana de 15 PCF, densidade comparável ao osso tipo III, não apresentaram diferença 

estatisticamente significante. O´Sullivan et al. (2004) e Kim et al. (2010) encontraram 

resultados similares para o torque de inserção em ossos tipo II e III e sugeriram que os fatores 

relacionados à densidade óssea e design dos implantes afetam diretamente o nível de 

estabilidade primária. Uma vez que a poliuretana de 15 PCF não demonstrou diferença 

estatística entre os modelos de implantes testados pode-se sugerir que essa densidade 

específica do material não é adequada para avaliar a influência da macrogeometria do 

implante na estabilidade primária.  

Apesar de estudos presentes na literatura considerarem a poliuretana um material 

homogêneo, aprovado pela Sociedade Americana de Testes e Materiais como um material 

padrão para testar dispositivos e instrumentos ortopédicos (Elias et al., 2012; Oliscovicz et al., 

2013a; Kim et al., 2014), o presente estudo demonstrou a partir dos resultados obtidos, que 

pode existir heterogeneidade nesse tipo de substrato. Com exceção dos implantes inseridos na 

poliuretana de 15 PCF, os demais do mesmo grupo experimental apresentaram grande 

discrepância entre as médias e um elevado desvio padrão, principalmente quando considerado 

o ensaio mecânico de arrancamento e a poliuretana de maior densidade, 40 PCF. Dessa forma, 

partindo do princípio que os implantes eram os mesmos dentro do grupo e que o método de 

inserção foi igual para todos, essa diferença entre as médias pode ser atribuída ao material, ou 

seja, à sua falta de homogeneidade e padronização. 

De um modo geral, todos os modelos de implantes apresentaram resultados 

considerados satisfatórios para a estabilidade primária. A diferença entre as médias obtidas 

através do torque de inserção, frequência de ressonância e ensaio de arrancamento pode ser 

atribuída aos diferentes tipos e densidades de substrato e a macrogeometria dos implantes, 

reafirmando a influência desses fatores na estabilidade inicial.  Dentro do grupo dos implantes 

cônicos, que apresentaram os melhores resultados, o Alvim CM (cone morse) demonstrou as 

maiores médias, principalmente quando inserido na poliuretana de 40 PCF e osso de costela 
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suína, substratos de maior densidade. Esses dados reforçam a associação positiva entre as 

características da geometria externa do parafuso e da plataforma protética, o que favorece 

tanto a estabilidade primária como a estabilidade da prótese (Weigl, 2004; Castro et al., 

2014). 

Apesar dos elevados índices de torque de inserção obtidos pelo implante Alvim CM 

sugerirem elevada estabilidade primária, pré-requisito para o carregamento imdediato, ainda 

há controvérsia na literatura a respeito dos efeitos da aplicação de torques muito altos. Trisi et 

al. (2009) verificaram que a estabilidade primária é influenciada pela interação mecânica 

entre o implante e o tecido ósseo e que o sucesso do mesmo pode ser acelerdo e/ou aumentado 

pela aplicação de um protocolo cirúrgico com torques de inserção elevados. Segundo Ottoni 

et al. (2005), a cada aumento de 9,8 N.cm de torque de inserção, o risco de perda dos 

implantes submetidos à carga imediata é reduzido em 20%.  Entretanto, outros estudos como 

o de Coelho et al. (2010) mostram que torques de inserção elevados podem produzir altas 

forças de compressão no tecido ósseo, induzir efeitos deletérios sobre a microcirculação local 

e as respostas celulares do osso e provocar necrose óssea, retardando ou comprometendo a 

osseointegração dos implantes (Freitas et al., 2012; Duyck et al., 2013). 

Um implante estável normalmente apresenta valor de frequência de ressonância (ISQ) 

superior a 65 e um ISQ<50 pode indicar falha potencial ou aumento do risco de fracasso 

(Atsumi; Park; Wang, 2007; Kim et al., 2013). No presente estudo, apesar dos valores de ISQ 

obtidos serem considerados favoráveis para a estabilidade primária, não houve diferença 

estatisticamente significativa (p>0,05) entre os diferentes grupos de implantes testados, para 

todas as densidades da poliuretana. Os implantes inseridos na costela de osso suíno também 

foram semelhantes, com exceção do Titamax II Plus (cilíndrico hexágono interno) que 

apresentou a menor média de ISQ, diferente dos demais (p<0,05).  

A ausência de diferença entre os grupos de implantes inseridos nas poliuretanas, 

demonstrada pelos resultados da frequência de ressonância, pode ser atribuída tanto ao 

método de aferição do aparelho, quanto às características desse tipo de substrato. O Ostell se 

expressa eletromagneticamente captando valores de frequência de ressonância emitidos pelo 

implante, contudo, esses valores podem ser influenciados por diversos fatores, como o contato 

das espiras com o osso, a fixação do parafuso em apenas uma parede óssea e o incompleto 

contato osso/implante (Huwiler et al., 2007; Ito et al., 2008; Kim et al., 2013). Em vista da 

poliuretana ser um material polimérico que simula o osso seco as forças aplicadas durante o 

torque de inserção podem provocar a quebra do substrato em partículas, que ficam 

depositadas entre as roscas; diferentemente do que ocorre no osso suíno, uma mistura de
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material orgânico e inorgânico com relativa umidade, que gera compactação óssea com a 

aplicação do torque. Essa diferença na constituição do material que fica depositado entre as 

espiras do parafuso gera uma transmissão diferente, justificando a semelhança entre os 

resultados encontrados em todas as densidades da poliuretana.     

A correlação entre RFA/ensaio de arrancamento (p=0,461) e RFA/TI (p=0,634) foi 

moderada de acordo com o p de Pearson. Entretanto, quando avaliados os ensaios 

separadamente verificou-se que para o torque de inserção e ensaio de arrancamento os 

diferentes modelos de implantes apresentaram diferenças estatísticas e para a frequência de 

ressonância houve semelhança. Esses resultados sugerem que essa análise, quando empregada 

individualmente, não é suficiente para identificar a influência da geometria do implante na 

estabilidade primária, provavelmente devido ao que foi descrito no parágrafo acima. Na 

literatura é possível encontrar estudos favoráveis a utilização desse método e outros que 

mostram discrepância entre a frequência de ressonância e outras técnicas de aferição da 

estabilidade primária como torque de inserção, remoção, densidade mineral óssea e análise 

histológica do contato osso implante (Da Cunha et al., 2004; Akkoucaoglu et al., 2005; Ito et 

al., 2008). Os resultados do presente estudo demostraram que os resultados de RFA foram 

favoráveis para a estabilidade primária e que houve correlação moderada entre as diferentes 

metodologias, contudo, as técnicas, quando utilizadas individualmente apresentam 

deficiências e estas podem ser supridas pela associação de dois ou mais métodos distintos, o 

que permite uma avaliação mais completa da estabilidade primária. 

Comparando-se os resultados do ensaio de arrancamento com o torque de inserção, 

também se observou correlação moderada de Pearson (p=0,658), valores próximos a uma 

forte correlação (p>0,70). Nesse caso, as forças aumentaram proporcionalmente de acordo 

com a densidade do substrato e demonstraram a influência dos diferentes modelos de 

implantes, com melhor desempenho dos cônicos em relação aos cilíndricos. Esses achados 

também são descritos na literatura, Wegmann et al. (2013) e Helgeson et al. (2013) 

demonstraram que o ensaio de arrancamento está relacionado ao torque de inserção e às 

características do parafuso, sendo considerada uma forma objetiva de avaliar a resistência 

mecânica de implantes. 

Em geral, os dados obtidos a partir dos ensaios realizados com os implantes 

convencionais, demonstraram superioridade do formato cônico, associado a plataforma 

protética cone morse quando comparado ao demais implantes cilíndricos, corroborando com 

os resultados encontrados nos estudos de Bilhan et al. (2010) e Jimbo et al. (2014). Dentre os 

implantes cilíndricos, o Titamax II Plus (plataforma hexágono interno) apresentou as
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menores médias não só em relação aos cônicos, mas também aos demais parafusos de mesmo 

formato, provavelmente devido à morfologia característica do seu terço superior, com 

presença de menor passo de rosca entre as espiras e maior diâmetro cervical. Esses achados 

confirmam a forte influência do formato e da macroestrutura do parafuso na biomecânica da 

estabilidade primária.  

 Por meio das pesquisas realizadas pela comunidade científica, a indústria desenvolve e 

lança constantemente no mercado novos modelos de implantes. Entretanto, ainda não se 

chegou a um consenso a respeito de quais seriam as características associadas ao parafuso 

mais adequadas para atender às necessidades da maioria dos pacientes. 

 O presente estudo teve como um de seus objetivos, criar um novo modelo de 

implante, a partir da modificação da geometria externa de implantes convencionais da 

empresa Neodent® (Neodent, Curitiba, Paraná, Brasil). Para isso, foram selecionados os 

modelos cônico cone morse (Alvim CM) e cilíndrico hexágono externo (Titamax Ti), os 

primeiros por apresentarem no estudo as maiores médias e os últimos por serem comumente 

empregados na prática clínica. O substrato de escolha para a inserção foi a poliuretana de 40 

PCF, densidade que demonstrou no estudo grande semelhança às características do osso 

natural. 

 A modificação constituiu na prolongação dos chanfros pré-existentes na porção apical 

do implante até o nível da plataforma protética.  Para análise da estabilidade primária foram 

utilizados os mesmos ensaios mecânicos empregados para avaliar os parafusos convencionais. 

Os resultados mostraram um aumento significativo das médias de torque de inserção 

(p=0,000) para os implantes Alvim CM modificados, semelhança estatística para o ensaio de 

frequência de ressonância (p=0,169) e diminuição significativa das médias de força máxima 

(p=0,000). Apesar de estatisticamente o implante Alvim CM modificado ter sido favorável 

apenas para o torque de inserção, ainda assim pode-se considerar que as médias da força 

máxima de arrancamento foram satisfatórias (500,01±44,63) para a estabilidade primária.  

 Os implantes Titamax Ti modificados promoveram aumento significativo do torque de 

inserção (p=0,043) e diminuição significativa na frequência de ressonância (p=0,002) e ensaio 

de arrancamento (p=0,000). Entretanto, assim como para os implantes cônicos, os valores 

obtidos para a RFA (67,55±0,92) e força máxima (217,72±28,87), apesar de menores, podem 

ser considerados satisfatórios para a estabilidade primária. 

 A vantagem da utilização desses modelos de implantes baseia-se no fato da 

modificação dos chanfros ter permitido a redução do número de fresas necessário para a 

inserção dos parafusos no substrato. Para o implante Alvim CM convencional a última broca
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recomendada pelo fabricante é de 4,3 mm de diâmetro, por outro lado, para o modificado, a 

última fresa utilizada foi a de 3,5 mm (redução de 1 broca); no Titamax Ti convencional a 

broca final determinada é de 3,8 mm, reduzida para 3,15 mm para o modificado (redução de 2 

brocas). A diminuição dos número de fresas promove grandes vantagens não só para o 

cirurgião-dentista, mas também para o paciente, como menor remoção de tecido ósseo, 

possível aplicação em rebordos reabsorvidas, como alternativa a cirurgias de enxerto; e para a 

indústria, que economiza significativamente os gastos com materiais, kits, espaço para 

armazenamento dos mesmos, torneamento dos parafusos.  

Os prolongamentos dos chanfros na superfície externa proporcionaram ao implante 

uma maior capacidade de corte e facilidade de perfuração, características também observadas 

nos parafusos autoperfurantes, indicados para ossos de menor densidade, uma vez que 

promovem elevada compactação da cortical óssea, melhorando a estabilidade primária (Oslon 

et al., 1995; Chong et al., 2009).  

Outro tipo de implante descrito na literatura que também pode ser comparado aos 

desenvolvidos nesse estudo são os microparafusos livre de brocas, que apesar de não 

necessitarem de fresas para perfuração óssea apresentam vantagens semelhantes aos dessa 

pesquisa, como menor tempo de inserção, dano térmico, remoção de tecido ósseo e contato 

osso/implante mais intenso (Gupta; Kotrashetti; Naik, 2012). 

Dentro dos resultados encontrados foi possível observar que o implante modificado 

apresentou eficácia considerável e sugere benefícios aplicáveis como redução no tempo de 

inserção, menor trauma e dano térmico aos tecidos ósseos e redução do diâmetro do parafuso. 

A alteração nas propriedades estudadas ocorreu efetivamente somente com o ensaio de 

arrancamento, possivelmente devido à característica multifatorial desse método que avalia a 

resistência do implante em associação com a densidade mineral óssea, formato e técnica 

cirúrgica (Turkylmaz; Mcglumphy, 2008; Chang et al., 2012). Outro fator que pode ter 

resultado na redução da média de arrancamento é a proporcionalidade que existe entre a 

superfície da rosca em contato com o tecido ósseo, de forma que modificações nas mesmas 

podem aumentar ou diminuir substancialmente a força do arrancamento (Hsu et al., 2005; 

Orsini et al., 2012). Porém, apesar de menores, os resultados obtidos ainda estão dentro dos 

padrões aceitos para uma boa estabilidade primária. 

A modificação realizada foi uma proposta inicial e pode sofrer novas alterações a fim 

de melhorar suas propriedades para aplicação em escala industrial. O grande ineditismo desse 

estudo foi avaliar a efetividade dessa alteração morfológica na superfície externa dos 

parafusos, cujas principais indicações seriam evitar o excessivo desgaste de tecido ósseo, ou 
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seja, favorecer o processo de cicatrização, reduzir os danos térmicos provocados pelas fresas 

durante a inserção, permitir a instalação de implantes em regiões reabsorvidas sem a 

necessidade de cirurgia prévia de enxertia e melhorar as condições do pós-operatório. A partir 

dos resultados preliminares obtidos pode-se dizer que a modificação foi satisfatória e que os 

dados coletados podem servir de base para o delineamento e desenvolvimento de trabalhos 

futuros em outros substratos e in vivo, estudos estes necessários para confirmar a viabilidade 

clínica e comercial desses implantes. 
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A partir da análise e interpretação dos resultados concluiu-se que: 

 

1. Os diferentes formatos de implantes influenciaram na estabilidade primária, dentre 

os quais os cônicos apresentaram melhor desempenho; 

 

2. A caracterização microestrutural dos implantes não mostrou alteração na 

morfologia externa dos mesmos, permitindo sua inserção em mais de um substrato; 

 

3. A análise dos implantes em diferentes tipos de substratos demonstrou que a 

poliuretana de 15 PCF não apresenta resistência suficiente para análise do formato 

e que a poliuretana de 40 PCF e osso suíno são os melhores substratos para 

avaliação da estabilidade primária; 

 

4. A correlação entre os métodos foi moderada, mostrando que todos são eficientes 

para análise da estabilidade primária e que os mesmos devem ser utilizados em 

associação para a obtenção de resultados mais confiáveis; 

 

5. A comparação entre os implantes convencionais e modificados sugere a 

viabilidade da modificação realizada, uma vez que promoveu vantagens na 

inserção e manteve as condições para uma boa estabilidade primária. 
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Apêndice – A 

 

Tabela A1 – Dados do Torque de Inserção (N.cm), Frequência de Ressonância (ISQ) e Força Máxima 

de Arrancamento (N) dos implantes inseridos na poliuretana de 15 PCF. 

 

 Titamax 

Ti 

Titamax  

II Plus 

Titamax 

CM 

Alvim  

Ti 

Alvim  

II Plus 

Alvim  

CM 

 

Torque de Inserção  

       

C1 10,00 13,00 10,00 15,00 32,00 32,00 

C2 12,00 13,00 10,00 10,00 10,00 30,00 

C3 12,00 18,00 13,00 15,00 20,00 30,00 

C4 10,00 20,00 15,00 16,00 22,00 30,00 

C5 12,00 20,00 10,00 15,00 22,00 18,00 

C6 13,00 20,00 11,00 10,00 30,00 31,00 

C7 10,00 15,00 10,00 17,00 21,00 20,00 

C8 15,00 12,00 15,00 15,00 25,00 30,00 

C9 10,00 15,00 10,00 21,00 22,00 25,00 

       

       

Frequência de Ressonância 

 
C1 66,50 78,00 64,00 65,20 67,70 69,00 

C2 68,00 32,00 68,00 49,00 68,00 67,50 

C3 68,00 65,70 59,20 68,20 65,20 66,50 

C4 57,70 65,50 68,00 67,70 66,50 61,70 

C5 60,50 66,20 66,00 62,20 64,20 53,00 

C6 66,50 66,50 66,20 51,00 64,70 68,20 

C7 61,20 41,00 61,20 60,70 68,00 68,00 

C8 68,50 51,50 68,00 66,20 68,00 68,20 

C9 58,20 60,20 54,50 59,00 68,00 68,00 

 

 
Força Máxima de Arrancamento 

 
C1 108,98 48,18 96,86 88,12 185,27 183,75 

C2 129,22 42,09 192,28 54,03 69,01 189,53 

C3 144,03 40,25 203,47 123,42 118,34 195,09 

C4 52,71 55,54 218,22 94,32 148,33 193,25 

C5 58,48 44,56 125,79 109,27 162,87 98,78 

C6 140,45 52,49 205,47 47,07 151,89 194,67 

C7 97,33 45,55 206,91 98,21 148,92 109,17 

C8 149,42 43,00 257,60 72,21 169,54 196,07 

C9 95,11 44,20 144,87 113,13 176,44 192,21 

 

 



Apêndice - 103 

 
 
 
 

Apêndice – B 

 

Tabela B1 – Dados do Torque de Inserção (N.cm), Frequência de Ressonância (ISQ) e Força Máxima 

de Arrancamento (N) dos implantes inseridos na poliuretana de 20 PCF. 

 

 Titamax 

Ti 

Titamax  

II Plus 

Titamax 

CM 

Alvim  

Ti 

Alvim  

II Plus 

Alvim  

CM 

 

Torque de Inserção  

       

C1 10,00 15,00 10,00 20,00 43,00 30,00 

C2 10,00 15,00 10,00 16,00 32,00 32,00 

C3 10,00 15,00 9,00 30,00 33,00 32,00 

C4 9,00 20,00 8,00 10,00 33,00 32,00 

C5 10,00 20,00 9,00 30,00 32,00 35,00 

C6 11,00 15,00 9,00 30,00 33,00 32,00 

C7 9,00 20,00 10,00 30,00 34,00 32,00 

C8 10,00 21,00 10,00 30,00 33,00 32,00 

C9 10,00 20,00 10,00 30,00 32,00 40,00 

       

       

Frequência de Ressonância 

 

C1 59,20 63,20 63,50 60,50 62,20 52,00 

C2 62,50 62,00 51,20 56,70 57,70 51,20 

C3 60,50 60,20 60,50 58,50 61,20 60,50 

C4 59,00 59,50 66,00 59,00 60,50 66,00 

C5 61,50 63,20 67,00 61,50 58,70 67,00 

C6 62,00 57,50 52,70 62,00 66,50 52,70 

C7 62,20 62,70 64,20 62,20 61,50 64,20 

C8 59,00 60,70 60,50 59,00 61,50 60,50 

C9 59,70 62,20 63,70 59,70 59,70 63,70 

 

 

Força Máxima de Arrancamento 

 

C1 112,39 25,91 170,53 189,09 293,80 327,79 

C2 88,46 50,59 175,90 140,20 265,51 297,81 

C3 104,37 55,01 127,49 196,16 283,39 313,85 

C4 119,19 46,64 127,21 86,35 278,77 301,82 

C5 124,77 66,50 88,53 226,75 237,43 334,32 

C6 138,64 48,75 97,77 183,04 262,79 311,20 

C7 76,63 60,58 154,48 217,17 262,59 239,67 

C8 99,88 48,27 191,74 209,69 267,69 231,31 

C9 95,33 62,62 158,08 214,18 238,04 325,89 
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Apêndice – C 

 

Tabela C1 – Dados do Torque de Inserção (N.cm), Frequência de Ressonância (ISQ) e Força Máxima 

de Arrancamento (N) dos implantes inseridos na poliuretana de 40 PCF. 

 

 Titamax 

Ti 

Titamax  

II Plus 

Titamax 

CM 

Alvim  

Ti 

Alvim  

II Plus 

Alvim  

CM 

 

Torque de Inserção  

       

C1 50,00 27,00 25,00 45,00 47,00 50,00 

C2 35,00 33,00 25,00 32,00 48,00 50,00 

C3 40,00 33,00 27,00 48,00 48,00 47,00 

C4 40,00 20,00 30,00 48,00 47,00 48,00 

C5 45,00 40,00 22,00 48,00 47,00 48,00 

C6 30,00 23,00 24,00 48,00 47,00 46,00 

C7 30,00 35,00 25,00 30,00 47,00 47,00 

C8 25,00 40,00 23,00 48,00 47,00 48,00 

C9 30,00 43,00 31,00 48,00 48,00 47,00 

       

       

Frequência de Ressonância 

 

C1 71,70 69,20 71,50 67,00 72,50 71,70 

C2 69,70 67,00 72,50 70,00 71,70 67,00 

C3 70,70 66,20 70,00 66,50 73,00 69,70 

C4 71,70 56,70 70,70 70,70 73,20 64,70 

C5 72,20 64,50 69,70 69,20 74,00 72,00 

C6 71,00 69,50 71,70 53,20 72,50 70,70 

C7 70,00 66,70 72,00 70,20 70,20 69,70 

C8 72,50 64,70 70,50 70,00 72,50 67,00 

C9 70,50 66,00 68,50 69,50 73,00 71,20 

 

 

Força Máxima de Arrancamento 

 

C1 464,12 53,24 703,38 315,62 650,89 912,59 

C2 373,41 50,18 705,97 224,51 528,91 971,07 

C3 406,19 84,31 737,72 375,18 608,80 829,88 

C4 427,88 15,64 844,81 356,48 586,30 988,61 

C5 489,21 64,12 620,97 437,40 688,56 909,47 

C6 362,33 59,15 643,62 606,02 593,17 1064,08 

C7 557,67 52,69 628,52 234,10 553,12 869,56 

C8 398,16 79,82 666,26 691,48 600,85 858,74 

C9 377,02 98,59 635,19 587,32 664,83 789,39 
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Apêndice – D 

 

Tabela D1 – Dados do Torque de Inserção (N.cm), Frequência de Ressonância (ISQ) e Força Máxima 

de Arrancamento (N) dos implantes inseridos no osso de costela suína. 

 

 Titamax 

Ti 

Titamax  

II Plus 

Titamax 

CM 

Alvim  

Ti 

Alvim  

II Plus 

Alvim  

CM 

 

Torque de Inserção  

       

C1 50,00 20,00 20,00 40,00 65,00 110,00 

C2 45,00 15,00 42,00 38,00 65,00 40,00 

C3 50,00 25,00 40,00 42,00 70,00 60,00 

C4 50,00 10,00 40,00 70,00 68,00 80,00 

C5 20,00 22,00 40,00 80,00 25,00 60,00 

C6 30,00 28,00 38,00 90,00 55,00 60,00 

C7 50,00 32,00 30,00 35,00 50,00 80,00 

C8 50,00 20,00 48,00 100,00 30,00 70,00 

C9 50,00 28,00 32,00 110,00 50,00 100,00 

       

       

Frequência de Ressonância 

 

C1 78,70 75,50 76,70 85,20 89,20 88,00 

C2 87,70 69,00 83,20 86,20 75,70 77,70 

C3 83,70 70,20 84,20 86,20 83,20 82,70 

C4 89,00 77,00 92,50 83,00 80,00 80,70 

C5 82,00 68,70 91,70 83,00 71,70 86,20 

C6 82,50 73,20 88,50 90,70 74,00 91,70 

C7 87,20 83,50 74,00 70,20 83,70 88,50 

C8 83,50 68,70 95,50 78,20 72,50 82,70 

C9 89,70 69,70 80,70 84,20 83,70 86,20 

 

 

Força Máxima de Arrancamento 

 

C1 499,68 73,64 258,98 139,04 351,52 724,53 

C2 548,09 78,33 355,33 156,79 288,76 215,20 

C3 242,66 131,97 646,13 155,77 483,77 325,89 

C4 918,37 30,80 457,45 688,56 282,92 768,31 

C5 243,68 66,43 559,85 673,40 119,67 394,42 

C6 240,56 90,57 491,52 497,57 307,67 650,28 

C7 530,14 116,13 355,19 139,59 262,99 381,64 

C8 333,43 80,16 449,57 562,84 138,36 731,80 

C9 658,17 109,60 300,53 767,77 214,52 792,11 
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Apêndice – E 

 

Tabela E1 – Dados do Torque de Inserção (N.cm), Frequência de Ressonância (ISQ) e Força Máxima 

de Arrancamento (N) dos implantes modificados inseridos na poliuretana de 40 PCF. 

 

 
Titamax Ti Alvim CM 

 

Torque de Inserção 

   

C1 45,00 110,00 

C2 40,00 110,00 

C3 45,00 100,00 

C4 45,00 105,00 

C5 50,00 110,00 

C6 32,00 90,00 

C7 42,00 85,00 

C8 48,00 60,00 

C9 42,00 95,00 

   

   

Frequência de Ressonância 

 

C1 68,50 66,00 

C2 66,00 62,75 

C3 64,25 68,50 

C4 67,50 69,50 

C5 68,75 69,50 

C6 68,75 67,25 

C7 70,00 73,00 

C8 71,50 62,75 

C9 62,75 66,50 

 

 

Força Máxima de Arrancamento 

 

C1 426,41 593,71 

C2 198,25 656,47 

C3 162,03 674,96 

C4 150,30 508,58 

C5 158,79 572,84 

C6 226,48 364,44 

C7 190,65 394,29 

C8 268,50 298,49 

C9 178,07 436,31 

 

 


