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RESUMO 
 

OLISCOVICZ, N.F. INFLUÊNCIA DO DESIGN, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE E 

DENSIDADE DO SUBSTRATO NA ESTABILIDADE PRIMÁRIA DE IMPLANTES 

ODONTOLÓGICOS. ANÁLISE POR MEIO DE TORQUE DE INSERÇÃO, RESISTÊNCIA 

AO ARRANCAMENTO E FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA. Ribeirão Preto, 2011. 

154p. Dissertação (Mestrado em Reabilitação Oral). Faculdade de Odontologia de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo.  

 
A grande variedade de designs de implantes disponíveis no mercado, assim como a 

variabilidade óssea nos pacientes, torna cada vez mais difícil a seleção do implante que 
permita obter uma maior estabilidade primária, fator essencial para osseointegração. O 
objetivo desse trabalho foi avaliar a influência do formato e tratamento de superfície de 
implantes, assim como do substrato utilizado, na estabilidade primária; aferida por meio de 
ensaios de desempenho e freqüência de ressonância. Foram utilizados 32 implantes 
Conexão®: 8 implantes cilíndricos hexágono externo sem tratamento de superfície (MS), 8 
cilíndricos hexágono externo com tratamento Porous duplo (MP), 8 cilíndricos hexágono 
interno com tratamento Porous (CA), 8 cônicos sem tratamento (CC); todos com 11,5 mm de  
comprimento, e 3,75 mm de diâmetro para cilíndricos e 3,5 mm para os cônicos. Foram 
inseridos em diferentes substratos: osso de costela suína; osso artificial de poliuretana 
Synbone©; poliuretana Nacional® em três densidades - 15, 20 e 40 PCF; e madeira pinus. 
Para o ensaio de desempenho foi quantificado o torque de inserção com o torquímetro digital 
Kratos®, e a força de arrancamento por meio de força axial de tração com célula de carga de 
200 kg, realizada na Máquina Universal de Ensaios Emic® DL-10000, e Software Tesc 3.13. A 
análise da frequência de ressonância foi realizada com o aparelho Osstell Mentor®. Para 
obtenção dos resultados estes receberam tratamento estatístico ANOVA e Teste de Tukey 
com nível de significância a 5%. Ao analisar o torque de inserção, implantes com tratamento 
de superfície não foram diferentes estatisticamente do usinados, assim como os implantes 
cilíndricos não tiveram diferença estatística com os cônicos em todos os substratos (p>0,05), 
com exceção da poliuretana Synbone©, onde os cônicos apresentaram a menor média (4,45 ± 
0,82) e tiveram diferença estatistica com os cilíndricos, hexágono externo (MP= 11,39 ± 0,76; 
MS= 10,34 ± 1,68), e interno (12,18 ± 3,78). No osso suíno, na poliuretana Nacional® de 15 
PCF e na madeira, os implantes cônicos mostraram um melhor desempenho que nos outros 
substratos. Da mesma forma que no torque de inserção, em relação à força máxima de 
arrancamento, implantes tratados e usinados, assim como cônicos e cilíndricos, não tiveram 
diferença estatística (p>0,05), em todos os substratos; implantes cônicos só não 
apresentaram menores médias de força de arrancamento em matérias menos densos - osso 
suíno (138,19 ± 57,41 N), poliueretana Nacional® de 15 (209,57 ± 9,60 N) e 20 PCF (206,57 ± 
31,51 N). Os valores de frequência de ressonância mostraram que, apesar dos implantes com 
tratamento de superfície apresentarem maior média de ISQ que os implantes usinados em 
todos os substratos, estes não apresentaram diferença estatística entre si (p>0,05), com 
exceção da inserção na poliuretana Nacional de 20 PCF. Pôde-se concluir que, tanto o 
formato, como o tratamento de superfície dos implantes não influenciaram nas análises 
realizadas, entretanto, o substrato utilizado e sua densidade tiveram uma maior influência nos 
resultados obtidos.  

Palavras-Chave: Implantes Dentários, Biomecânica, Substitutos ósseos. 
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ABSTRACT 

 

OLISCOVICZ, N.F. INFLUENCE OF THE DESIGN, SURFACE TREATMENT AND 

SUBSTRATE DENSITY ON THE PRIMARY STABILITY OF DENTAL IMPLANTS. 

ANALYSIS USING INSERTION TORQUE, PULL-OUT STRENGTH AND RESONANCE 

FREQUENCy.  Ribeirão Preto, 2011. 154p. Dissertação (Mestrado em Reabilitação 

Oral). Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo.   

 
The great variety of implant tipes available in the market, as well as the variability of patients‟ 
bones, makes the selection of the implant that allows greatest primary stability, an essential 
factor for osseointegration, increasingly difficult. The aim of this study was to evaluate the 
influence of the format and surface treatment of implants, as well as the substrate used in 
primary stability; verified through resonance frequency and performance tests. 32 Conexão® 
implants were used: 8 cylindrical external hexagon implants without surface treatment (MS), 
8 cylindrical external hexagon implants with double Porous treatment (MP), 8 cylindrical 
internal hexagon implants with Porous treatment (CA), and 8 tapered implants without 
treatment (CC). All had a length of 11.5 mm, while the cylindrical ones had a of diameter 
3.75 mm compared with 3.5 mm for the tapered ones. They were inserted in different 
substrates: pig rib bone; artificial bone made from polyurethane Synbone©; Nacional® 
polyurethane in three densities - 15, 20 and 40 PCF; and pinus wood. For the performance 
test the insertion torque (N.cm) was quantified using the digital Kratos® torque meter, and the 
pull-out force (N) by means of axial traction force with a 200 kg load cell, carried out in the 
Emic® DL-10000 Universal Test Machine and the Tesc 3.13 software. The analysis of the 
resonance frequency (ISQ) was carried out with the Osstell Mentor® device. To obtain the 
results the ANOVA and Tukey statistical tests were used with a level of significance 5%. 
When analyzing the insertion torque, implants with surface treatment were not statistically 
different from the machined ones, nor did the cylindrical implants have any statistical 
difference from the tapered ones in all the substrates (p>0.05), with exception of 
polyurethane Synbone©, where the tapered ones had a lower average (4.45 ± 0.82) and a 
statistical difference from the external hexagon (MP= 11.39 ± 0.76; 10.34 MS= ± 1.68), and 
internal hexagon (12.18 ± 3.78) cylindrical ones. In the pig bone, the 15 PCF Nacional® 
polyurethane and the wood tapered implants had a better performance that in the other 
substrate. Similar to the insertion torque, treated and machined implants, and tapered and 
cylindrical, did not have any statistical difference (p>0.05) in all the substrates; tapered 
implants only did not have a lower average of pull-out except in less dense substrates – pig 
bone (138.19 ± 57.41 N), 15 Nacional® polyurethane (209.57 ± 9.60 N) and 20 PCF (206.57 
± 31.51 N). Internal cylindrical hexagon implants had the highest numerical average of all the 
inserted materials. The resonance frequency values showed that although the implants with 
surface treatment had a greater average ISQ that the machined implants in all the 
substrates, there was no statistical difference between them (p> 0.05), with the exception of 
the insertion of 20 PCF Nacional® polyurethane. It can be concluded that both the format and 
surface treatment of implants did not influence the analyses, however, the substrate used 
and their densities had a bigger influence on the results obtained.  
 
 
Keywords: Dental implants, Biomechanics, Bone substitutes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

        A utilização dos implantes osseointegrados na reabilitação oral teve um 

aumento significativo nos últimos anos em função de estudos que apresentaram 

altos índices de sucesso (Turkylmaz et al., 2008; Aksoy et al., 2009; Browers et al., 

2009; Rozé et al., 2009; Song et al., 2009), e do desenvolvimento científico e 

industrial que ampliou a aplicação desses implantes. No entanto, para a obtenção de 

um prognóstico favorável alguns requisitos são essenciais, como o planejamento 

cirúrgico, o conhecimento do leito ósseo, e a correta seleção do implante; para 

impedir a micromovimentação do implante no ato cirúrgico, definida como 

estabilidade primária (Carvalho et al., 2008).  

        A estabilidade primária é essencial na Implantodontia Odontológica para que 

ocorra a cicatrização natural e formação óssea efetiva (Morton et al., 2004; Chong et 

al., 2009), assim como para a manutenção de tecidos duros e moles periimplantares 

(Hermann et al., 2001; Glauser et al., 2004; Salmória et al., 2008); portanto, é uma 

condição determinante para a ocorrência da osseointegração (Trisi et al., 1999; 

Carvalho et al., 2008, Cehreli et al., 2009a, 2009b; Chong et al., 2009; Browers et al., 

2009; Kahraman et al., 2009; Degidi et al., 2010).  

        Para ocorrência da fixação inicial logo após o término da inserção do implante 

e, sabendo que a estabilidade pode diminuir com o tempo com a remodelação do 

osso periimplantar (Çehreli et al., 2009a, 2009b); alguns fatores biológicos e 

mecânicos devem ser respeitados (Turkylmaz et al., 2008; Browers et al., 2009, 

Çehreli et al., 2009a, 2009b; Chong et al., 2009; Kahraman et al., 2009). Estes 

fatores podem ser inerentes ao paciente, como os índices clínicos periimplantares, a 
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qualidade, densidade e o volume ósseo; e fatores dependentes da técnica cirúrgica 

e da correta seleção dos implantes, considerando sua morfologia macroscópica e 

microscópica (Rosa et al., 2008; Aksoy et al., 2009; Chong et al., 2009; Kahraman et 

al., 2009; Tabassum et al., 2010). Tais fatores possuem uma interdependência, onde 

o conhecimento sobre a densidade e o volume ósseo é fundamental para que o 

cirurgião-dentista planeje o tipo de cirurgia adequada e selecione o design de 

implante que obtenha maior estabilidade primária.  

        A seleção de um implante adequado é cada vez mais difícil, diante da grande 

variedade de marcas e modelos macro e microestruturais disponíveis no mercado. 

A macroestrutura ou design pode diferir quanto ao tamanho, formato, desenho, 

número e profundidade das espiras do parafuso, e tipo de conexão protética 

(Martínez González et al., 2006); e a microestrutura quanto ao tratamento de 

superfície; onde cada um é indicado para determinado tipo de osso. Esse fato, e até 

mesmo a pouca informação sobre a eficácia da variação dos modelos, deixa o 

cirurgião em dúvida ou o leva a desconsiderar essas características, principalmente 

as relacionadas com as espiras do implante. 

        As variadas modificações no desenho do corpo e na superfície do implante têm 

a finalidade de aumentar a área de superfície em contato com o osso e, 

conseqüentemente, a osseointegração, a estabilidade inicial e a distribuição de 

cargas mastigatórias funcionais (Rosa et al., 2008; Carvalho et al., 2009). Desta 

forma, estudos buscam avaliar estes materiais, para que se conheça quais são 

capazes de favorecer e influenciar a estabilidade do implante (O´Sullivan et al., 

2000; Zreiqat et al., 2005; Akça et al., 2006), e ampliar a indicação da técnica de 

carga imediata (O´Sullivan et al., 2000).  

I n t r o d u ç ã o 
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        Independente da aplicação da carga ser imediata, todos os tipos de implantes 

têm a necessidade de certo nível de estabilidade no leito ósseo após sua inserção, 

pois é um requisito para o tratamento protético ser iniciado (Branemärk et al., 1999; 

Glauser et al., 2001, 2003; Balshi et al., 2005). Portanto, além da correta seleção de 

um implante, a estabilidade primaria deve ser avaliada previamente a aplicação de 

cargas impostas sobre a plataforma protética (Glauser et al., 2004; Morton et al., 

2004; Boronat López et al., 2006, Song et al., 2009; Degidi et al., 2010).   

        O conhecimento do design é fundamental no prognóstico dos implantes 

osseointegrados; e uma vez que está relacionado com a estabilidade primária, é 

importante a sua mensuração. A técnica deve obedecer alguns requisitos como não 

ser invasiva; não colocar em risco o sucesso do implante; ser de simples 

aplicabilidade, permitindo fazê-la de maneira simples e rápida; e deve estar 

relacionada com um ou mais fatores que influenciam a osseointegração, como a 

qualidade óssea. (Carvalho et al., 2008).  

        Para avaliar a densidade óssea ao redor do implante diversas técnicas não 

invasivas, como classificações e a sensibilidade tátil por percepção são utilizadas. 

No entanto, trabalhos prévios afirmam que a capacidade do cirurgião predizer a 

estabilidade primária pela análise subjetiva nem sempre é eficaz, principalmente em 

baixos valores de fixação inicial. Portanto, mensurações sistemáticas mais objetivas 

devem ser encorajadas, bem como a correlação com o formato e tratamento de 

superfície de implantes, principalmente em casos onde o objetivo é o protocolo de 

carga imediata (Degidi et al., 2010). Alguns métodos clínicos, como o torque de 

inserção e a análise da frequência de ressonância são propostos para esta utilidade 

através da obtenção da  previsibilidade da estabilidade inicial do implante dentário 

 



R e v i s ã o  d a  L i t e r a t u r a | 25 

 

por meio de um valor numérico (Turkyilmaz et al., 2008; Aksoy et al., 2009; Chong et 

al., 2009; Kahraman et al., 2009; Degidi et al., 2010).  

        Além dos métodos clínicos utilizados para aferir a estabilidade primária, existem 

ensaios mecânicos também relacionados com o design de implantes, como o ensaio 

de arrancamento, método consagrado na ortopedia médica (Müller e Patsalis, 1997; 

Inceoglu et al., 2004; Simanka et al., 2006; Leite et al., 2008; Rosa et al., 2008; 

Salmória et al., 2008; Zamarioli et al., 2008). A resistência do implante ao 

arrancamento é proporcional a superfície de rosca em contato com o tecido ósseo, o 

que evita a sua soltura e a classifica como uma propriedade de estabilidade do 

parafuso (Hsu et al., 2005; Rosa et al., 2008). Além de relacionada à geometria e à 

dimensão dos implante, tem como fatores influentes a técnica cirúrgica e a qualidade 

do tecido ósseo no qual são implantados (Zdeblick et al., 1993; Inceoglu et al., 2004; 

Zamarioli et al., 2008).  A análise através desse ensaio sugere a correlação entre o 

formato, as propriedades físicas e químicas da superfície do parafuso (Kim et al., 

2008) e  a estabilidade do implante no sentido axial. 

         Atualmente não há disponível na literatura relatos sobre a resistência ao 

arrancamento em implantes dentários. Acredita-se que este ensaio, associado ao 

torque de inserção e a frequência de ressonância, possa acrescentar 

conhecimentos com relação à fixação inicial de implantes com diferentes formatos e 

tratamentos de superfície; uma vez que pode quantificar a força máxima necessária 

para desestabilização do implante no osso. Estes estudos são importantes para que 

pesquisadores se dediquem à busca de novos materiais, dispositivos e designs de 

parafuso que possam preencher as lacunas oferecidas pelas limitações da técnica 

cirúrgica e da qualidade e quantidade óssea do sítio ósseo receptor do implante. 
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Além disso, o conhecimento adquirido auxilia na adequada seleção de implantes 

para determinados casos, o que é imperativo para diminuir a magnitude, a 

quantidade, e o tipo de cargas impostas na interface implante/osso (Astrand et al., 

1999). 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

        A Implantodontia tem como objetivo a substituição de dentes ausentes e, 

portanto, a obtenção de vantagens como a devolução da estética, função do sistema 

estomatognático, e manutenção do osso alveolar. Entretanto, a terapia com 

implantes só tem sucesso com a osseointegração. Em 1952, Bränemark et al. 

realizaram os primeiros estudos experimentais com implantes ao analisar a fusão do 

osso com o titânio, e perceberam que esta interação não apresentava reações 

adversas significativas com tecidos moles e duros durante o período de 10 anos. A 

osseointegração foi descrita somente em 1977, como a obtenção do contato 

microscópico direto da interface osso-implante sem a interposição de tecido fibroso 

sobre uma porção significante do corpo do implante (Bränemark et al., 1977 apud 

Misch, 2007). Hoje, é definida como uma condição clínica de ausência de mobilidade 

sob forças de 1 a 500 g aplicadas em direção vertical ou horizontal (Misch, 2007). 

        Para o alcance dessa estabilidade, considerada como secundária, fatores 

biológicos e mecânicos devem ser respeitados, como a estabilidade primária, 

definida como resistência à micro movimentação durante o estágio cirúrgico. Assim, 

espera-se que todo implante que apresente uma alta estabilidade primária obtenha 

sucesso na osseointegração ou na estabilidade secundária (Browers et al., 2009; 

Carvalho et al., 2008; Çeheli et al., 2009; Chong et al., 2009; Kahraman et al., 2009; 

Rosa et al., 2008; Turkylmaz e Mcglumphy, 2008). 

        A estabilidade primária, por sua vez, depende de fatores como a quantidade e 

qualidade óssea e; a técnica cirúrgica e a geometria do implante (Meredith, 1998). 

Portanto, muitos estudos têm sido realizados correlacionando a fixação inicial de 
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implantes com estas propriedades, como o objetivo de diminuir fracassos na 

ancoragem óssea (O´Sullivan et al., 2000), e ampliar a indicação da técnica de carga 

imediata. 

        Para análise da estabilidade primária, muitos métodos já foram propostos, mas 

nenhum apresenta resultados totalmente precisos. Portanto, estudos têm se 

preocupado em analisar os métodos de aferição da estabilidade primária, assim 

como correlacionar com densidade óssea ou do substrato para a instalação dos 

implantes; tal como, com os diferentes modelos de implantes disponíveis no 

mercado. Somado a isso, a indústria tem se empenhado em desenvolver designs 

alternativos de implantes com diferentes conformações de roscas, formatos e 

tratamentos de superfícies para uma maior previsibilidade da estabilidade inicial, e 

portanto, da osseointegração. 

 

2.1   Tipos de Implantes 

 

        A Implantodontia tem sofrido constantes transformações com o maior 

conhecimento sobre biologia óssea, o aumento das indicações dos implantes, e o 

desenvolvimento de novos desenhos e tratamentos de superfície dos mesmos 

(Martínez González et al., 2006). Hoje, muitas marcas de implantes estão 

disponíveis, dificultando sua utilização sem o conhecimento do material, design e 

características de superfície, assim como da importância do procedimento cirúrgico 

de sua instalação e da qualidade óssea do paciente.  

        O design do implante, classificado de acordo com o seu material de 

constituição e sua morfologia (Worthington et al., 2005), tem sido extensamente 

estudado por pesquisadores. Modificações no desenho do corpo do implante e na 

 



R e v i s ã o  d a  L i t e r a t u r a | 30 

 

sua superfície têm o objetivo de aumentar o sucesso clínico pela promoção de uma 

maior área de superfície; o que contribui para o aumento da resistência na interface 

osso-implante e, dessa forma, para o crescimento ósseo, a estabilidade inicial do 

implante e a melhor distribuição de carga (Carvalho et al., 2009; Rosa et al., 2008). 

 

2.1.2 Tratamento de Superfície de Implantes 

 

         Para que ocorra a osseointegração é necessário o recrutamento e a 

diferenciação de células osteoindutoras na interface do implante, o que é 

diretamente influenciado pela sua rugosidade e topografia (Raghavendra et al., 

2005). 

        Em ossos de baixa densidade, como o tipo D4, uma ancoragem primária é 

dificultada, apesar das modificações existentes no design e na superfície do 

implante (Martinez et al., 2001). Diante disso, além do uso de estratégias para 

aumento da quantidade e qualidade ósseas, tem se explorado progressivamente o 

desenvolvimento de biomateriais de implantes para alteração do comportamento 

celular na interface osso-implante (Stanford, 2008); importantes meios para 

aumentar a estabilidade primária em pobre tecido ósseo, sobretudo em carga 

imediata.  

        Implantes com superfície áspera e porosa têm a área de superfície efetiva 

aumentada em até 12 vezes em relação à mesma área de superfície lisa, o que 

confere um efeito osteoindutivo e aumenta a ancoragem do implante no osso, 

segundo observou Schroeder et al., 1981 apud Dinato e Polido, 2001 em seus 

estudos histológicos. Portanto, por permitir uma maior previsibilidade da 

osseointegração, implantes com superfícies texturizadas são indicados para baixa 
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qualidade óssea, áreas enxertadas, e protocolos de instalação de implante imediato 

e carga imediata.  Todavia, tais superfícies carecem de estudos longitudinais à longo 

prazo para o conhecimento disseminado de suas propriedades e efeitos (Todescan 

et al., 2005). 

        Carvalho et al. (2009), através de uma revisão de literatura de 36 artigos de 

prévios 27 anos, avaliaram diferentes superfícies de implantes e seus efeitos na 

qualidade da osseointegração, no biomecanismo de distribuição de cargas e no 

sucesso a longo prazo; e concluíram que superfícies rugosas têm melhor e maior 

contato osso-implante, assim como, melhores características biomecânicas. 

        Seguindo a mesma linha de pesquisa, Tabassum et al. (2010) realizaram um 

estudo biomecânico do efeito da rugosidade da superfície de implantes na 

estabilidade primária. Por meio do torque de inserção e remoção, analisaram 160 

implantes inseridos em blocos de poliuretana (Sawbone®) com densidade de 0,48 

g/cm³, similar ao osso trabecular, e com uma lâmina de 0,0 a 2,5 mm para simular o 

osso cortical. Encontraram maiores valores de torque quando aumentavam a 

espessura da camada cortical, e em implantes com tratamento de superfície ácido, 

comparados aos implantes usinados.  

        A influência do tratamento de superfície na estabilidade primária também foi 

vista em dados obtidos pela análise da freqüência de ressonância, onde os valores 

aumentavam de acordo com o tamanho do microporo e da espessura de óxido (Sul 

et al., 2002). Comparando a estabilidade de implantes topograficamente modificados 

e com superfície modificada quimicamente, também por meio da análise de 

freqüência de ressonância após seis semanas da instalação em osso de coelho, Sul 
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et al. (2009) observaram que a superfície modificada quimicamente teve maior 

média no quociente de estabilidade primária. 

        O tratamento ácido foi uma das primeiras técnicas de aumento do padrão 

profilométrico de implantes usinados. A superfície é caracterizada por uma 

rugosidade uniforme e pela formação de microporos - as microretenções. O controle 

do grau de porosidade da superfície, através da padronização da temperatura, 

concentração e tempo de aplicação dos ácidos; o baixo custo; e a associação aos 

métodos de limpeza das impurezas superficiais geradas pela usinagem, são 

algumas das vantagens desta técnica. Nestas superfícies com tratamento ácido, 

valores de torque de inserção permitem a sua aplicação clínica em casos que 

necessitam de uma maior estabilidade inicial como na carga imediata, visto por 

Martinez González et al. (2006). 

        Em 2008, Ferguson et al. compararam por meio de análise biomecânica e 

tomografia microcomputadorizada, a osseointegração de implantes com diferentes 

tratamentos de superfícies instalados in vivo em pélvis de carneiro. A densidade de 

osso periimplante e o torque de inserção foram mensurados após 2, 4 e 8 semanas 

da implantação. Para a densidade, não encontram diferença significante e para o 

torque, após oito semanas observaram maiores valores em implantes de titânio com 

ataque ácido, cobertos com uma camada de fosfato de cálcio, com bifosfanatos, e 

com colágeno contendo sulfato chondroitin; sugerindo maior formação óssea 

periimplantar inicial que implantes com zircônia e titânio modificado por tratamento 

plasma-químico anódino.  

        Uma maior rugosidade analisada por meio de microscopia eletrônica e 

caracterização química por energia dispersa de raio-X e espectometria de 
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fotoelétrons; foi observada em superfícies que recebem tratamento ácido e ataque 

químico (Avantblast®) comparadas aos grupos de implantes com tratamento 

mecanizado (Rodriguez Rius e Garcia Saban, 2005).  

        O tratamento com ácidos também foi analisado por Martinéz Gonzaléz et al. 

(2006), que estudaram o torque de remoção de 12 implantes tratados com ácido 

fluorídrico e posteriormente com ácido fluorídrico e nítrico. Os implantes foram 

inseridos em cães e após 6 semanas foi retirada do osso uma metade, e depois de 

12 semanas, a outra metade dos implantes. O torque de remoção após 6 semanas 

foi de 79,7 N.cm para implantes de 8 mm, e 115 N.cm para os de 10 mm. Após 12 

semanas encontraram 101,2 e 139,7 N.cm para os implantes de 8 e 10 mm, 

respectivamente. Mediante os resultados do estudo, implantes com tratamento ácido 

mostraram características ótimas e pelos valores do torque de inserção observados 

sugeriram a possibilidade para aplicação em carga imediata. 

        Experimentos clínicos com mini-implantes porosos demonstraram sucesso de 

95% após quatro anos, o que possibilitou a utilização de implantes menores em 

sítios com deficiência de osso, pois se observou aumento na área de superfície em 

comparação com implantes usinados (Deporter et al., 1998). 

        Grassi et al. (2006), também realizaram um estudo comparativo entre implantes 

usinados (Master Screw, Conexão®) e implantes com superfície submetida a ataque 

ácido (Porous, Conexão®). Avaliou-se o contato ósseo com a superfície dos 

implantes 2 meses após a implantação e foi encontrada porcentagem de contato 

ósseo de 23,08 ± 13,11 para implantes usinados e de 39,04 ±15,75 para superfície 

tratada.  
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        Outra comparação entre implantes de superfície usinada e de superfície 

tratada, porém anodizada com o íon magnésio incorporado, evidenciou que 

superfícies anodizadas foram rápida e fortemente integradas ao tecido ósseo. 

Durante o teste para determinar o torque de remoção de implantes, a separação do 

implante usinado ocorreu na interface osso-implante, enquanto o implante tratado 

por anodização e com íon Mg incorporado ocorreu no interior do tecido ósseo, à 

distância da interface; o que demonstrou aumento da resistência da interface 

osseointegrada nos implantes com superfície tratada (Sul et al., 2006). 

        Outro tipo de tratamento de superfície de implantes é a texturização por 

jateamento de partículas, a qual cria depressões irregulares sobre a superfície – as 

macroretenções (Todescan et al., 2005). A associação deste ao tratamento ácido 

apresenta valores maiores no torque de remoção, em comparação com as 

superfícies somente tratadas por ácido (Smith et al., 1991).   

        Teoricamente, uma superfície rugosa possui capacidade de estabelecer uma 

interação mecânica mais resistente que uma superfície lisa no ato da inserção do 

implante. Isto previne os micromovimentos tão perniciosos à formação da interface 

osseointegrada. Além disso, há maior rapidez de deposição óssea e, assim, na 

formação da interface.  Entretanto, os implantes devem apresentar superfícies lisas 

nas áreas do corpo, onde haverá a formação da interface tecido mole-implante, ou 

onde se espera ocorrer reabsorção e posterior migração do tecido mole.  

         O melhor desempenho de implantes com superfícies tratadas pode ser 

explicado pelo fato da superfície dos implantes ser responsável pela modificação do 

comportamento celular (forma ou função), onde influencia no número, crescimento, e 

secreção de proteinases e expressões fenotípicas de células ósseas (Brunnete, 
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1988). Portanto, a superfície do implante possui potencial para selecionar 

determinadas populações celulares em detrimento de outras (mudanças da resposta 

biológica). Estudos, in vitro, observaram maior porcentagem de células semelhantes 

aos osteoblastos inseridos em superfícies texturizadas de titânio (Bowers et al., 

1992) 

        Alguns materiais como o silicone, a hidroxiapatita e o carbono, os quais são 

biocompatíveis, não são capazes de resistir às cargas parafuncionais que podem ser 

impostas sobre os implantes dentários quando utilizados como principal biomaterial 

de um implante. Portanto, estes materiais são utilizados como revestimento aplicado 

sobre um material de substrato mais forte, com a finalidade de produzir uma 

superfície áspera, o que aumenta o poder de ancoragem do implante ao tecido 

ósseo (Misch, 2006).  

        A vantagem de uma superfície texturizada é incontestável, confirmada pelo 

estudo de Carvalho et al. (2008) que observaram um maior contato osso-implante 

em implantes com a superfície rugosa, sendo este maior em superfícies que 

receberam tratamento ácido e ataque químico, comparadas as mecanizadas, 

segundo um estudo de Rodríguez Rius e García Saban (2005). No entanto, em 

espessuras de cortical óssea acima de 2,0 mm Tabassum et al. (2009) relatou não 

haver influência do fator rugosidade da superfície do implante.  

        Os trabalhos demonstram que as diferentes texturizações de superfície 

promovem, devido a sua topografia, maior contato ósseo e uma interface de maior 

resistência, o que as indicam para serem utilizadas em regiões de baixa qualidade 

óssea. No entanto, poucos estudos existem relatados na literatura, sobre a eficiência 
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dessa rugosidade na estabilidade inicial de implantes. O enfoque maior encontrado 

diz a respeito ao efeito osteoindutor e sua relação com a osseointegração. 

  

2.1.2  Designs de Implante 

 

        Desde o inicio da história da Implantodontia, introduzida em 1809 por Maggiolo, 

que criou um implante em forma de raiz; muitos formatos foram testados ao longo 

dos anos. Com a crescente extensão do número de indicações do tratamento com 

implantes dentários e a significativa evolução na definição dos parâmetros clínicos, 

foram desenvolvidos três tipos diferentes de implante: cilindro oco, em versão reta e 

angulada; parafuso oco; e parafuso sólido (Tortamano Neto, 2007). 

        Para que seja considerado ideal, o design do implante deve apresentar 

algumas características, tais como, permitir a estabilidade imediata; proporcionar 

máxima ancoragem superficial; facilitar sua inserção; causar o menor trauma ósseo 

durante sua instalação; e resistir aos torques de remoção e inserção (Misch, 2006). 

        Portanto, o design do implante é um fator de grande influência na estabilidade 

primária. Entretanto, este parâmetro não dever ser somente o único considerado 

para esta questão; sendo de fundamental importância a observação da quantidade e 

qualidade óssea do sítio em que será instalado o implante.  

        Para o aumento da estabilidade primária na convencional técnica de Branemärk 

et al. (1977), muitos autores recomendam que implantes com carga imediata 

obtenham associação de osso cortical denso, e ancoragem bicortical em ambos 

osso apical e da crista óssea (Chiapasco et al., 1997; Schnitman et al. 1997; Tawse-

Smith et al., 2001). No entanto, no aspecto apical, essa ancoragem se torna 

impraticável em muitos casos, principalmente em regiões posteriores (Wang et al. 
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2009), pela necessidade de implantes mais longos; e sobretudo em ossos do tipo D2 

e D3 na região anterior da mandíbula, devido a osteotomia mais longa poder causar 

aumento do risco cirúrgico pelo aquecimento excessivo do osso - principal causa de 

falha cirúrgica (Adell et al., 1981). Portanto, aumentar o comprimento do implante 

não necessariamente seria uma solução vantajosa, exigindo o desenvolvimento de 

diferentes formatos macro e micrométricos de implantes. 

        Outro aspecto para a elaboração dos variados designs atuais de implantes 

pode ser estabelecido com referência na tensão aplicada ao implante - parâmetro 

importante para a manutenção do osso da crista do rebordo e do material de 

implante. A seleção apropriada do design do implante é imperativa para diminuir a 

magnitude, a quantidade, e o tipo de cargas impostas na interface implante/osso 

(Hansson, 1999;  Astrand et al., 1999, Kline et al., 2002), pois o objetivo funcional do 

design é dissipar e distribuir as cargas biomecânicas da prótese implantossuportada. 

O controle dessas cargas depende, portanto, de soluções de engenharia no design 

de implantes para atingir os objetivos clínicos desejados em relação ao caráter da 

força aplicada. Por isso, além da avaliação do tipo de osso o qual o implante é 

inserido, a situação individual de aplicação de cargas também deve ser avaliada. 

        Assim, para compensar problemas encontrados na pobre quantidade e 

qualidade óssea, e para protocolos de carga imediata; o formato do implante e as 

características das roscas devem ser avaliados na escolha do tipo de implante a ser 

utilizado.  

        Segundo Chong et al. (2009) implantes completamente inseridos auto-

rosqueantes têm maior estabilidade inicial que os que não possuem roscas. Isto se 

deve aos implantes lisos sem roscas fornecerem 30% a menos de área de superfície 
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que um implante rosqueado do mesmo tamanho, e ao papel que a primeira rosca 

dos implantes desempenha ao mudar forças de cisalhamento para forças de 

compressão ou de tensão. Através da geometria da rosca, implantes modificam a 

força aplicada na interface óssea (Misch, 2006). O osso possui maior resistência 

quando submetido a forças compressivas, sendo e 65% mais fraco nas forças de 

cisalhamento. Em muitas situações, um aumento na resistência do osso às cargas 

em 40 a 70%, é capaz de interromper o processo de perda óssea.  Ainda que o osso 

cresça no metal liso, quando o implante é colocado em função; ele provavelmente 

sofrerá reabsorção sob a ação de cargas. Portanto, o desenho e, além disso, as 

roscas do implante, desempenham papel fundamental na quantidade de perda 

óssea (Misch, 2006), o que pode ser demonstrado por Jung et al.(1996), que 

descobriram que a perda estrutural da crista óssea nos primeiros 12 meses de 

carregamento corresponde ao comprimento do colar polido de implantes, 

responsável por transmitir forças de cisalhamento ao osso. Comprimentos diferentes 

de colar polido mostraram valores de perda óssea na crista variando entre 0,06 e 

1,14 mm (Hansson, 1999; Astrand et al., 1999; Kline et al., 2002). 

        Analisando o formato, apesar de implantes cilíndricos lisos oferecerem maior 

facilidade na inserção cirúrgica, a interface osso/implante é submetida a tensões de 

cisalhamento significativamente maiores do que nos implantes cônicos lisos, os 

quais permitem que um componente da carga de compressão seja aplicado na 

interface osso/implante, propriedade proporcional ao grau de conicidade. No 

entanto, a conicidade é limitada a 30°, para que o comprimento do corpo do implante 

não seja significativamente reduzido, assim como a área de superfície total do 

implante. Já os implantes rosqueados com secções transversais circulares, além de 
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facilitarem a inserção cirúrgica e permitirem uma maior da área de superfície 

funcional, facilitam a fixação rígida inicial, o que limita os micromovimentos durante a 

cicatrização (Misch, 2006). Assim, as roscas dos implantes desempenham papel 

fundamental na estabilidade primária de implantes, como citado por Inceoglu et al. 

(2004), que definiram a quantidade e profundidade das roscas como variáveis que 

afetam a superfície funcional do implante. 

        Outro aspecto que levou os pesquisadores e a indústria a aperfeiçoar o design 

da área de superfície funcional do implante, foi o que se refere às reentrâncias 

ósseas da mandíbula e da maxila. Estas particularidades da anatomia humana 

impossibilitam instalações de implantes em posições satisfatórias, o que limita o 

carregamento de implantes com forma radicular ao longo dos seus eixos e impede a 

incidência de cargas compressivas ao osso. A angulação dos implantes para obter 

uma posição favorável, pode implicar em aumento da tensão a crista óssea, 

resultando em maior perda óssea periimplantar, sobretudo em pacientes que 

possuem hábitos parafuncionais Diante disso, para suportar as cargas funcionais, os 

designs do formato e das roscas dos implantes sofrem modificações constantes, 

pois são responsáveis por dissipar as cargas de compressão e tensão na interface 

osso-implante fornecendo estabilidade inicial ao implante após a inserção cirúrgica. 

Isto é fundamental nas primeiras roscas do implante, na região mais próxima ao 

componente protético, pois a maior parte da tensão é aplicada na metade mais 

próxima a crista do implante, sendo esta zona muito importante para distribuir as 

tensões adequadamente (Misch, 2006).  

        O tamanho do implante também é importante para fornecer estabilidade 

primária e maior área superficial na interface osso/implante. No entanto, o maior 
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comprimento pouco influi para diminuir a tensão da carga oclusal na crista do 

rebordo ao redor do implante (Weinberg e Kruger, 1996; Lum, 1991; Lum et al., 

1992); o quer pode ser observado por Nalluri e Strong, 1997 apud Misch, 2006; em 

seu estudo de análise de elementos finitos, que sugeriram que implantes mais 

longos possuem uma maior estabilidade sob cargas laterais; porém, observou que 

as tensões mais intensas ocorreram em regiões da crista óssea, independente do 

tamanho do implante, apoiando a opinião de que os implantes mais longos não são 

necessariamente melhores, existindo, entretanto, um comprimento mínimo de 

implantes para cada densidade óssea, dependendo da largura e do design.  

        A largura do implante também é um fator que pode aumentar a estabilidade 

primária devido à ancoragem nas corticais vestibular e lingual e uma maior 

superfície de interface osso-implante; além de fornecer mais resistência a tração, 

segundo um estudo de Kido et al. (1997). Wang et al. (2009) em concordância com 

este trabalho ainda relatou que nesses implantes mais largos com estabilização 

bicortical, os valores de frequência natural são maiores. Entretanto, Misch (2006) 

ressalta que o aumento da largura pode alterar a resistência a flexão uma vez que o 

módulo de elasticidade do titânio é maior que o do dente. Em áreas posteriores da 

maxila e mandíbula a magnitude de força aumenta e, por isso, o volume e altura do 

osso de rebordos residuais diminuem, exigindo, portanto, uma engenharia cuidadosa 

para o aperfeiçoamento do design do implante para suportar as cargas funcionais 

dentro destes limites anatômicos. Alguns estudos afirmam que a largura é mais 

importante que o comprimento do implante, contanto, que se tenha uma altura 

mínima para adquirir estabilidade inicial e resistência ao torque (Lum, 1991; Lum et 

al., 1992). 
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        Assim, o formato do implante pode ser o método mais fácil de aumentar 

significativamente a área de superfície e diminuir a influência das cargas impostas e, 

portanto, melhorar a estabilidade primária. Diante disso, as características 

biomecânicas extrínsecas que mais têm suscitado o interesse dos pesquisadores 

são a configuração geométrica e a topografia superficial do implante. Ambas são 

responsáveis pelo tipo de resposta tecidual à instalação de um elemento aloplástico; 

à agressão controlada durante o preparo do sítio ósseo; e ao carregamento do 

implante, quando cargas funcionais e parafuncionais incidirem sobre os 

componentes protéticos e destes aos implantes. Portanto, diversas características 

específicas do design do implante dentário podem ser variadas, conjunta ou 

independentemente, para aperfeiçoar a área da superfície funcional de transferência 

de carga. 

 

2.2  Substratos para Instalação de Implantes 

 

        Devido à importância que a densidade óssea apresenta nos resultados de 

estabilidade primária e as analises mecânicas serem do tipo laboratorial, se torna 

necessário que se selecione materiais para serem utilizados como substratos 

substitutos ósseos para a instalação dos implantes. Muitos dos estudos que 

analisam a estabilidade primária de implantes in vitro são realizados em ossos de 

cadáveres com situações de variabilidade entre amostras ou indivíduos (Browers et 

al., 2009). Esta variedade e as variáveis que influenciam na sua qualidade, como 

fenestrações que são freqüentes e desconhecidas nestes ossos, podem influenciar 

na confiabilidade e validade das mensurações (Cristofolini et al., 1996), dificultando 

a realização do estudo pela utilização de grandes amostras para obtenção de 
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resultados significantes (Al-Nawas et al., 2006). Além desses contratempos, o uso 

desse tipo de substratos apresenta dificuldades quanto à disponibilidade, 

preparação e preservação dos espécimes. 

        Dessa forma, precisam-se estabelecer aceitáveis níveis de validade para os 

resultados laboratoriais serem aplicáveis na prática clínica (Browers et al., 2009). 

Portanto, o substrato para a aferição da estabilidade primária de implantes, deve ser 

homogêneo para que se avalie a real influência do formato e tratamento de 

superfície de implantes na estabilidade primária de implantes sem a influência de 

outras variáveis. 

        Tais condições levaram a ciência a buscar substitutos para o osso humano, o 

que levou ao desenvolvimento de ossos sintéticos de poliuretana que permitiram a 

padronização dos ensaios mecânicos e ampliaram sua disponibilidade. O uso de 

modelos de poliuretana iniciou com Uta para análises do fêmur (Cristofolini et al., 

1996). Ao longo dos anos aprimorou-se a anisotropia e a heterogeneidade, 

características pertencentes ao osso humano, sendo propostos modelos compostos 

(Cristofolini et al., 1996; Carvalho et al., 2008). A validação mais completa de tais 

modelos na atualidade foi descrita por Cristofolini e Viceconti (2000) que comparou o 

osso sintético ao osso humano, ressaltando propriedades mecânicas tais como o 

comportamento viscoelástico, distribuição principal de deflexão e de tensão sob o 

carregamento axial, dobra e torção para a área ortopédica. Portanto, uma alternativa 

para a substituição de substratos ossos naturais é a utilização de ossos sintéticos; 

estes apresentam características similares aos ossos naturais, inclusive quando 

utilizados em ensaios mecânicos axiais; e favorece a padronização da variável 

densidade óssea (Degidi et al, 2010). 
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        Também é um requisito que esses substratos de poliuretana apresentem 

densidades similares às encontradas no osso da maxila e mandíbula humana, dada 

a tamanha influência que essa propriedade exerce na estabilidade primária de 

implantes. Essa influência foi observada por Turkyilmaz e Mcglumphy (2008), que 

avaliaram a densidade óssea e relacionaram com a estabilidade primária de 

implantes por meio do torque de inserção e a freqüência de ressonância. Realizaram 

estas mensurações imediatamente após a instalação de 300 implantes em 111 

pacientes - que tiveram suas densidades ósseas avaliadas pela tomografia 

computadorizada (TC); e após 6 e 12 meses. A correlação entre a média de 

densidade óssea (251 HU) com o torque de inserção (36,1 ± 8 N.cm), e com valores 

de quociente de estabilidade primária (ISQ) (65,7 ± 9 ISQ), assim como, entre torque 

de inserção e ISQ, foram estatisticamente significantes. Assim, esses autores 

propuseram a TC como importante meio para avaliar a densidade óssea 

previamente a instalação de implantes, dada determinada influência que exerce na 

estabilidade primária.  

        Ao estudar 22 implantes instalados em mandíbula e maxila de cadáveres 

humanos, Rozé et al. (2009) também sugeriram o uso da TC para análise prévia da 

espessura do osso cortical. Relatam que o osso cortical espesso está associado 

com elevado ISQ do implante aferido pela freqüência de ressonância; e com a 

capacidade do implante receber carga. A relação entre valores TC e a espessura do 

osso, aferidos em todas as faces de 61 implantes; e os valores de ISQ medidos pela 

freqüência de ressonância; também foi encontrada por Song et al. 2009, indicando a 

TC como importante artifício para prever a estabilidade primária.  
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        Aksoy et al. (2009) também concluíram que a TC deveria ser um meio de 

prever a estabilidade primária ao estudar sua relação com a densidade óssea 

radiológica e com sensibilidade tátil percebida na instalação de 23 implantes em 

maxila e mandíbula. Encontraram como média de densidade óssea, estabilidade 

primária e volume de osso trabecular (TBV), os valores de 554,87 HU, 72 ISQ, e 

41%, respectivamente; e significante correlação entre estes valores e avaliações de 

sensibilidade tátil percebidas na instalaçãode implantes no sexo feminino.  

        Em 2009, Trisi et al., procuraram determinar se o micromovimento na interface 

implante-osso é relacionado a estabilidade primária conseguida pelo aumento do 

torque de inserção. Para isso, relacionaram diferentes densidades ósseas de osso 

bovino fresco – duro, normal e macio; com variados torques de inserção- 20, 35, 45, 

70 e 100 N.cm em 120 implantes Ti-Bone®. Para mensurar os micromovimentos dos 

implantes forças laterais de 20, 25 e 30 N foram aplicadas. Encontraram diferença 

estatisticamente significante entre micromobilidades localizadas de implantes, com 

diferentes torques e diferentes densidades ósseas. Em ossos macios não foi 

possível um torque mais elevado que 35 N.cm. Concluíram que um aumento no 

torque de inserção reduz o micromovimento do implante, sendo este elevado em 

ossos mais macios, devendo haver uma precaução maior nesses casos para a 

técnica da carga imediata devido à dificultada osseointegração. 

        Em contrapartida, Çehreli et al.(2009) compararam a estabilidade primária de 

implantes através da correlação entre o torque de inserção, freqüência de 

ressonância e densidade óssea através de tomografia computadorizada e, neste 

estudo, não foi encontrada nenhuma correlação entre os valores. 
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         Segundo Chong et al. (2009), a associação entre a profundidade de inserção do 

implante e a densidade do osso local com a estabilidade primária, é mais relevante 

que o design do implante, sendo sugerida uma melhor qualidade e quantidade óssea 

para compensar designs de implantes inadequados. Repetidas mensurações de 

freqüência de ressonância analisaram a estabilidade inicial de dois designs de 

implantes, auto-rosqueantes e não auto-rosqueantes, inseridos em três diferentes 

profundidades em blocos de poliuretano com três variadas densidades. Concluíram 

que os implantes completamente inseridos com roscas em substratos de maior 

densidade, têm maior estabilidade inicial.  

        Períodos contínuos de edentulismo, freqüentemente tornam a base óssea 

menos densa, a qual já não pode ser capaz de suportar as forças de mordida 

fisiológicas normais sobre o implante. Assim, um plano de tratamento cuidadoso, 

incluindo a seleção apropriada do design do implante; e a tomografia 

computadorizada (TC) como protocolo prévio, dada a influência que a densidade 

óssea exerce na estabilidade inicial (Turkyilmaz e McGlumphy, 2008; Rozé et al., 

2009; Aksoy et al. 2009;  Song et al. 2009); são métodos sugeridos para obtenção 

de uma maior previsibilidade da osseointegração e imperativo para diminuir a 

magnitude, a quantidade, e o tipo de cargas impostas na vulnerável interface 

implante0osso. (Hansson, 1999; Astrand et al.,1999; Kline et al., 2002, Misch et al., 

2000). 
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3 Métodos para Aferição da Estabilidade Primária 

 

        Para se determinar com confiança a previsibilidade da osseointegração, é 

necessário um método que afira a estabilidade primária. A técnica deve estar 

relacionada com fatores que determinem a osseointegração; deve ter aplicabilidade 

clínica, sendo simples e rápida; não ser invasiva; ser de baixo custo; e não colocar 

em risco o sucesso do implante.  

        A interface estabelecida entre o tecido ósseo e o biomaterial é uma razão de 

essencial importância para o sucesso clínico dos implantes osseointegrados, devido 

à efetiva e hemostática transmissão de forças do implante ao osso. Para avaliar o 

status da osseointegração, vários métodos têm sido extensamente utilizados. Estes 

métodos, de alguma maneira relacionados à rigidez da interface osso-implante, e 

dessa forma, à análise da estabilidade primária, incluem a avaliação da fratura direta 

na interface, mensurações de torque de inserção e remoção (O`Sullivan et al, 2000), 

testes de arrancamento (Salmória et al., 2008),  testes de tensão  push-out 

(Helgason et al., 2008), Periotest  (Turkyilmaz e Mcglumphy, 2008) e frequência de 

ressonância (Meredith et al., 1996). 

        Grande parte dos estudos encontrados na literatura relacionados à estabilidade 

primária relata métodos de sua análise através do torque de inserção e freqüência 

de ressonância. Estes métodos ora apresentam correlação, ora não apresentam 

(Kahraman et al., 2004; Boronát López et al., 2006; Turkylmaz e Mcglumphy, 2008; 

Browers et al., 2009; Çehreli et al., 2009) ficando difícil predizer qual o melhor 

método para esta análise e deixando uma lacuna nessa área de conhecimento. 

Outro método que poderia ser utilizado como referência para estes testes é a força 
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de arrancamento, utilizada em pesquisas de implantes ortopédicos (Zamarioli et al., 

2008; Rosa et al., 2008). A associação desta outra forma de análise poderia 

enriquecer a validação de diferentes tipos de implantes. A variabilidade destes 

métodos de análise permite então, uma confiabilidade maior na indicação ou contra-

indicação de certo tipo de implante para as diversas situações encontradas na rotina 

clínica como a baixa quantidade e qualidade óssea.  

 

3.1  Torque de Inserção 

 

        O torque de inserção é torque obtido no momento do assentamento final do 

implante no leito receptor (Carvalho et al., 2008), obtido com o auxílio de um 

torquímetro cirúrgico, e é um dos requisitos fundamentais para a obtenção da 

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

Por sua vez, só pode ser aferido per operandum (Browers et al., 2009)  

        Este método foi descrito por Johansson e Strid e aprimorado por Friberg 

(Turkyilmaz e Mcglumphy, 2008; Çeheli et al., 2009). É o momento angular de força 

requerido para que o parafuso avance a rosca no interior do material de fixação 

(Daftari et al., 1994 apud Rosa, 2007), e fornece informações válidas, rápidas e 

objetivas sobre a qualidade do osso local Turkyilmaz e Mcglumphy, 2008; Tabassum 

et al., 2010) e sobre a estabilidade primária no momento da cirurgia (Tabassum et 

al., 2010).  Estudos de Ottoni et al. (2005), afirmaram que o risco de perda de 

implantes submetidos à carga imediata é reduzido em 20% a cada aumento de 9,8 

N.cm no torque de inserção, o que demonstra a relação que esses valores têm com 

a estabilidade primária. Por outro lado, os valores não se apresentam muito 

homogêneos quando os ensaios são realizados em animais (Martínez González et 
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al., 2006) e pode ser aferido somente no momento da instalação do implante 

(Brouwers et al., 2009). Apesar dessas limitações, o torque de inserção parece ser 

uma das técnicas mais eficientes e possui menos contra-indicações na aferição da 

estabilidade primária (Chong et al., 2009).    

        Em 2008, Carvalho et al., aferiram o torque de inserção 100 implantes, e após a 

espera da osseointegração, fizeram suas exposições para observar o sucesso ou 

insucesso destes implantes. Encontraram implantes sem sucesso que tiveram torque 

de inserção maior que 40 N.cm, considerada boa estabilidade primária; e implantes 

com sucesso que apresentaram torque definido como insatisfatória estabilidade 

inicial. Assim, determinaram que o torque de inserção não deve ser o único método 

para aferir a estabilidade inicial e este não deve ser o único critério para se determinar 

a osseointegração.  

 

3.2 Força Máxima de Arrancamento    

 

        Além dos métodos clínicos utilizados para aferir a estabilidade primária, existem 

ensaios mecânicos que analisam a resistência dos implantes e estão relacionados 

com as propriedades físicas e químicas do parafuso.  

        Os implantes possuem a capacidade de resistir às forças de cisalhamento, 

encurvamento e arrancamento (ensaio de tração), propriedades mecânicas 

relacionadas à sua geometria e dimensões das suas partes, e à 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, com 

o desenho do implante e com a técnica cirúrgica (Turkylmaz e Mcglumphy, 2008). 
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Além disso, é proporcional a superfície de rosca em contato com o tecido ósseo, o 

que evita a sua soltura e a classifica como uma propriedade de estabilidade do 

parafuso (Rosa et al., 2008). Portanto, modificações nas roscas dos parafusos 

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

2005).  

        Este método, amplamente utilizado na ortopedia médica (Johnston et al., 2006 

apud Pithon, 2007), neurocirurgia (Abshire et al., 2001), e cirurgia plástica (Berzins 

et al., 1997 apud Pithon, 2007) e maxilofacial (Heidemann et al., 1998 apud Pithon, 

2007), quando deseja-se testar a fixação inicial de parafusos, apresenta poucos 

estudos disponíveis na literatura em relação aos implantes dentários. Na 

odontologia, essa análise biomecânica, é mais utilizada na avaliação mecânica de 

mini-implantes, e é conhecida como pull-out test, um tipo de ensaio biomecânico de 

tração em sentido perpendicular a uma velocidade constante, que analisa a 

qualidade da interface da osseointegração, por meio da forca máxima necessária 

para remoção do parafuso do tecido ósseo. Apesar das forças que incidem sobre os 

implantes não serem nem exclusivamente, nem comumente de tração, este ensaio 

biomecânico representa o embricamento mecânico das roscas do implante com o 

tecido ósseo (Pithon et al., 2007) sendo portanto, passível da análise da estabilidade 

primária.  

        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 design do implante no torque de inserção e na força de arrancamento. 

Rosa et al. (2008) analisaram a influência da técnica cirúrgica na força máxima de 

arrancamento, por meio da relação entre diâmetro do orifício-piloto e o diâmetro 
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interno do implante. Utilizaram corpos de prova de osso bovino que receberam 

implantes de 5, 6 e 7 mm, e tiveram perfurações com diâmetros menor, igual ou 

maior ao diâmetro do implante. Observaram maior resistência ao arrancamento em 

implantes de 5 e 6 mm quando instalados em perfurações de diâmetro menor, 

evidenciando que o preparo de um orifício-piloto com um diâmetro maior que o do 

implante reduz a resistência ao arrancamento. 

        Zamarioli et al. (2008) avaliaram parafusos com diferentes designs de roscas 

utilizados para a fixação anterior da coluna vertebral, inseridos em diferentes 

diâmetros de orifício-piloto em corpos de prova de poliuretana com densidade entre 

0,16 e 0,32g/cm³. Constataram a influência destes fatores – design do implante, 

técnica cirúrgica e densidade do substrato; no torque de inserção e força de 

arrancamento. 

 

3.3 Frequência de Ressonância 

 

        Como método clínico complementar ao torque de inserção, a estabilidade da 

fixação de implantes pode ser medida através da aferição, em qualquer momento da 

cicatrização, pela frequência de ressonância. Este método é realizado por meio de 

um instrumento clínico não-invasivo, o Osstell™ Mentor (Integrations Diagnostics 

AB, Gotemburgo, Suécia) (Meredith et al.,1996; Glauser et al., 2004; Boronat-López 

et al., 2006; Browers et al., 2009; Kahraman et al. 2009, Rozé et al., 2009). Esta 

análise consiste na oscilação vibratória do implante, realizada através de um 

transdutor conectado ao implante que realiza vibrações dinâmicas num nível de 

frequências sonoras (Turkylmaz e Mcglumphy 2008; Çeheli et al., 2009; Kahraman 

et al., 2009, Rozé et al., 2009). O valor é fornecido como coeficiente de estabilidade 
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primária (ISQ) e é compreendido entre 0 a 100, sendo o valor mais elevado um 

indicador de maior estabilidade (Meredith et al., 1996; Meredith et al., 1997; Friberg 

et al., 1999; Boronat López et al., 2006; Browers et al., 2009; Çeheli et al., 2009).  

        A validade da análise de frequência de ressonância foi avaliada por Brouwers 

et al. (2009), em implantes inseridos em mandíbulas de cadáveres humanos com 

torque de inserção de 45 N.cm. Determinaram confiabilidade na frequência de 

ressonância para análise da estabilidade primária de implantes; entretanto, ao 

correlacionarem com o torque de inserção, não encontram concordância, assim 

como o estudo de Çehreli et al. (2009). Já Boronat-López et al.(2006) encontraram 

proporcionalidade entre os valores de quociente de estabilidade dos implantes  e 

torque de inserção, ao avaliarem a estabilidade primária de 133 implantes. A 

correlação entre torque de inserção e frequência de ressonância também foi 

encontrada por Kahraman et al. (2009). Assim, ainda existem controvérsias em 

relação aos métodos disponíveis na odontologia para a análise da estabilidade 

primária.  
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3  PROPOSIÇÃO 

 

        A proposta do estudo foi avaliar a influência do formato, tratamento de 

superfície e de diferentes substratos, na estabilidade primária de implantes 

odontológicos, aferida por meio de: 

 torque de inserção, 

 ensaio de arrancamento, 

 freqüência de ressonância. 
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4  MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Material 

4.1.1 Implantes  

 

        Foram utilizados no estudo 32 implantes odontológicos de titânio da marca 

Conexão® (Conexão Sistemas de Prótese Ltda, Arujá, São Paulo, Brasil), sendo 8 

Master Porous, 8 Master Screw, 8 Conect AR e 8 Conect Cônico (Figuras 1 a-d).  

 

                                    

  

Figura 1 a-d:: Implantes Master Porous, Master Screw, Conect AR, Conect Cônico- esquerda para a direita) 

 

4.1.2 Substratos para instalação dos implantes 

         A instalação de implantes e a realização dos ensaios mecânicos foram 

realizadas em corpos-de-prova de osso de costela suína, madeira, osso artificial de 

11,5 mm 

3,75 mm 3,75 mm 3,75 mm 3,5 mm 
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poliuretana da marca Nacional® (Nacional Ossos, Jaú, São Paulo, Brasil), e osso 

artificial de poliuretana da marca Synbone© (Synbone AG, Gutemburgo, Suécia). 

 

4.1.3 Acessórios e equipamentos para obtenção dos corpos de prova 

 

        Para preparo e obtenção dos corpos-de-prova foram utilizados os seguintes 

instrumentos: 

 Faca para corte de carne  

  Microserra elétrica com mangueira de irrigação 

 Cano de policloreto de polivinila (PVC) – 20 mm x 15 mm (Figura 2) 

 

 

Figura 2: Cilindro de PVC     

 

 Motor de baixa rotação e peça reta (Fábrica KaVo do Brasil Ind. Com. 

Ltda, Joinville, Santa Catarina, Brasil) 

 Disco diamantado 

 Resina acrílica autopolimerizável JET (Artigos Odontológicos Clássico e 

Ltda, Campo Limpo Paulista, São Paulo, Brasil): monômero e polímero 

 Caneta de retroprojetor 

15 
mm 

20 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 

mm 
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 Freezer Consul 310 (Consul Ltda., Joinville, Santa Catarina, Brasil) 

 Serra de mão 

 Morsa 

4.1.4 Acessórios e equipamentos para inserção dos implantes 

 

        Para a perfuração e instalação dos implantes foram utilizados os seguintes 

instrumentos: 

 Contra - ângulo 16:1 da marca Dentscler® (Dentscler Indústria de Aparelhos 

Odontológicos Ltda., Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil) (Figura 3). 

 Motor Elétrico Cirúrgico MC 101 Linha Ômega da marca Dentscler®, ajustado 

ao torque de 45 N e 1861 rpm (Figura 3). 

 Kit Cirúrgico Master Conexão® - Conjunto de fresas e acessórios para perfurar 

e instalar implantes cilíndricos e cônicos de hexágono externo, interno e cone-

morse; incluindo broca lança (2,0 mm), broca piloto 2,0 mm/3,0 mm, brocas 

convencionais para implantes cilíndricos de 3,0 mm, 3,35 mm e counter sink; e 

brocas para implante cônico de 3,5 mm x 11,5 mm (Figura 4).  

 Monta-implantes dos implantes hexágono externo cilíndricos (Figuras 5 e 6) e 

cônicos Conexão® 

 Chave de inserção do implante hexágono interno Conexão® (Figura 7). 

 Catraca manual Conexão® (Figura 8).  
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Figura 3: Contra-ângulo e motor elétrico Dentscler
®                  

Figura 4: Kit cirúrgico Master Conexão
® 

                                    

Figura 5: Monta-implante de implante hexágono externo cilíndrico     Figura 6: Monta-implante acoplado no Master Screw 

 

                        

 

 

Figura 7: Chave de 
inserção  

do implante 
hexágono interno 

 

Figura 8: Catraca cirúrgica manual Conexão® 
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 4.1.5 Acessórios e equipamentos para realização das análises dos implantes 

 

 Torquímetro digital Kratos (Kratos Equipamentos Industrais Ltda, Cotía, SP, 

Brasil)) (Figura 9). 

 

Figura 9: Torquímetro digital Kratos 

 

 Máquina Universal de Ensaios da marca Emic© (EMIC – Equipamentos e 

Sistemas de Ensaio Ltda., São José dos Pinhais, Paraná, Brasil) modelo DL-

10000 (Figura 10) com anteparo e acessórios para fixação do implante à base 

móvel da máquina (Figura 11) 

 Célula de carga de 200 Kg. 

 Programa de computador (Software Tesc 3.13) da empresa fabricante da 

Máquina Universal de Ensaios utilizada. 

 Dispositivos para conexão dos implantes hexágono interno à Máquina 

Universal de Ensaios, confeccionados na Oficina de Precisão da Prefeitura do 

Campus da USP de Ribeirão Preto (Figura 12). 

 Monta-implantes dos implantes hexágono externo (Figuras 5 e 6) 
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                               Figura 10                                                 Figura 11                                    Figura 12 

 

Figura 13: Máquina Universal de Ensaios EMIC
®       

Figura 14: Acessórios para conexão do implante a máquina de ensaios 

Figura 15: Dispositivo para ensaio de arrancamento 

 

 

 Transdutores de freqüência de ressonância para implantes cilíndricos 

hexágono externo. 

 Osstell ™ Mentor (Integrations Diagnostics AB, Gotemburgo, Suécia) (Figura 

13). 

 

Figura 13: Osstell ™ Mentor 
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4.2 Métodos 

4.2.1 Método de Obtenção dos Corpos-de-Prova 

         

        As dimensões dos corpos-de-prova foram estabelecidas em função da 

execução de um plano piloto de forma a facilitar o seu manuseio e a realização dos 

ensaios mecânicos. 

4.2.1.1 Corpos-de-Prova de Costela Suína 

 

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

na Odontologia, que utilizaram o osso suíno como substituto do osso da mandíbula e 

maxila humana, devido a sua similaridade nas trabéculas ósseas e osso cortical 

(Rocha, 2010; Buser et al., 1998; Mariano et al., 2003; Nkenke et al., 2003). 

        Os ossos de costela de suíno foram adquiridos congelados de um mesmo 

animal; os quais, após a remoção de todo tecido mole, foram segmentados sob 

irrigação com uma microserra elétrica, em partes com dimensão de 20 mm de 

comprimento. Quarenta e oito segmentos ósseos foram selecionados de forma que 

houvesse aproximadamente a mesma espessura de osso cortical e esponjoso 

(Figura 14). Em seguida, a fim de permitir a realização dos ensaios mecânicos e 

impedir a báscula do segmento ósseo ou que este atravessasse pelo orifício da base 

da máquina de ensaios, foram incluídos em cilindros de policloreto de polivinila 

(PVC) com 20 mm de diâmetro e 15 mm de altura, preenchidos com resina acrílica 

autopolimerizável pela técnica de inserção incremental do polímero (pó) seguida do 

monômero (líquido), até a saturação do polímero. Cada segmento ósseo foi inserido 

no centro de um cilindro de resina na fase plástica, de forma que parte do osso 
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marcada previamente, equivalente a 5 mm, ficasse na parte externa do cilindro, não 

incluído pelo material (Figura 15a,b). Os corpos-de-prova foram mantidos à 

temperatura ambiente até o momento que a resina acrílica atingisse o tempo de 

presa total.  

        As amostras foram mantidas no Freezer Consul 310 à temperatura de -21 ± 5ºC 

para manter suas propriedades físicas e, previamente aos procedimentos cirúrgicos 

e mensurações da estabilidade dos implantes, foram mantidas em temperatura 

ambiente por 2 horas para atingir o equilíbrio térmico e não alterar suas 

propriedades biomecânicas (Rosa et al., 2008). Embora alguns estudos adotem a 

metodologia de 48 horas de descongelamento para essa finalidade (Akkocaglu; et 

al., 2005), este trabalho seguiu orientações de Rosa et al. (2008), em função da 

larga utilização desse método na ortopedia médica. 

 

 

                                                  Figura 14: Segmento ósseo de costela suína 
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                                    Figura 15a                                                   Figura 15b 

 

 

Figuras 15a,b: Corpos-de-prova de osso suíno incluídos em cilindros de resina acrílica 

 

4.2.1.2 Corpos-de-Prova de Madeira 

 

        A madeira utilizada para a confecção dos corpos de prova foi o pinus, da 

espécie Auracária Augustifólia, originária da Mata Atlântica; popularmente conhecida 

como “Pinheiro do Paraná” (Rosa, 2007).  

        Este material foi selecionado por ser similar ao osso humano na sensação 

percebida na perfuração e instalação de implantes (Misch, 2007); provavelmente 

pela sua densidade básica ser 0,42 a 0,48g/cm³ (Jankowsky et al., 1990), similar às 

médias dos ossos da mandíbula e maxila (Tabassum et al., 2010). Além disso, 

possui a característica de anisotropia, ou seja, devido à orientação das 

células/fibras, é um material que não possui as mesmas características nas três 

direções principais de aplicação do esforço - longitudinal, tangencial e radial (Pfeil, 

2003); qualidade também presente no osso. 
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        Obtiveram-se bastões da madeira com 30 mm de diâmetro, os quais foram 

seccionados em corpos de prova com 13 mm de altura, e torneados em formato 

cilíndrico na Oficina de Precisão da Prefeitura do Campus da USP de Ribeirão Preto 

(Figura 16).  

       

 

          Figuras 16: Corpo-de-prova de madeira 

4.2.1.3 Corpos-de-Prova de Poliuretana  

 

        A seleção da poliuretana como substrato foi baseada na norma da American 

Society for Testing Materials (ASTM 1839-08) - Standard Specification for Rigid 

Polyurethane Foam for Use as a Standard Material for Testing Orthopaedic Devices and 

Instruments; na qual regulamenta sua utilização como material padrão para a 

inserção de implantes na realização de ensaios de arrancamento.  

 

4.2.1.3.1 Poliuretana Nacional® 

 

        Os corpos-de-prova de poliuretana da marca Nacional® foram fornecidos pelo 

fabricante, em três diferentes níveis de densidade: 40, 20, 15 PCF ou 0,64g/cm3, 0,32 
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g/cm3 e 0,24g/cm3, respectivamente. Possuíam formato retangular com dimensões de 

4,2 cm de espessura, 17,8 cm de largura e 13 cm de comprimento na sua posição 

horizontal (Figura 17). Estes foram divididos ao meio no sentido de sua maior 

dimensão, por meio de uma serra de corte, obtendo assim 6,5 cm de comprimento. 

 

 

Figura 17: Corpo de prova de poliuretana Nacional
® 

 

4.2.1.3.2 Poliuretana Synbone® 

 

        Os corpos-de-prova de poliuretana da marca Synbone© foram obtidos a partir 

do corte da cabeça do fêmur deste osso artificial (Figura 18) com o auxílio de uma 

serra de corte. Foram segmentados com dimensões que permitissem a instalação 

dos implantes com margem de segurança de 5 mm de osso ao redor do parafuso, e 

de forma que houvesse aproximadamente a mesma espessura de osso cortical e 

trabeculado em todas as amostras (Figura 19). 
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          Figura 18: Osso de fêmur artificial Synbone
®     

       Figura 19: Corpo-de-prova Synbone
® 

 

 

4.2.2 Seleção dos Implantes 
 

 

        Foram selecionados 32 implantes da marca Conexão®, divididos em quatro 

grupos (n=8) conforme o formato, tratamento de superfície e tipo de conexão 

protética: Master Screw, Master Porous, Conect AR e Conect Cônico (Figuras 1a-d). 

As amostras foram distinguidas conforme a tabela abaixo: 

 
Tabela 1: Grupos de implantes divididos de acordo com o formato, tratamento de superfície e conexão 
protética. 
 

 Formato Tratamento de 

Superfície 

Conexão 

Protética 

Tamanho 

Master Screw (MS) Cilíndrico Usinado Hexágono externo 11,5 mm x 3,75 mm 

Master Porous (MP) Cilíndrico Porous
®
 duplo Hexágono externo 11,5 mm x 3,75 mm 

Conect AR (CA) Cilíndrico Porous
®
 Hexágono interno 11,5 mm x 3,75 mm 

Conect Cônico (CC) Cônico Usinado Hexágono externo 11,5 mm x 3,5 mm 
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 4.2.3 Método de Inserção dos Implantes 

 

        Os implantes foram inseridos por um único operador em cada substrato (corpo- 

de-prova). A perfuração foi iniciada com a distância de 7 mm da marcação do 

implante adjacente, a fim de impedir que a realização do ensaio em um implante 

interferisse nas propriedades do material que circunda o implante ao lado. O preparo 

do orifício foi realizado o mais perpendicular possível em relação ao substrato com o 

auxílio de uma morsa (Figura 20) e seguiu-se a seqüência de brocas cirúrgicas 

indicada pelo fabricante (Conexão®) (Figuras 21 e 22).  

        A broca final teve diâmetro imediatamente inferior ao diâmetro do implante, com 

o objetivo de se obter um maior travamento do parafuso no substrato, como é 

indicado clinicamente como técnica cirúrgica de subfresagem (Misch, 2007). 

 

Figura 20: Morsa para perfuração e instalação de implantes 

 

                                       

          Figura 21: Perfuração de orífício na madeira para instalação de implante. 
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        Os implantes foram inseridos nos substratos com os respectivos monta-implantes 

ou chave de inserção, e a catraca manual; até sua completa inserção, com a 

plataforma ao nível da superfície do corpo-de-prova (Figura 22). 

 

 

Figura 22: Inserção do implante com catraca manual 

 

 

        Após a realização do torque de inserção e do ensaio de arrancamento, os 

implantes foram removidos com o torque reverso por meio da catraca manual 

acoplada aos monta-implantes dos implantes hexágono externo e a chave de 

inserção do implante hexágono interno; e inseridos em outro tipo de corpo-de-prova 

para realização das mesmas análises.  

Os implantes Master Porous e Master Screw foram inseridos novamente em 

todos os tipos de substratos para a análise da frequência de ressonância.  

Para as análises do torque de inserção e força máxima de arrancamento, foi 

utilizado um total de 192 amostras, divididas em grupos de acordo com o material do 

corpo-de-prova: 
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 Costela suína 

32 corpos-de-prova, cada uma recebendo um tipo de implante localizado 

na parte central da costela, inserido somente em osso trabecular devido 

à espessura de osso disponível (Figuras 23 e 24). 

                     

             Figura 23                                                       Figura 24 

 

Figuras 23 e 24: Corpo-de-prova de costela suína com perfuração e implante inserido, 

respectivamente. 

 

 Madeira pinus 

8 corpos-de-prova compostos por madeira, sendo que em cada um 

delas foram inseridos os 4 tipos de implantes, todos de maneira mais 

centralizada (Figuras 25). 

                                                                                

Figura 25 

Figuras 25 e 26: Corpo-de-prova de madeira com perfurações 
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 Poliuretana Nacional® 

6 corpos-de-prova de poliuretana representados pelo osso artificial da marca 

Nacional®, nas densidades de 40, 20, 15 PCF, sendo dois de cada densidade; 

cada um recebendo 2 tipos de implantes. Os implantes foram instalados de 

maneira centralizada em relação à lateral do material devido à interferência que 

a prensa da poliuretana poderia causar nos resultados dos ensaios (Figura 26) 

 

Figura 26: Corpo-de-prova de poliuretana com perfurações e implantes inseridos. 

 Poliuretana Synbone® 

2 corpos de prova de poliuretana Synbone®, no qual em cada cabeça de fêmur foram 

instalados dois grupos de implantes (Figura 27 e 28)  

              

                 Figura 27                                                      Figura 28 

Figuras 27 e 28: Corpo-de- prova de poliuretana Synbone
®
 com perfurações e implantes inseridos, 

respectivamente. 
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        Para a análise da freqüência de ressonância foram utilizadas 96 amostras, 

divididas em grupos de acordo com o material do corpo-de-prova: 

 16 corpos de prova de costela suína 

 8 corpos de prova de madeira 

 3 corpo se prova de poliuretana Nacional®, sendo cada um de uma 

densidade (40, 20 e 15 PCF) 

 1 corpo de prova de poliuretana Synbone® 

 

        Os implantes Master Porous e Master Screw foram inseridos em cada substrato 

da mesma maneira que quando inseridos para as outras análises. 

4.2.4 Ensaios 

 

4.2.4.1 Quantificação do Torque de Inserção  

 

        As análises do torque de inserção foram feitas no Laboratório de Bioengenharia 

da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e foram realizadas conforme a 

inserção dos quatro tipos de implantes em cada tipo de substrato.  

        Para obter os valores do torque de inserção foi utilizado o torquímetro digital 

Kratos (Kratos Equipamentos Industriais Ltda, Cotía, SP, Brasil); com capacidade 

de medida de torque de até 120 N.cm. Este foi acoplado aos dispositivos ou aos 

monta-implantes adaptados aos respectivos formatos dos implantes (Figura 29). 

        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 
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torquímetro foram convertidos em N.cm por meio da fórmula: y = 0,0449x – 0.7907; 

onde y é o valor em N.cm, e x é o valor lido. 

 

Figura 29: Análise do torque de inserção de implante inserido no Synbone
® 

 

4.2.4.2 Resistência ao Arrancamento  

 

        A análise de resistência a tração ou arrancamento é utilizada como método 

para comparar diferentes formatos de parafusos metálicos segundo a norma ASTM 

F543.  

        Para a verificação da força máxima de arrancamento, também realizado no 

Laboratório de Bioengenharia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, foram 

usados os mesmos dispositivos e monta-implantes acoplados aos implantes por 

meio de roscas presentes nas duas estruturas. O corpo-de-prova com o implante 

inserido foi posicionado na parte inferior de uma base fixa de aço com um orifício no 

centro. O monta-implante ou o acessório desenvolvido foi parafusado ao implante e 

em seguida conectado à base móvel da máquina através de um pino; os quais foram 

unidos a uma peça que serve para a adaptação na célula de carga (200 Kg) da 

Máquina Universal de Ensaios EMIC® modelo DL-10000N (Figuras 30 - 33). Cada 

implante foi submetido ao ensaio de arrancamento através de força axial de tração 
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com velocidade constante de 2mm/min. Em todos os ensaios foi utilizada uma pré-

carga de 10N com tempo de acomodação de 30 segundos, previamente definidos 

pelo estudo piloto. 

 

 

 

Figuras 30 e 31 : Ensaio de arrancamento no osso suíno e na madeira  

(da esqueda para direita, respectivamente) 

 

 

Figuras 32 e 33: Ensaio de arrancamento na poliuretana Synbone
®
 e poliuretana Nacional

®  

(da esqueda para direita, respectivamente) 
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        Através do programa Software Tesc 1.13 foi realizada a análise dos resultados 

por meio da curva força x deslocamento obtida durante a realização dos testes 

mecânicos (Gráfico 1). Foi avaliada a propriedade mecânica força máxima de 

arrancamento, definida como o maior valor da curva carga versus deformação. 

 

 

Gráfico 1: Força x deslocamento do ensaio de arrancamento dos implantes Conect Cônico inseridos na 
poliuretana Nacional

®
 15 PCF 

  

 

4.2.4.3 Análise do Coeficiente de Estabilidade do Implante 

 

        A análise de frequência de ressonância foi realizada no Instituto Ronaldo Silva 

– Ribeirão Preto, SP, Brasil; e foram utilizados somente os implantes hexágono 

externo de formato cilíndrico (Master Porous e Master Screw), devido a 

disponibilidade que o Osstell® apresentava com relação aos smartpegs 

(transdutores) que acoplassem nos modelos de implante da Conexão®. 

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

coeficiente de estabilidade pela utilização do transdutor, fixado sobre a plataforma 
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do implante por meio de um parafuso integrado. Por meio da excitação por impulsos 

magnéticos emitidos pela sonda de medição do instrumento, com sua aproximação 

sem tocar o transdutor em sua parte superior; o aparelho emitia um sinal sonoro e 

exibia o valor da análise da freqüência de ressonância (Figuras 34 e 35). Esta foi 

calculada pelo sinal de resposta, obtido em Hertz (Hz), e os resultados no 

instrumento foram obtidos como o quociente de estabilidade do implante (ISQ). 

Quanto maior o número, maior a estabilidade do implante odontológico. 

        Com o aparelho foram feitas quatro medições ao redor de cada implante, onde 

foi obtida uma média dos valores, armazenados no computador para análise. 

              

Figuras 34 e 35: Análise da frequência de ressonância de implante inserido em osso suíno e 
bloco de poliuretana (da esquerda para direita, respectivamente) 

4.3 Forma de Análise dos Resultados 

 

        Após a obtenção dos dados, a fim de se analisar a influência do substrato e do 

formato e tratamento de superfície dos implantes, no torque de inserção, resistência 

ao arrancamento e a análise de freqüência de ressonância; os mesmos receberam 

analise estatística paramétrica por meio do Teste ANOVA e para a diferenciação 

entre as médias foi utilizado o Teste de Tukey com nível significância a 5%. 
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5 RESULTADOS 

 

        Para análise dos resultados foi realizada a análise estatística citada no capítulo 

“Material e Métodos”. Os resultados estão apresentados de acordo com os valores 

obtidos nos diferentes ensaios em função das variáveis e dos fatores de variação 

estudados em seus diferentes níveis. 

 

5.1     Tratamento de superfície e formato de implantes 
 

 
5.1.1 Torque de Inserção 
 
 

        Os resultados do torque de inserção dos implantes Master Porous, Master 

Screw, Conect AR e Conect Cônico inseridos em todos os substratos selecionados – 

osso suíno, poliuretana da marca Synbone© e Nacional® nos seus três níveis de 

densidade e madeira, estão representados na tabela 2. 

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

Master Porous, Master Screw, Conect AR e Conect Cônico inseridos nos 

diferentes substratos. 

 

 Osso 
suíno 

Poliuretana 
Synbone

©
 

Poliuretana 
Nacional

®
  

40 PCF 

Poliuretana 
Nacional

®
  

20 PCF 

Poliuretana 
Nacional

®
  

15 PCF 

Madeira  

Master 
Porous 

 

6.52 ± 1.12 11.39 ± 0.76 31.15 ± 7.53 
 

9.39 ± 1.68 5.25 ± 1.30 
 

20.70 ± 2.77 
 

 

Master 
Screw 

 

8.16 ± 2.62 10.34 ± 1.68 24.40 ± 5.22 
 

10.05 ± 1.50 5.14 ± 0.80 
 

17.94 ± 5.68 
 

 

Conect 
AR 

 

12.14 ± 1.03 12.18 ± 3.78 12.18 ± 3.57 
 

12.91 ± 2.13 
 

9.36 ± 1.36 
 

14.98 ± 3.94 
 

 

Conect 
Cônico 

 

12.35 ± 2.74 4.45 ± 0.82 10.23 ± 1.81 
 

6.68 ± 1.48 
 

7.07 ± 1.25 
 

20.11 ± 2.54  
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        Quando inserido no osso, o implante cônico apresentou maior média de torque 

de inserção (12.35 ± 2.74), seguido do implante cilíndrico hexágono interno (12.14 ± 

1.03); onde apresentaram diferença estatística com o implante cilíndrico com duplo 

tratamento de superfície (6.52 ± 1.12)(p<0,05)(Gráfico 2). 

 

 
 
Gráfico 2: Gráfico ilustrando o torque de inserção dos implantes Master 
Porous, Master Screw, Conect AR e Conect Cônico inseridos no osso de 
costela suína. 

 
 

 
        Já no osso artificial de poliuretana Synbone©, o melhor desempenho em relação 

ao torque de inserção foi dos implantes cilíndricos. O implante cônico, dessa vez, 

apresentou a menor média de torque (4.45 ± 0.82) sendo diferente estatisticamente 

de todos os cilíndricos (p< 0,05), que não apresentaram diferença estatística entre 

si, independente da presença de tratamento de superfície e do tipo de conexão 

protética (Gráfico 3). 
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Gráfico 3: Gráfico ilustrando o torque de inserção dos implantes Master 
Porous, Master Screw, Conect AR e Conect Cônico inseridos no osso artificial 
de poliuretana Synbone©. 

 

 

        Na outra marca comercial de osso de poliuretana, a Nacional®, na densidade de 

40 PCF, os implantes cilíndricos também tiveram maior média de torque; no entanto, 

somente os hexágono externo, com ou sem tratamento de superfície, que tiveram 

médias de 31.15 ± 7.53 e 24.40 ± 5.22, respectivamente. O implante cônico mais 

uma vez apresentou a menor média de torque (10.23 ± 1.81) e foi diferente 

estatisticamente dos implantes cilíndricos hexágono externo (p=0,00), assim como o 

hexágono interno também foi (12.18 ± 3.57; p=0,00)(Gráfico 4). 

        Na densidade de 20 PCF da poliuretana Nacional®, os implantes cilíndricos 

apresentaram maior média de torque independente do tipo de conexão protética e 

do tratamento de superfície; e a menor média de torque se repetiu no implante 

cônico (6.68 ± 1.48), sendo que só apresentou diferença estatística com o implante 

cilíndrico hexágono interno (12.91 ± 2.13)(p=0,01) (Gráfico 4). 
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        Na menor densidade de poliuretana da marca Nacional®, 15 PCF, o implante 

cilíndrico hexágono interno teve  a maior média de torque (9.36 ± 1.36), assim como 

na poliuretana de 20 PCF, no entanto, não houve diferença estatística com todos 

outros grupos (Gráfico 4). 

 

 

Gráfico 4: Gráfico ilustrando o torque de inserção dos implantes Master 
Porous, Master Screw, Conect AR e Conect Cônico inseridos no osso artificial 
de poliuretana Nacional®. 
 

         

        Na madeira, os implantes hexágono externo cilíndricos e cônicos tiveram a 

maior média de torque, e o implante hexágono interno, a menor média (14.98 ± 

3.94); o qual teve diferença estatística significante com o implante de maior 

resultado numérico - cilíndrico hexágono externo com duplo tratamento de superfície 

(20.70 ± 2.77)(p=0,03)(Gráfico 5).  
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Gráfico 5: Gráfico ilustrando o torque de inserção dos implantes Master 
Porous, Master Screw, Conect AR e Conect Cônico inseridos na madeira. 

 
 
 

        Ao comparar todos os implantes inseridos em todos os substratos, foi 

observado que o implante cilíndrico hexágono externo com duplo tratamento de 

superfície, inserido na poliuretana Nacional 40 PCF, teve a maior média de torque 

de inserção; e não apresentou diferença estatisticamente significante com o implante 

de mesmo design, porém sem tratamento de superfície, inserido no mesmo 

substrato. De maneira geral, os implantes cilíndricos apresentaram os maiores 

resultados em qualquer substrato, com exceção do osso, onde o cônico teve maior 

torque de inserção, contudo sem diferença estatística com os implantes Master 

Screw e Conect AR. Além disso, os implantes cilíndricos, quando hexágono externo, 

sempre se apresentaram iguais estatisticamente, independente da presença do 

tratamento de superfície (Gráfico 6).  
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Gráfico 6: Gráfico ilustrando o torque de inserção dos implantes Master 

Porous, Master Screw, Conect AR e Conect Cônico inseridos no osso suíno, 

Synbone©, poliuretana Nacional® nas densidades de 40, 20 e 15 PCF, e na 

madeira. 

 

 

5.1.2 Força Máxima  de Arrancamento 

 
 

        Os resultados da força de arrancamento dos implantes Master Porous, Master 

Screw, Conect AR e Conect Cônico inseridos em todos os substratos selecionados – 

osso suíno, madeira, poliuretana da marca Synbone© e Nacional® nos três níveis de 

densidade; estão representados na tabela 3.  
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Tabela 3: Média e desvio-padrão da força máxima de arrancamento (N) dos 
implantes Master Porous, Master Screw, Conect AR e Conect Cônico inseridos 
nos diferentes substratos. 
 

 Osso suíno Poliuretana 
Synbone

©
 

Poliuretana 
Nacional

®
 

40 PCF 

     Poliuretana 
    Nacional

®
 

   20 PCF 

P      Poliuretana 
Eta     Nacional

®
  

   15 PCF 

Madeira  

Master 
Porous 

 

44.74 ± 13.36 330.14 ± 108.70 603.10 ± 190.33 61.77 ± 20.35 54.13 ± 22.49 740.06 ± 268.13 

Master 
Screw 

 

40.90 ± 20.35 229.29 ± 45.58 612.73 ± 49.22 45.52 ± 18.79 33.13 ± 19.94 645.97 ± 100.90 

Conect 
AR 

 

113.88 ± 44.61 359.65 ± 105.83 1463.21 ± 122.84 347.10 ± 22.34 227.79 ± 33.92 875.76 ± 160.52 

Conect 
Cônico 

 

138.19 ± 57.41 221.22 ± 46.13 491.68 ± 75.91 206.57 ± 31.51 209.57 ± 9.60 483.00 ± 82.32 

 

        Quando inserido no osso, apesar do implante cônico apresentar a maior média 

de força máxima máxima arrancamento (138.19 ± 57.41 N); não houve diferença 

estatística com os outros tipos de implantes – cilíndrico hexágono interno (113.88 ± 

44.61 N) e cilíndrico hexágono externo com tratamento (44.74 ± 13.36 N) e sem 

tratamento de superfície (40.90 ± 20.35 N)(Gráfico 7). 

 

Gráfico 7: Gráfico ilustrando a força máxima de arrancamento dos implantes 
Master Porous, Master Screw, Conect AR e Conect Cônico inseridos no osso de 
costela suína. 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

Fo
rç

a 
M

áx
im

a 
d

e 
A

rr
an

ca
m

en
to

 (N
) 

Osso Suíno 

Resistência ao Arrancamento no Osso Suíno 

Master Porous 

Master Screw 

Conect AR 

Conect Cônico 

 



R e v i s ã o  d a  L i t e r a t u r a | 84 

 

 
 

        Na poliuretana Synbone© o implante cônico apresentou a menor média de força 

de arrancamento (221.22 ± 46.13 N), no entanto, também não houve diferença 

estatística com os demais grupos - cilíndrico hexágono interno (359.65 ± 105.83 N), e 

cilíndrico hexágono externo com tratamento (330.14 ± 108.70 N) e sem tratamento de 

superfície (229.29 ± 45.58 N)(Gráfico 8). 

 

Gráfico 8: Gráfico ilustrando a força máxima de arrancamento dos implantes 
Master Porous, Master Screw, Conect AR e Conect Cônico inseridos no osso 
artificial de poliuretana Synbone©. 

        

         No substrato poliuretana Nacional® de 40 PCF, o implante hexágono interno 

teve maior média (1463.21 ± 122.84 N) e foi diferente estatisticamente de todos os 

demais (p<0,05). O implante cônico mais uma vez teve resultado de força de 

arrancamento inferior aos outros (491.68 ± 75.91 N), entretanto, foi igual 

estatisticamente ao implante cilíndrico de hexágono externo com tratamento (603.10 

± 190.33 N) e sem tratamento de superfície (612.73 ± 49.22 N) (Gráfico 9). 
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        Na densidade de 20 PCF da poliuretana Nacional®, o implante hexágono 

interno, teve o maior resultado (347.10 ± 22.34 N) e foi diferente estatisticamente do 

implante cilíndrico hexágono externo, com tratamento (61.77 ± 20.35 N)(p=0,00) e 

sem tratamento de superfície (45.52 ± 18.79 N)(p=0,00). O comportamento do 

implante cônico, que não apresentou a menor média de força de arrancamento 

(206.57 ± 31.51 N,) não teve diferença estatística aos implantes cilíndricos (Gráfico 

9). 

        A maior média de força de arrancamento foi observada no implante hexágono 

interno, quando inserido na poliuretana Nacional® de 15 PCF (227.79 ± 33.92 N), 

seguido do implante cônico (209.57 ± 9.60 N)(p>0,05). O implante cilíndrico usinado, 

que mostrou menor média (33.13 ± 19.94), teve diferença estatística com estes 

implantes de maior média (p=0,01 para o implante hexágono interno e p=0,04 para o 

cônico), assim como o implante cilíndrico tratado também teve e apresentou 

diferença com o usinado (p<0,05)(Gráfico 9). 

 

Gráfico 9: Gráfico ilustrando a força máxima de arrancamento dos implantes 
Master Porous, Master Screw, Conect AR e Conect Cônico inseridos no osso 
artificial de poliuretana Nacional®. 
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        Na madeira, o implante cilíndrico com tratamento de superfície apresentou 

maior média de força de arrancamento, sendo 875.76 ± 160.52 N para hexágono 

interno e 740.06 ± 268.13 N para hexágono externo. O implante cônico teve a menor 

média de força de arrancamento (483.00 ± 82.32 N), sendo diferente 

estatisticamente aos de maior média (p=0,00) (Gráfico 10).  

 

 

Gráfico 10: Gráfico ilustrando a força máxima de arrancamento dos implantes 
Master Porous, Master Screw, Conect AR e Conect Cônico inseridos na 
madeira 

 

       

         De modo geral, com exceção do osso, o implante hexágono interno teve a 

maior média de força de arrancamento em todos os substratos, sendo que no osso, 

no Synbone©, na Nacional® de 20 e 15 PCF, o implante cônico não tinha diferença 

significante com este (Gráfico 11). 
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Gráfico 11: Gráfico ilustrando a força máxima de arrancamento (N) dos 

implantes Master Porous, Master Screw, Conect AR e Conect Cônico inseridos 

no osso suíno, Synbone©, poliuretana Nacional® nas densidades de 40, 20 e 15 

PCF, e na madeira. 

 

 

5.1.3 Freqüência de Ressonância 
 

 

        Os resultados da freqüência de ressonância dos implantes Master Porous e 

Master Screw inseridos em todos os substratos selecionados – osso suíno, madeira, 

poliuretana da marca Synbone© e Nacional® nos três níveis de densidade; estão 

representados na tabela 4. 
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Tabela 4: Médias e desvios-padrão do quociente de estabilidade primária (ISQ) 
dos implantes Master Porous e Master Screw inseridos nos diferentes 
substratos 
 

 

        Após análise estatística dos valores obtidos na análise de freqüência de 

ressonância, foi constatado que, apesar do implante com tratamento de superfície 

apresentar maior média de valores de ISQ que o implante usinado em todos os 

substratos (tabela 4), estes não apresentaram diferença estatística entre si, com 

exceção de quando inseridos na poliuretana Nacional de 20 PCF (p=0,01) (Gráfico 

12). 

 

 

Gráfico 12: Gráfico ilustrando o quociente de estabilidade primária (ISQ) dos 

implantes Master Porous e Master Screw  inseridos no osso suíno, Synbone©, 

poliuretana Nacional® nas densidades de 40, 20 e 15 PCF, e na madeira. 
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Osso suíno Poliuretana 
Synbone

®
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Nacional

®
  

40 PCF 

Poliuretana 
Nacional

®
  

20 PCF 

Poliuretana 
Nacional

®
  

15 PCF 

Madeira 

Master 
Porous 

 

69,0 ± 10,29 61,06 ± 2,27 74,42 ± 6,12 64,34 ± 2,00 59,43 ± 2,11 76,78 ± 4,11 

Master 
Screw 

65,43 ± 3,80 58,06 ± 3,73 69,84 ± 3,62 
 

54,34 ± 6,32 51,37 ± 6,83 
 

70,18 ± 3,92 
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5.2  Substrato para inserção dos implantes 

 

5.2.1 Torque de Inserção 

 

        O implante cilíndrico de hexágono externo com duplo tratamento de superfície 

apresentou maior média de torque de inserção quando inserido na poliuretana 

Nacional® de 40 PCF (31.15 ± 7.53) e na madeira (20.70 ± 2.77). Cada um desses 

dois materiais teve diferença estatística com todos os outros materiais de inserção 

(P<0,05). Inserido no osso, esse implante teve média de torque (6.52 ± 1.12) igual 

estatisticamente quando inserido nas poliuretanas de menores densidades – 20 e 15 

PCF; com médias de 9.39 ± 1.68 e 5.25 ± 1.30, respectivamente. A poliuretana 

Synbone® (11.39 ± 0.76) também não apresentou diferença estatística com estes 

materiais, somente com a poliuretana de 15 PCF (p=0,01) (Gráfico 13). 
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Gráfico 13: Gráfico ilustrando o torque de inserção do implante Master Porous 
inserido em osso suíno, poliuretana da marca Nacional® nas densidades de 40, 
20 e 15 PCF, poliuretana da marca Synbone©, e madeira. 
 
 

        O implante cilíndrico de hexágono externo, porém sem tratamento de 

superfície; teve também a maior média de torque na poliuretana Nacional® de 40 

PCF (24.40 ± 5.22), seguido da madeira (17.94 ± 5.68). Estes substratos tiveram 

diferença estatística entre eles (p=0,00) e com todos os outros materiais de inserção 

(p<0,05). No osso, teve médias de torque (8.16 ± 2.62) sem diferença estatística 

com a poliuretana Synbone© (10.34 ± 1.68) e com a Nacional® de 20 PCF (10.05 ± 

1.50) e 15 PCF (5.14 ± 0.80); que também não foram diferentes entre si 

(p<0,05)(Gráfico 14). 
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Gráfico 14: Gráfico ilustrando o torque de inserção do implante Master Screw 
inserido em osso suíno, poliuretana da marca Nacional® nas densidades de 40, 
20 e 15 PCF, poliuretana da marca Synbone©, e madeira. 
 

 

        Já o implante cilíndrico hexágono interno, não teve diferença estatística entre 

as médias de torque em todos os substratos, com exceção entre a madeira, de 

maior média (14.98 ± 3.94); e a poliuretana Nacional de 15 PCF de menor média 

(9.36 ± 1.36) (p=0,04) (Gráfico 15). 
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Gráfico 15: Gráfico ilustrando o torque de inserção do implante Conect AR 
inserido em osso suíno, poliuretana da marca Nacional® nas densidades de 40, 
20 e 15 PCF, poliuretana da marca Synbone©, e madeira. 
 

 

        O implante cônico apresentou maior média de torque na madeira (20.11 ± 

2.54), sendo diferente estatisticamente de todos os outros substratos (P<0,05). 

Nesse formato de implante, o osso mostrou um desempenho melhor em 

comparação com outros materiais. As médias encontradas no Synbone© (4.45 ± 

0.82) tiveram diferença significante com a poliuretana Nacional® de 40 PCF (10.23 ± 

1.81) (P=0,03) e com o osso (P=0,00), o qual também teve diferença estatística com 

a poliuretana Nacional® de 20 PCF (6.68 ± 1.48) (p=0,03) (Gráfico16). 
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Gráfico 16: Gráfico ilustrando o torque de inserção do implante Conect Cônico 
inserido em osso suíno, poliuretana da marca Nacional® nas densidades de 40, 
20 e 15 PCF, poliuretana da marca Synbone©, e madeira. 
 

 

5.2.2 Força Máxima de Arrancamento 

 

        Para o implante cilíndrico hexágono externo com duplo tratamento de 

superfície, as maiores médias de força de arrancamento foram encontradas quando 

inseridos na madeira (740.06 ± 268.13 N) e na poliuretana Nacional®  de 40 PCF 

(603.10 ± 190.33 N), sendo que entre esses substratos não houve diferença 

estatística, havendo diferença com todos os demais (p<0,05). As poliuretanas 

Nacional® de 20 PCF (61.77 ± 20.35 N) e 15 PCF (54.13 ± 22.49 N), assim como o 

osso (44.74 ± 13.36 N), possuíram as menores médias de força para esse implantes, 

e não apresentaram diferença estatística entre eles (Gráfico 17). 
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 Gráfico 17: Gráfico ilustrando a força máxima de arrancamento do implante 
Master Porous inserido em osso suíno, poliuretana da marca Nacional® nas 
densidades de 40, 20 e 15 PCF, poliuretana da marca Synbone©, e madeira. 
 

 

        O implante do mesmo tipo, porém usinado; também obteve maior média de 

força de arrancamento na madeira (645.97 ± 100.90 N) e na poliuretana Nacional® 

de 40 PCF (612.73 ± 49.22), sem diferença estatística entre eles e diferentes 

estatisticamente quando nas poliuretanas Nacional® de 20 PCF (45.52 ± 18.79 N) e 

15 PCF (33.13 ± 19.94 N), no osso (40.90 ± 20.35 N) e na poliuretana Synbone© 

(229.29 ± 45.58 N)(p<0,05); que não tiveram diferença estatística entre si (Gráfico 

18). 
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Gráfico 18: Gráfico ilustrando a força máxima de arrancamento do implante 
Master Screw inserido em osso suíno, poliuretana da marca Nacional® nas 
densidades de 40, 20 e 15 PCF, poliuretana da marca Synbone©, e madeira. 
 

 

        O grupo de implantes hexágono interno inseridos na poliuretana Nacional® de 

40 PCF mostrou a maior média de força de arrancamento com diferença estatística 

com todos os implantes inseridos em todos os substratos (1463.21 ± 122.84 

N)(p<0,05). Em seguida, apresentou maior média na madeira (875.76 ± 160.52 N) 

que também foi diferente estatisticamente dos outros substratos (p<0,05). As 

poliuretanas Nacional® de 20 PCF (347.10 ± 22.34 N), 15 PCF (227.79 ± 33.92)  e 

Synbone© (359.65 ± 105.83 N), que não tiveram diferença estatística entre si, 

tiveram diferença com o osso (113.88 ± 44.61 N) (p=0,00), com exceção da 

poliuretana de 15 PCF (Gráfico 19).  
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Gráfico 19: Gráfico ilustrando a força máxima de arrancamento do implante 
Conect AR inserido em osso suíno, poliuretana da marca Nacional® nas 
densidades de 40, 20 e 15 PCF, poliuretana da marca Synbone©, e madeira. 
 

 

        O implante cônico apresentou também uma maior média de força de 

arrancamento na poliuretana Nacional® de 40 PCF (491.68 ± 75.91 N), no entanto 

sem diferença estatística com a madeira (483.00 ± 82.32 N). Nestes dois substratos 

houve essa diferença com valores da poliuretana de 20 PCF (206.57 ± 31.51 N), 15 

PCF (209.57 ± 9.60), Synbone® (221.22 ± 46.13 N) e o osso (138.19 ± 57.41 

N)(p<0,05), que foram iguais estatisticamente entre si (Gráfico 20).   
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Gráfico 20: Gráfico ilustrando a força máxima de arrancamento do implante 
Conect Cônico inserido em osso suíno, poliuretana da marca Nacional® nas 
densidades de 40, 20 e 15 PCF, poliuretana da marca Synbone©, e madeira. 

 

        O comportamento de todos os grupos de implantes sempre foi sem diferença 

estatística na poliuretana Nacional® de 15 PCF e no osso.  

5.2.3 Freqüência de Ressonância  

 
 

        Quando inseridos no substrato madeira, os implantes cilíndricos hexágono 

externo com tratamento e sem tratamento de superfície, tiveram a maior média de 

ISQ (76,78 ± 4,11 ISQ e 70,18 ± 3,92 ISQ; respectivamente). Em ordem decrescente 

de valores, seguiram-se as médias da poliuretana Nacional® na densidade de 40 

PCF (74,42 ± 6,12 ISQ e 69,84 ± 3,62 ISQ) e do osso suíno (69,0 ± 10,29 ISQ e 

65,43 ± 3,80 ISQ) (tabela 4).  
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        A análise demonstrou semelhança de comportamento entre os substratos 

madeira e poliuretana de maior densidade (40 PCF), tanto para o implante usinado 

como para o com tratamento, onde não apresentaram diferença estatística (p>0,05) 

inseridos num material ou no outro. Além disso, esses dois grupos de implantes 

nestes dois materiais não foram diferentes estatisticamente do implante tratado 

quando inserido no osso (Gráfico 21 e 22).  

        As menores médias obtidas pela análise de freqüência de ressonância foram 

encontradas nos dois tipos de implantes quando inseridos na poliuretana de menor 

densidade, 15 PCF, (59,43 ± 2,11 para implante tratado, e 51,37 ± 6,83 para 

implante usinado) (tabela 4). Essas médias, tantos dos implantes usinados quanto 

dos tratados, não foram diferente estatisticamente das médias obtidas na poliuretana 

Nacional® de 20 PCF, assim como no Synbone© (P>0,05). Além disso, os implantes 

não apresentaram diferença estatística com o mesmo tipo, quando no Synbone® e no 

osso suíno. Ainda para o implante usinado, neste último substrato, não houve 

diferença estatística quando instalados na poliuretana Nacional® de 40 PCF (Gráfico 

21 e 22).  

        O implante usinado mesmo numa poliuretana de maior densidade (20 PCF), 

não teve diferença estatística com o implante que recebeu tratamento de superfície 

na poliuretana de 15 PCF (gráfico 21 e 22). 
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Gráfico 21: Gráfico ilustrando o quociente de estabilidade primária (ISQ) do 
implante Master Porous inserido em osso suíno, poliuretana da marca 
Nacional® nas densidades de 40, 20 e 15 PCF, poliuretana da marca Synbone©, 
e madeira. 
 
 

 

 
Gráfico 22: Gráfico ilustrando o quociente de estabilidade primária (ISQ) do 

implante Master Screw inserido em osso suíno, poliuretana da marca 

Nacional® nas densidades de 40, 20 e 15 PCF, poliuretana da marca Synbone©, 

e madeira. 
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6  DISCUSSÃO  

 

        Para facilitar a compreensão dos resultados, optou-se pela realização de uma 

discussão seriada, mostrando a real relevância que a literatura dá aos diferentes 

tópicos abordados nesse estudo. 

6.1 Tratamento de superfície dos implantes 

 

        A comunidade científica necessita de maiores informações sobre a real 

influência da superfície rugosa de implantes na estabilidade primária (Sennerby e 

Meredith, 2008) Sabe-se que os resultados da interação do implante com o osso 

adjacente quando de sua inserção, depende da topografia e da composição química 

e bioquímica da sua superfície. Estes fatores são fundamentais nas fases precoces 

de formação óssea (Barros et al., 2009; Tabassum et al., 2010), e podem também 

estar relacionados a estabilidade inicial do implante (Barros et al., 2009). 

        Com relação à superfície do implante, embora os usinados promovam a adesão 

e a proliferação de osteoblastos (Alves e Wassal, 2009; Barros et al., 2009) pela  

presença de microrranhuras superficiais resultantes do processo de corte ou 

usinagem; estes tiveram um grande declínio no uso clínico (Carvalho et al., 2009) 

devido aos melhores resultados clínicos e laboratoriais dos implantes de superfície 

rugosa com diferentes tipos de tratamento (Barros et al., 2009; Carvalho et al., 2009; 

Tabassum et al., 2010).  

        O sucesso da influência do tratamento de superfície na osseointegração está 

comprovado cientificamente, como demonstrado no estudo de Klokkevold et al. 

(1997), que comprovaram por meio da inserção em fêmur de coelho, uma maior 
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ancoragem em implantes tratados, onde estes apresentaram valor de torque de 

remoção quatro vezes maior que implantes usinados. O mesmo foi evidenciado por 

Lazzara et al. (1999), que ao analisarem implantes com tratamento por ácido; 

observaram uma osseointegração duas vezes mais elevada do que implantes 

usinados. Da mesma forma, Kim et al. (2010) notaram que os implantes sem 

tratamento de superfície apresentavam 60% de osseointegração após 10 semanas 

da sua instalação, valor inferior comparado aos obtidos em implantes com superfície 

tratada (69%-76%). Apesar da densidade do osso formado na superfície do implante 

não apresentar diferença estatística em implantes com ou sem tratamento de 

superfície, como demonstrado por Johansson et al. (1998) e Kim et al. (2010); 

estudos que analisaram a influência do tratamento de superfície na osseointegração, 

mostraram que a superfície de contato entre o osso e o implante é aumentada 

(Wennenberg et al., 1996;  Kim et al., 2010).  

        A maior área de contato osso-implante e, conseqüentemente o aumento do 

atrito (Santos et al., 2009); tornam a rugosidade dos implantes um fator fundamental 

para a pré-seleção de tratamentos protéticos, como os protocolos de carga imediata 

(Barros et al., 2009), uma vez que esta superfície também pode influenciar na 

estabilidade inicial, o que melhora o índice de sucesso desses implantes (Kim et al., 

2010). Esse fato pôde ser demonstrado por Glauser et al. (2004) que, após observar 

um menor índice de falhas na osseointegração, afirmaram que a modificação da 

superfície do implante melhora os índices de sucesso dos que recebem carga 

imediata. 
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6.1.1 Torque de Inserção 

 

        Devido aos melhores índices clínicos dos implantes serem também 

influenciados pela sua estabilidade primária, evidencia-se a importância de se 

avaliar o efeito do tratamento de superfície na ausência de micromovimentos no 

momento cirúrgico. Esta análise foi realizada por Sul et al. (2009), que encontraram 

em seus estudos, relação entre os valores de estabilidade primária e a rugosidade 

da superfície do implante. Santos et al. (2009) utilizando o polietileno como 

substrato, ao obter menores valores de torque de inserção em implantes usinados, 

também demonstraram que existe uma relação do tratamento de superfície de 

implantes com a sua estabilidade primária. Da mesma forma, Tabassum et al. (2009) 

utilizando, no entanto, blocos de poliuretana para avaliar o efeito da rugosidade 

superficial dos implantes no torque de inserção e remoção, encontraram médias 

maiores em implantes com a superfície tratada. Esses resultados confirmam a 

afirmações de alguns autores de que o tratamento de superfície, além de ter a 

função de estimular as células de proliferação óssea, tem papel na ancoragem inicial 

(Simanka et al., 2006). 

        No entanto, apesar das melhores características biomecânicas dos implantes 

tratados observadas nos estudos, o emprego dos implantes usinados como controle 

negativo nas pesquisas ainda tem o seu valor (Carvalho et al., 2009), pois por 

muitos anos foi considerado o padrão ouro da osseointegração, sendo um tipo de 

superfície estatisticamente embasado na literatura (Granato et al., 2008). Para esse 

controle, o presente estudo utilizou os grupos de implantes Master Screw e Conect 

Cônico. Os implantes cônicos analisados no nosso estudo, não possuíam tratamento 
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de superfície devido à disponibilidade que a empresa oferece de implantes neste 

formato e com o diâmetro selecionado. Já os implantes Master Screw foram 

selecionados com o mesmo formato cilíndrico e hexágono externo do implante 

Master Porous, o qual possuía a superfície tratada; para observar a influência 

isolada do fator de variação presença de tratamento de superfície na estabilidade 

primária. Nesse caso, esse grupo de implantes evidenciou que o tratamento de 

superfície não influenciou na análise do torque de inserção, pois os implantes 

cilíndricos de hexágono externo inseridos em qualquer tipo de substrato, não 

apresentaram diferença estatisticamente significante quando usinados ou com sua 

superfície tratada. Assim, nossos resultados não concordaram com estudos que 

observaram maior estabilidade primária em implantes tratados (Glauser et al., 2004; 

Santos et al., 2009; Tabassum et al., 2009); no entanto, está de acordo com 

achados de Da Cunha et al. (2004), que concluíram que o design de implantes é 

mais importante que a sua superfície para a estabilidade primária, ao verificarem 

que esta foi maior para implantes usinados do que para os tratados.   

        Considerando os resultados de torque de inserção no substrato osso suíno, 

nosso trabalho demonstrou que os implantes cônicos, os quais eram usinados, 

apresentaram maior média; porém sem diferença estatística com implantes que 

apresentavam tratamento de superfície, no caso, o implante hexágono interno. 

Apesar de nossos resultados estarem de acordo com o estudo de Kim et al., (2010) 

que também não encontraram diferença estatisticamente significante entre implantes 

usinados e com tratamento de superfície instalados em mandíbulas de cães; muitos 

estudos mostram uma maior estabilidade inicial em superfícies rugosas  (Glauser et 

al., 2004; Santos et al., 2009; Tabassum et al., 2009; Tabassum et al., 2010), 
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provavelmente por permitirem além da síntese de matriz óssea e a diferenciação de 

osteoblastos (Zhu et al., 2004; Protivinsky et al., 2007), a adesão destas células 

mais rapidamente na superfície do implante (Anselme, 2000; Deligianni et al., 2001; 

Guizzardi et al., 2004; Rouahi et al., 2006; Att et al., 2007; Nishimoto et al., 2008). A 

possível justificativa disso não ter ocorrido nas amostras ósseas deste estudo é pelo 

fato desse substrato ser analisado na condição in vitro, o que provavelmente pode 

ter sido responsável pelos resultados indiferentes estatisticamente de valor de 

torque de inserção em implantes com superfície tratada ou não. 

        No substrato Synbone© analisado no presente estudo, embora o implante 

cônico apresentasse média estatisticamente superior aos demais, sugerindo que sua 

superfície usinada forneça maior valor de torque de inserção; foi observado que a 

ausência, ou a presença de simples, ou duplo tratamento de superfície dos 

implantes cilíndricos; não tinham essa diferença entre si, o que ressalta a maior 

importância do formato para estabilidade primária quando da utilização de ossos 

artificiais (Chong et al., 2009).  

        Na madeira e nas poliuretanas Nacional®, assim como nos outros substratos, 

não houve diferença estatística entre implantes cilíndricos hexágono externo com 

tratamento e sem tratamento de superfície. Além disso, na densidade de 15 PCF, as 

médias de torque de inserção entre implantes com tratamento de superfície único (o 

hexágono interno) e implantes com tratamento duplo (o cilíndrico hexágono externo) 

não tiveram diferença estatisticamente significante. Apesar de estudos mostrarem 

que a superfície rugosa favoreça a estabilidade primária devido ao aumento da 

extensão da superfície do implante em contato com o osso (Al-Nawas et al., 2006); 

existem relatos de que não há uma diferença significante dessa fixação inicial em 
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implantes com ou sem tratamento de superfície em substratos com uma certa 

espessura de osso cortical, pois foi demonstrado que a presença do tratamento de 

superfície de implantes inseridos em blocos de poliuretana similares aos utilizados 

no presente estudo, com osso esponjo e cortical com espessura aproximada de 2 

mm; também não influenciou no torque de inserção (Tabassum et al.,2010), o que 

corrobora com nossos resultados. 

        As poliuretanas de 20 PCF também foram utilizadas como substrato num outro 

estudo de Tabassum et al. (2009), contudo, este não apresentou resultados 

similares aos nossos, pois encontram média estatisticamente maior para implantes 

com tratamento de superfície. No entanto, foram utilizados implantes cônicos  de 

maior diâmetro, o que pode ter sido capaz de tornar os valores de torque de 

inserção com diferença estatística.  

        O fato do tratamento de superfície dos implantes não ter influência 

estatisticamente significante no torque de inserção em todos os substratos 

analisados, pode ser explicado pelo fato do design ter uma maior interferência nos 

valores de estabilidade inicial, por fornecer uma boa estabilidade mecânica (Kim et 

al., 2010). Além disso, o preparo do leito ósseo receptor em todos os grupos de 

implantes foi sempre com o diâmetro inferior ao diâmetro do implante, como 

preconizado pelo fabricante, o que também permite uma maior estabilidade primária 

(Sakoh et al., 2006; Beer et al., 2007; Tabassum et al., 2009). 
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 6.1.2 Força Máxima de Arrancamento (ASTM F543) 

 

        Ao analisar a força de arrancamento, a superfície de implantes também não 

mostrou influência quando estes foram inseridos nos diversos substratos. No osso 

suíno e no osso artificial de poliuretana Synbone©, todos os grupos de implantes não 

apresentaram diferença entre si, independente da presença de tratamento de 

superfície. Na literatura odontológica, há poucos esclarecimentos sobre a influência 

do tratamento de superfície de implantes na força de arrancamento, uma vez que 

essa análise é mais amplamente utilizada na ortopedia médica (Inceoglu et al., 2004; 

Leite et al., 2008; Zamarioli et al., 2008; Rosa et al., 2008) para avaliar a ancoragem 

ou fixação inicial de implantes ortopédicos, pois estes, têm o objetivo de obter 

estabilidade inicial, mas raramente apresentam tratamento de superfície (Inceoglu et 

al., 2004).  

        No entanto, existem alguns estudos na odontologia que mostram que, apesar 

da superfície de implante tratada por deposição biocerâmica de hidroxiapatita 

apresentar falha na união com o implante após aplicação de carga funcional (Buser 

et al., 2004; Yang et al., 2005), esta contribui para a fase precoce de fixação 

biomecânica entre o osso e o implante (Ban et al., 1997; Granato et al., 2008).  A 

fase precoce de fixação é totalmente influenciada pela estabilidade primária que, 

segundo Helgason et al.(2008), é definida como a estabilidade mecânica pós-

operatória antes de começar a osseointegração, e estudos em cães mostram que a 

formação óssea começa uma semana após a instalação do implante (Berglundhet et 

al., 2003; Abrahamsson et al., 2004). Portanto, a influência do tratamento de 

superfície, citada por Ban et al. (1997), já se reportava à estabilidade inicial.  
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        Um estudo clínico longitudinal de 10 anos que avaliou a instalação de implantes 

em 316 pacientes, mostrou a menor possibilidade de estabilidade inicial quando 

estes tinham superfície usinada (Cooper, 2010). Isso pôde ser observado no 

substrato de poliuretana Nacional de 40 PCF®, onde o implante hexágono interno 

com tratamento de superfície teve a maior média de força de arrancamento com 

diferença estatística com os demais, o que sugere que a superfície tratada 

apresentou melhor desempenho que a usinada em um substrato mais denso.  

        Os maiores resultados em implantes com tratamento de superfície na 

poliuretana de 40 PCF pode ser explicado pela ação da força de atrito, a qual é 

maior em um substrato mais denso. Uma vez que um substrato de maior densidade 

tem menor quantidade de espaços vazios internos, a superfície de contato do 

substrato com o implante é aumentada, e dessa maneira, a estabilidade primária 

(Gedrange et al., 2005). Estudos mostram que a superfície de contato do implante 

com osso é diminuída cerca de 25% em ossos de pobre qualidade, o que interfere 

na estabilidade primária (Kim et al., 2010). Somado a isso, a superfície tratada do 

implante sendo mais rugosa, amplia a superfície de contato e, conseqüentemente a 

força de atrito entre eles (Helgason et al., 2008). Diversos autores (Colella et 

al.,1981; Søballe et al., 1990, 1991, 1992a, b, 1993; Dhert et al., 1991; Cook et al., 

1992; Wang et al., 1996; Overgaard et al., 1997; Lewis et al., 1997; Elmengaard et 

al., 2005 ) afirmam que testes push-out, de torque, e pull-out, definido como 

resistência ao arrancamento; apesar de serem métodos destrutivos que não podem 

ser usados para aferições clínicas (Rabel et al., 2007), avaliam a força e a rigidez do 

cisalhamento na interface osso-implante e portanto, o atrito. Assim, a análise da 

força de arrancamento pode avaliar o atrito da interface osso-implante, influenciado 
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por fatores que aumentam sua superfície de contato, como a densidade do substrato 

e o tratamento de superfície de implante; e dessa forma a estabilidade primária (Han 

et al., 1998). 

        Contudo, apesar do melhor desempenho do implante com tratamento de 

superfície na poliuretana Nacional® de 40 PCF, não houve diferença estatística entre 

implantes do mesmo formato – cilíndrico hexágono externo, com tratamento ou sem 

tratamento de superfície. Portanto, provavelmente os implantes de hexágono interno 

apresentaram maior média devido a seu formato, ou mais provavelmente pelo seu 

tipo de conexão protética, pois implantes também cilíndricos, só que com conexão 

protética do tipo hexágono externo, tiveram diferença estatística com ele, que no 

entanto, apesar do mesmo formato, tinham uma maior  profundidade das roscas. 

Assim, o design pareceu ser mais preponderante que o tratamento de superfície, o 

qual não teve influência na força de arrancamento dos implantes inseridos na 

poliuretana Nacional® de 40 PCF. Além disso, Glauser et al. (2001) apud Glauser et 

al., (2003) afirmaram que o tratamento de superfície tem uma influência mais 

significante em ossos de menor densidade, portanto, isto sugere o porquê deste 

fator não ter causado efeito na poliuretana de maior densidade. Apesar de alguns 

estudos observarem a relação do tratamento de superfície dos implantes e 

densidade óssea, alguns autores consideram também a influência da densidade 

óssea e diâmetro e comprimento do implante na estabilidade primária, os quais 

nesse substrato foram iguais para todas as amostras, com exceção do menor 

diâmetro do implante cônico, o que pode ter influenciado na sua menor média de 

força de arrancamento (Kim et al., 2010). 
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        Na poliuretana Nacional® de 20 PCF, os implantes hexágono interno com 

tratamento de superfície, também tiveram maior média de força de arrancamento, e 

mais uma vez apresentaram diferença estatística com os implantes hexágono 

externo, mas no entanto, não foram diferentes estatisticamente do implante cônico, o 

qual era usinado. Portanto, a presença de tratamento de superfície também não 

influenciou na força de arrancamento dos implantes quando inseridos em substrato 

de 20 PCF, ressaltado pelo fato de que esses implantes cônicos usinados também 

não tiveram diferença estatística com implantes com duplo tratamento de superfície. 

        Os mesmos resultados puderam ser observados na poliuretana Nacional® de 15 

PCF, no entanto, o implante com duplo tratamento de superfície não teve diferença 

estatística com os implantes hexágono interno (com tratamento único) além do 

implante cônico (sem tratamento). Assim, da mesma forma, o tratamento de 

superfície não teve influência na análise da força de arrancamento nesse substrato. 

Mais uma vez, tais resultados contradizem o estudo de Tabassum et al.(2009); que 

mostrou que a textura do implante influencia na extensão da fixação osso-implante, 

representada pelo contato entre ambos, e que reflete na estabilidade primária; e é 

ressaltado pelo fato de que implantes com tratamento ácido além de uma superfície 

mais homogênea (Elias e  Lima, 2001), apresentam uma maior interface óssea que 

implantes usinados (Weng et al., 2003; Veis et al., 2007). Além disso, também se 

opõe aos relatos de que a diferença de torque entre implantes usinados e tratados 

diminui com o aumento da densidade do substrato, ou seja, que presença de 

tratamento de superfície influencia mais em ossos com menor densidade (Tabassum 

et al., 2009), pois no presente estudo, as poliuretanas de menor densidade também 

não apresentaram diferença estatística entre implantes com diferentes rugosidades.  
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        Portanto, pôde se observar que a qualidade óssea, que envolve outros fatores 

biológicos além da densidade, como o metabolismo ósseo; não causa a mesma 

influência na estabilidade primária em trabalhos laboratoriais, pois, apesar da 

propriedade da estabilidade inicial avaliar somente o engajamento mecânico do 

implante no osso, numa situação clínica, eles é que determinam o sucesso e 

continuidade dos processos biológicos,  interferindo nos resultados (Tabassum et al., 

2009).  Somado a isso, os resultados do presente estudo ressaltam mais uma vez a 

maior influência da densidade óssea na força de arrancamento do que o tratamento 

de superfície, pois entre os materiais utilizados houve diferença estatística na 

análise da força de arrancamento, e isto corrobora com estudos que analisam os 

fatores que influenciam nessa análise (Inceoglu et al., 2004; Zamarioli et al., 2008; 

Rosa, 2007). 

        Na madeira, apesar dos implantes com tratamento de superfície apresentarem 

as maiores médias de força de arrancamento, e o implante cônico sem tratamento 

de superfície apresentar diferença estatística com estes grupos, os implantes 

cilíndricos hexágono externo não tiveram diferença estatisticamente significante 

entre si, independente da presença de tratamento de superfície. O mesmo ocorreu 

em todos os substratos, o que permite concluir que, de forma geral, o tratamento de 

superfície não interferiu na força de arrancamento, pois implantes idênticos, 

diferenciados apenas pela presença de tratamento de superfície, não apresentam 

diferença estatística entre si. Como explicação pode-se sugerir a magnitude da força 

de arrancamento ser elevada a tal ponto que a simples rugosidade ou aumento da 

espessura da camada superficial de implante não seria capaz de resistir 

significantemente à aplicação dessa força; assim com as roscas de parafuso que 
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são capazes de exercer certa resistência a influência na ancoragem do parafuso 

(Inceoglu et al., 2004; Rosa, 2007; Leite et al., 2008; Zamarioli et al., 2008).  

Tal fato permite ainda uma correlação entre torque de inserção e força de 

arrancamento, uma vez que para o fator tratamento de superfície, os implantes 

analisados não influenciaram nos dados obtidos nas duas análises. Essa correlação 

de fixação inicial já foi encontrada em trabalhos prévios de implantes ortopédicos 

(Zdeblick et al., 1993; Ryken et al., 1995a, 1995b, Abshire et al., 2001; Hsu et al., 

2005).  

6.1.3 Frequência de ressonância 

 

        Apesar das inovações nas características das superfícies serem desenvolvidas 

constantemente para contribuir no desempenho de implantes osseointegrados; 

pouco é conhecido sobre os efeitos dos tratamentos de superfície em relação à 

análise da frequência de ressonância imediatamente após sua inserção; sendo a 

rugosidade de superfície o foco de muitos estudos (Sul et al., 2009), e não a 

presença do tratamento. Nesta análise, nosso trabalho observou maiores valores de 

estabilidade inicial em implantes com tratamento ácido em comparação aos 

usinados, o que pode ser explicado pelos estudos de Rozé et al. 2009, que 

mostraram que os valores de freqüência de ressonância aumentam com a 

espessura de óxidos e o tamanho do microporo. O melhor desempenho de implantes 

com superfície tratada também pôde ser demonstrado pelo resultado observado no 

presente estudo, onde estes, mesmo numa poliuretana de menor densidade, 15 

PCF, não tiveram diferença estatística com implantes usinados na poliuretana de 20 

PCF. A maior média de ISQ para implantes com superfície rugosa também foi 
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observada por Chong et al., 2009, que sugeriram que as superfícies com menor 

rugosidade com região auto-perfurante foram responsáveis pelos seus menores 

valores. Neugebauer et al., (2009) também observou uma maior ancoragem em 

superfícies de implantes com uma micromorfologia de superfície de implantes mais 

profunda, ou seja, um maior quociente de estabilidade inicial em implantes com 

maior rugosidade superficial. 

        Apesar dos nossos resultados confirmarem essas afirmações (com exceção da 

poliuretana Nacional® de 20 PCF), de que a superfície tratada de implantes 

influencia nos valores de ISQ; a presença do tratamento de superfície não 

apresentou diferença significativa em relação aos implantes usinados em todos os 

substratos. Esses resultados corroboram com os estudos de Kim et al.,(2010) que, 

analisando a freqüência de ressonância em implantes usinados e com tratamento de 

superfície SLA e anodizados, inseridos em mandíbulas de cão, não encontraram 

diferença estatística entre as amostras, apesar das superfície tratadas apresentarem 

a maiores médias. O mesmo também foi encontrado por Santos et al., 2009, que 

encontraram valores de ISQ maiores para implantes com tratamento ácido e anódico 

em comparação aos usinados; e no entanto, não foi detectada diferença estatística 

entre tais. Analisando implantes com diversos tipos de tratamentos SLA, Han et al., 

2010, assim como Valdemarra et al., (2007), também notaram que o tratamento de 

superfície não influenciou significantemente nas média de ISQ. Sul et al., 2009, 

analisando seis tipos de implantes com diferentes tratamentos de superfície, 

observaram que esta propriedade não interferiu significante, com exceção de um 

grupo; no quociente de estabilidade primária aferido no momento da inserção do 

implante. Sugere-se como hipótese o fato da freqüência de ressonância não ter 
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sensibilidade suficiente para detectar alterações menores, como o tratamento de 

superfície de implantes (Santos et al., 2009).  

        Ainda existem estudos controversos, como os de Al-Nawas et al., (2006), que 

encontraram maiores resultados para implantes do sistema Branemark, que incluíam 

implantes usinados, em comparação aos implantes Straumann®, só com tratamento 

de superfície; no entanto, os autores sugerem pela sua experiência, que esses 

valores podem estar mais baseados no tipo de transdutor utilizado, que pelo tipo de 

implante. Outros pesquisadores também sugerem que a estrutura do osso ou 

substrato onde o implante é inserido é o fator de variação mais significante nos 

valores de estabilidade primária aferida por freqüência de ressonância (Chong et al., 

2009; Rozé et al., 2009). 

        Grande parte das mudanças de tratamento de superfície nos implantes tem 

efeito na osseointegração durante o período de cicatrização, porém há pouca 

influência na estabilidade primaria imediatamente após a instalação (Han et al., 

2010), como pôde ser observado no presente estudo. A fim de melhorar a 

estabilidade inicial dos implantes tem sido dada atenção especial para mudanças e 

desenvolvimento no design de implantes (Han et al., 2010). 

6.2 Formato dos implantes 

 

        Com o avanço industrial e científico da Implantodontia, além das inovações nos 

tratamentos de superfície; formatos alternativos foram desenvolvidos para sua 

utilização nas diversas situações clínicas desafiadoras de quantidade e qualidade 

óssea (Bezerra et al., 2010). Essas modificações tiveram como objetivo reduzir o 

tempo da efetivação da osseointegração, assim como, facilitar o procedimento 
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clínico durante a instalação do implante (Albrektsson e Wennerberg, 2004). No 

entanto, ainda não existe um consenso sobre qual design de implante possa 

favorecer melhor a osseointegração (Bezerra et al., 2010). 

        Dos variados formatos lançados no mercado, diferentes dos originais implantes 

cilíndricos, pode-se citar os implantes cônicos. Este design de parafuso, inicialmente 

projetado para casos de instalação imediata após a extração e ossos pouco densos, 

tem o objetivo de prover compressão lateral na cortical de sítios ósseos com baixa 

qualidade ao distribuir forças no osso adjacente (Chong et al., 2009). Dessa forma, 

cria uma maior compactação do osso nas paredes osteotomizadas, melhorando, 

portanto, a estabilidade primária (Chong et al., 2009; Toyoshima et al., 2011). 

  6.2.1 Torque de Inserção 

       

        A comparação entre diferentes formatos de implantes foi examinada em 

diversos trabalhos que constataram que, devido às características que parecem 

aperfeiçoar a estabilidade primária; implantes cônicos têm um maior torque de 

inserção que implantes cilíndricos (O`Sullivan et al., 2000; Sakoh et al., 2006; Chong 

et al., 2009; Kahraman et al., 2009; Bezerra et al., 2010; Rocha, 2010). Utilizando 

implantes da Conexão®, assim como nesse estudo, inseridos em osso suíno, 

poliuretana e polietileno; Rocha (2010) demonstrou que implantes cônicos tiveram 

maior torque de inserção que implantes cilíndricos, atribuindo essa dificuldade de 

inserção e assim, um maior travamento primário, ao formato e maior angulação do 

filete de rosca do implante cônico, por gerar um maior atrito no substrato. Bezerra et 

al., (2010) também justificaram seus resultados de maior torque de inserção em 
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implantes com conicidade inseridos em osso animal, pela macro-geometria do 

implante e design das suas roscas.  

        O melhor desempenho mecânico para implantes cônicos observado nestes 

trabalhos corrobora com o presente estudo quando estes foram inseridos em osso 

suíno, onde neste substrato apresentaram os maiores valores de torque de inserção 

em comparação aos implantes cilíndricos. Apesar de não apresentarem diferença 

estatística com implantes cilíndricos (hexágono interno e hexágono externo 

usinado), seu melhor desempenho sugere que, devido ao seu abaulamento no terço 

médio, existe uma compressão das trabéculas ósseas adjacentes e, portanto, um 

acomodamento trabecular e aumento da densidade; o que pode ter colaborado para 

sua maior retenção (Kline et al., 2002). Bezerra et al., (2010), assim como no nosso 

estudo, não encontraram diferença estatística entre implantes cilíndricos e cônicos 

inseridos em substrato ósseo, quando aferiram o torque de remoção e freqüência de 

ressonância. Tais autores colocam como hipótese o contato ósseo parcial que o 

implante cônico permite, o que cria câmaras para obtenção de ossificação 

intramembranosa. No entanto, apesar de não haver diferença estatística entre os 

diferentes formatos de implantes analisados pelo torque de inserção, implantes 

cônicos também obtiveram maiores valores que os cilíndricos no substrato ósseo, 

assim como em nosso estudo. 

        Apesar de encontrar maiores valores de torque de inserção, além de dados 

obtidos pelo Periotest e pela análise push-out, em implantes cônicos; Sakoh et 

al.(2006) também não observaram diferença estatística com implantes cilíndricos 

quando a análise utilizada foi a freqüência de ressonância, assim com o encontrado 

nos estudos de Rozé et al. (2009). Da mesma forma, Toyoshima et al.(2011), 
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comparando implantes cilíndricos  e cilíndrico-cônicos, não obtiveram diferença 

estatística entre estes formatos, sugerindo como explicação para esses resultados e, 

que podem ser explanada para os nossos, o fato de terem utilizado somente a parte 

de osso esponjoso de crista ilíaca bovina, pois airmam que o osso cortical influencia 

mais nos valores de ISQ devido ao seu maior módulo elástico (Nkenke et al., 2003; 

Akkocaoglu et al., 2007). 

        O objetivo do formato cônico de implantes de compactar o osso residual e, 

portanto, fornecer um maior travamento primário; não foi efetivo nos ossos artificiais 

de poliuretana, visto pelos seus menores resultados de torque de inserção 

encontrados nas poliuretanas Synbone© e Nacional® de 40 e 20 PCF.  Assim, o 

formato dos implantes influenciou diferentemente no osso e na poliuretana, tendo 

cada um deles a melhor indicação de implante para o maior torque de inserção, não 

sendo indicados esses substratos de poliuretana para a correlação com o substrato 

ósseo, o que impossibilita extrapolar seus resultados para o uso clínico. Apesar 

desses dados, na marca Nacional® este formato cônico não apresentou diferença 

estatística com alguns tipos de implantes cilíndricos, sendo na densidade de 40 PCF 

com os implantes hexágono interno, e em 20 PCF com os hexágono externo, e em 

15 PCF com todos os tipos de implantes cilíndricos. Portanto, assim como no 

substrato ósseo, pareceu não haver influência do formato do implante no torque de 

inserção neste material, apesar do estudo de Santos et al. (2009),  que utilizou 

também a poliuretana, mostrar que implantes cônicos têm um maior torque de 

inserção que os cilíndricos devido a sua maior superfície de contato com o substrato. 

        No entanto, ainda analisando as poliuretanas da marca Nacional®, o 

desempenho mecânico do implante cônico foi melhor quando inserido na menor 
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densidade, em comparação com os seus resultados nas outras duas densidades. 

Isto reafirma a indicação deste formato de implante para aplicação em ossos pouco 

densos (Kline et al., 2002), devido às forças de compressão lateral que proporciona, 

o que leva a uma maior densidade local do substrato (O`Sullivan et al., 2000; Sakoh 

et al., 2006; Greenstein et al., 2008; Santos et al., 2009), como pôde ser visto no 

estudo de O`Sullivan et al. (2000) que notaram que implantes cônicos mostraram 

maior torque de inserção em osso de cadáver tipo D4. Dessa forma, autores 

mostram que a seleção do implante baseada na qualidade óssea, permite um 

melhor resultado clínico (O`Sullivan et al., 2000; Kline et al., 2002) bem como 

melhores resultados de perda óssea marginal com o passar do tempo (Kline et al., 

2002). Com base nesses resultados que mais se assemelham aos encontrados no 

substrato ósseo, esta densidade de poliuretana (15 PCF) é sugerida como a mais 

indicada para equiparar-se ao osso natural. 

        Na madeira, a maior média de torque também foi encontrada em implantes 

cilíndricos, os hexágono externo tratados que, no entanto, também apresentaram os 

menores valores quando hexágono interno. Estes implantes, de maior e menor 

média, tiveram diferença estatisticamente significante entre eles, contudo, tanto um, 

quanto outro não teve diferença estatística com o implante cônico; portanto, o 

formato também não influenciou no torque de inserção dos implantes inseridos na 

madeira. Sugere-se que, devido à conformação das roscas dos implantes da marca 

comercial utilizada, ter uma mudança menos significativa entre implantes cilíndricos 

e cônicos, do que entre hexágono externo e interno, o que justifica o maior e menor 

média respectivamente; essas configurações nas espiras apresentaram tamanha 

relevância (Santos et al., 2009; Bezerra et al., 2010; Rocha, 2010) de forma que 
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foram mais influentes que o formato do implante na madeira, considerada um 

material rígido pelos seu maiores valores de torque de inserção. Também é 

importante ressaltar que, neste material, implantes cilíndricos e cônicos obtiveram 

maiores médias de torque sem diferença estatística, o que torna o desempenho do 

implante cônico melhor do que o observado nas poliuretana Synbone® e Nacional® 

de 40 e 20 PCF, e demonstra que não é somente a densidade do substrato que 

influencia no comportamento do ensaio, mas também a malha e a distribuição de 

compostos específicos do substrato, uma vez que a madeira é um material mais 

denso que o osso utilizado e a poliuretana de 15 PCF, mas apresentou resultados 

similares aos vistos nestes materiais. Tal fato pode ser observado semelhantemente 

no osso humano, onde a particularidade da densidade óssea de cada indivíduo, não 

permite a ocorrência de uma situação exatamente igual à outra, mesmo em 

pequenas distãncias entre sítios ósseos. 

        De modo geral, pôde-se constatar que os implantes cilíndricos hexágono 

externo apresentaram os maiores resultados de torque de inserção, com exceção 

quando inseridos no osso, onde os cônicos tiveram maior média, mas que no 

entanto, não apresentaram diferença estatística com grupos de implantes cilíndricos. 

O estudo de Browers et al. (2009) corrobora com alguns de nossos resultados, onde 

aferindo a estabilidade primária por meio da freqüência de ressonância, encontraram 

valores maiores para os implantes cilíndricos em comparação com os cônicos; 

sugerindo tal fato pela utilização de ossos desidratados e não frescos. Segundo Rho 

& Pharr (1999), as propriedades desses ossos são diferentes, como um aumento do 

módulo de elasticidade de até 10% no ossos desidratados. Isso mostra, como a 

correlação substrato, formato e diâmetro do implantes podem interferir nos 
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resultados e podem justificar nossos dados diferentes a alguns estudos da literatura 

que apresentam melhor desempenho aos implantes cônicos (O`Sullivan et al., 2000; 

Sakoh et al., 2006; Chong et al., 2009; Kahraman et al., 2009; Bezerra et al., 2010; 

Rocha, 2010).   

        Tais fatos, de ora encontrar concordância com nossos estudos, ora não 

encontrar; evidencia a importância de fazerem-se comparações entre os mesmos 

implantes utilizando para aferição da estabilidade primária, além de diferentes 

métodos, diferentes materiais; e enfatiza como muitos destes não estão totalmente 

esclarecidos e ainda não apresentam uma relação absoluta entre eles (Ceheli et al., 

2009b). 

6.2.2 Força Máxima de Arrancamento (ASTM F543) 

 

        Assim como o torque de inserção, ensaios de arrancamento já estão bem 

estabelecidos para a análise da estabilidade primária de implantes in vitro (Brosh et 

al., 1995; Sakoh et al., 2006). Assim como no torque de inserção, ao avaliar a força 

de arrancamento de implantes ortopédicos, alguns estudos apresentam maiores 

valores em parafusos cônicos que cilíndricos, o que mostra que o desenho do 

parafuso influencia na ancoragem do implante (Inceoglu et al., 2004; Zamarioli et al., 

2008). Implantes cônicos possuem maior resistência ao arrancamento, assim como 

no torque de inserção, devido ao aumento progressivo do diâmetro, que promove a 

compressão do material ao seu redor (Inceoglu et al., 2004; Zamarioli et al., 2008; 

Kahraman et al., 2009), e aumenta dessa forma, sua densidade óssea (Rosa et al., 

2008).  
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        No presente estudo, essa característica só foi observada quando os implantes 

cônicos foram inseridos em osso natural suíno, onde neste material apresentaram os 

maiores valores; da mesma forma que ocorreu na análise do torque de inserção. No 

entanto, nesse substrato, não apresentaram diferença estatisticamente significante 

com os implantes de formato cilíndrico. Pode-se considerar como explicação para tal 

fato, a utilização de ossos conservados sob congelamento durante um período maior 

que uma semana após a o abate dos animais, pois estudos prévios relatam variação 

na força máxima de arrancamento de acordo com o tempo de obtenção dos 

espécimes até a realização do ensaio (Pithon  et al., 2007). Portanto, esta técnica é 

muito sensível a alterações em detalhes técnicos; sendo assim, os valores obtidos a 

partir de diferentes estudos não devem ser diretamente comparados (Sakoh et al., 

2006). 

        No osso artificial Synbone©, apesar de também não haver diferença estatística 

entre os diferentes formatos de implantes, dessa vez os cônicos apresentaram os 

menores  valores.  Neste substrato, o implante hexágono interno teve a maior média 

de força de arrancamento, assim como no osso artificial Nacional® em todas as 

densidades. Na densidade de 40 PCF os cônicos também tiveram menor média de 

força de arrancamento, contudo não tiveram diferença estatística com os implantes 

cilíndricos hexágono externo, mostrando dessa forma, que também não houve 

influência do formato na força de arrancamento dos implantes nesse substrato. Já 

nas densidades de 20 PCF e 15 PCF, os implantes apresentaram comportamento 

semelhante, sendo que o implante cônico nesses substratos não apresentou menor 

média de força de arrancamento, mas também foi igual aos implantes cilíndricos - na 

densidade de 20 PCF aos hexágono interno e externo; e na poliuretana de 15 PCF a 
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todos os cilíndricos, com exceção do usinado. Assim, nessas densidades, o formato 

dos implantes também não influenciou na força máxima de arrancamento. 

        Na madeira, os implantes hexágono interno mais uma vez apresentaram a 

maior média de arrancamento, e diferença estatistica com os cônicos que tiveram os 

menores valores. O implante cônico não teve diferença estatística com o implante 

cilíndrico sem tratamento de superfície, evidenciando que o formato de implante 

também não interferiu na força de arrancamento.  

        Apesar de não haver diferença estatística entre implantes cônicos e cilíndricos 

em todos os substratos; de modo geral, os implantes cilíndricos, sobretudo de 

hexágono interno, mostraram um melhor desempenho na resistência ao 

arrancamento do que os cônicos, contrapondo os estudos que observaram que os 

parafusos cônicos apresentaram maiores valores que os cilíndricos tanto no torque 

de inserção como na resistência ao arrancamento (Zamarioli et al., 2008). No 

entanto, o fato da conexão desses implantes ser do tipo hexágono interno, pode ter 

influenciado nesses resultados superiores de resistência ao arrancamento, pois 

neste tipo de conexão protética, o dispositivo utilizado para o ensaio foi desenvolvido 

pelos pesquisadores, e não foram utilizados monta-implantes do fabricante, como no 

caso de implantes cilíndricos. Além disso, apesar de na literatura alguns resultados 

favorecem resultados nos implantes cônicos em relação à estabilidade primária, 

muitas vezes estes possuem o diâmetro igual ou superior aos implantes cilíndricos 

(Sakoh et al., 2006; Bezerra et al., 2010, Rocha et al., 2010). Portanto, ressalta-se 

que o uso do implante cônico com diâmetro menor no presente estudo, pode ter 

influenciado nos menores valores do torque de inserção e resistência ao 

arrancamento, pois segundo Lill et al., (2000) apud  Zamarioli et al., (2008), 
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parafusos com o desenho cônico podem apresentar propriedades mecânicas 

inferiores aos parafusos cilíndricos quando comparados em diferentes dimensões.  

        Os implantes cônicos foram selecionados com o diâmetro ligeiramente menor 

que os cilíndricos, em função da disponibilidade dos modelos apresentados pela 

empresa com valores aproximados dos 3,75 mm dos implantes cilíndricos, serem 3,5 

mm e 4,3 mm de diâmetro. Considerando-se a marca utilizada e uma situação 

clínica com espaço edêntulo de 6,0 mm, onde não se poderia utilizar um implante de 

4,3 mm de diâmetro em função da pequena quantidade de osso remanescente, e a 

seleção ideal seria um implante cilíndrico de 3,75 mm ou cônico de 3,5 mm; optou-

se pelo uso de um diâmetro menor. Ainda, se selecionássemos os implantes cônicos 

de 4,3 mm e os comparássemos aos cilíndricos de 3,75 mm, onde nesse caso a 

diferença de diâmetro seria maior que se utilizássemos os cônicos de 3,5 mm; 

fatalmente os valores dos implantes cônicos seriam superiores aos cilíndricos, 

provavelmente devido a seu diâmetro e não pelo seu formato; o que revela que a 

relação diâmetro e formato do implante, e substrato; estão intimamente ligados e 

devem em conjunto ser analisados pré – cirurgicamente, antes da seleção de um 

tipo de implante (Misch, 2007). 

        Segundo alguns estudos (Winkler et al., 2000; Merheb et al., 2010), o diâmetro 

do implante afeta significantemente os valores de quociente de estabilidade primária. 

Portanto, estes autores confirmam a tendência da utilização de implantes mais 

largos em regiões com pobre qualidade óssea ou ancoragem, para o aumento do 

contato ósseo, e portanto, da estabilidade primária. A força de arrancamento 

também é influenciada pelo diâmetro do implante (Inceoglu et al., 2004;  Wen-Chi et 

al., 2009) sendo portanto, também um dos fatores responsáveis pelos menores 
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valores para os implantes cônicos nessa análise. Chapman et al., (1996)  apud  

Inceoglu et al., (2004), relataram que um pequeno aumento de diâmetro é suficiente 

para causar uma melhor ancoragem óssea, assim como uma reduzida diminuição já 

é capaz de diminuir esta fixação, o que pode ser demonstrado neste trabalho. 

        Assim, a relação entre estabilidade primária e o design de implantes ainda é 

motivo para controvérsia, pois estudos são feitos utilizando variados materiais para a 

inserção de implantes e, além disso, implantes com diferentes diâmetros, 

comprimentos e formatos; ou seja, a grande variedade de protocolos dificulta a 

comparação entre os estudos (Kline et al., 2002). Somado a isso, este estudo 

avaliou somente aspectos mecânicos do efeito do design e do tratamento de 

superfície na estabilidade primária de implantes odontológicos. Fatores biológicos 

como a resposta óssea e as características individuais e variações locais do osso 

humano, assim como modificações na técnica cirúrgica para aumentar a ancoragem 

dos implantes, são influentes na estabilidade primária numa situação clínica. 

6.3 Substrato para inserção dos implantes  

 

        A diversidade de resultados dos implantes selecionados nos diferentes 

substratos evidenciou a influência que o material de inserção pode causar nos 

resultados. Para alguns autores, a estabilidade primária é mais afetada pela 

quantidade e qualidade óssea que pelo design do implante (Chong et al., 2009; Rozé 

et al., 2009) e, desse modo, as diferenças encontradas na literatura podem ser 

baseadas na utilização de diferentes substratos, sintéticos ou naturais; ou até 

mesmo pela utilização de ossos desidratados, o que influencia na rigidez da 

interface osso/implante (Browers et al., 2009).  
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        Muitos estudos afirmam que implantes inseridos na mandíbula tem maiores 

índices de sucesso que inseridos em maxila (Aksoy et al., 2009; Turkylmaz et al., 

2008). Isso revela que a estrutura óssea é um parâmetro para estabilidade primária 

e sucesso dos implantes (Turkylmaz et al., 2008; Rozé et al., 2009; Aksoy et al., 

2009; ). Os altos índices de falhas de implantes são observados por cirurgiões 

quando há a presença de pobre mineralização óssea ou limitada resistência óssea 

percebida na sensibilidade tátil durante a perfuração (Turkylmaz et al., 2008). 

        Portanto, devido à densidade óssea ser um dos parâmetros mais importantes 

para estabilidade primária de implantes (Aksoy et al., 2009;  Degidi et al., 2010; 

Turkylmaz et al., 2008, 2009; Trisi et al., 2009), com a finalidade de se observar a 

real influência desse fator, utilizou-se neste estudo variados substratos com 

diferentes densidades para instalação de implantes, como materiais sintéticos 

substitutos do osso humano. A seleção de ossos sintéticos foi baseada no fato da 

resistência ao arrancamento ser um método de ensaio laboratorial, não sendo 

possível a análise in vivo com ossos naturais (Rabel et al., 2007). A utilização do 

osso humano cadavérico como substrato, apesar de reproduzir as condições 

cirúrgicas naturais e ser freqüentemente usado em testes laboratoriais para análise 

da estabilidade primária de implantes (O`Sullivan et al., 2000; Inceoglu et al., 2004; 

Browers et al., 2009; Ceheli et al., 2009a; Rozé et al., 2009; Turkylmaz et al., 2009) 

tem esta análise dificultada devido à grande variedade dos espécimes (Cristofolini et 

al., 2000), o que explica a não seleção desse substrato no presente estudo.  

        Além da elevada variabilidade apresentada pelos ossos naturais (Cristofolini et 

al., 2000) existem características que podem influenciar na confiabilidade e validade 

das mensurações, como fenestrações freqüentemente desconhecidas (Browers et 
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al., 2009). Estas características fazem necessária uma amostra de grande tamanho 

para obter uma significância satisfatória nas comparações estatísticas, tornando a 

realização do estudo dificultada por problemas médico-legais de obtenção, 

disponibilidade, manipulação, preparação e preservação de ossos naturais 

(Cristofolini et al., 2000).  

        Dessa forma, buscam-se substratos substitutos ósseos de fácil aquisição e 

homogêneos, para a instalação de implantes e sua análise mecânica (Vendrame et 

al., 2006; Rocha et al., 2007). Diante disso, nosso estudo preocupou-se em utilizar 

diferentes substratos que possam desempenhar a mesma função do osso, devido a 

características similares, e que, além disso, permitam observar a influência das 

diferentes densidades desses materiais nos valores de estabilidade primária. Os 

materiais foram selecionados baseados, portanto, na sua fácil aquisição, com 

diferentes propriedades físicas para avaliar a variação de comportamento do 

implante frente a diferentes meios de implantação (Vendrame et al., 2006); e com 

certa homogeneidade, de forma que se permitisse analisar a influência do design e 

do tratamento de superfície do implante, sem interferência de outro parâmetro 

(Santos et. al., 2009).  

        O osso de costela suíno foi utilizado com um grupo controle, substituto do osso 

humano, por apresentar anisotropia e um arranjo trabecular similar ao osso de 

maxila e mandíbula humana (Mariano, 2003; Nkenke et al., 2003).  

        Os ossos sintéticos de poliuretana utilizados no presente estudo, são 

preconizados pela American Society for Testing Materials (ASTM F543) como um 

material com propriedades mecânicas que simulam o osso para análise de 

implantes ortopédicos (Chong et al., 2009), e são freqüentemente utilizados em 

 



R e v i s ã o  d a  L i t e r a t u r a | 127 

 

estudos que analisam estabilidade primária (Chong et al., 2009; Zamarioli et al., 

2008; Wen-Chi et al., 2009; Tabassum et al., 2009, 2010). Possuíam densidade 

homogênea, o que permitiu uma análise padronizada para a variável tipo de osso 

(Cristofolini et al., 2000; Santos et al., 2009; Tabassum et al., 2009), e além disso, 

enfatizou a comparação entre os parafusos, tanto em relação ao formato quanto ao 

tratamento de superfície (Santos et al., 2009). 

        A madeira foi usada como substituto ósseo para a instalação de implantes e 

sua utilização em ensaios mecânicos, baseada na sua homogenidade e padrão de 

matriz uniforme (Pfeiffer et al., 2006; Hsu et al., 2005); e na sua anisotropia (Pfeil, 

2003), característica inerente ao osso. Além disso, teve seu uso baseado na 

classificação de Misch et al. (2007), que determinou 4 tipos de osso de acordo com 

o senso tátil do operador na perfuração e instalação de implantes, comparando com 

madeiras de densidades variadas:  D1, similar ao carvalho ou madeira de Acer; D2, 

similar ao pinho branco ou madeira de espruce; D3, similar à madeira de balsa 

comprimida, D4 similar ao isopor denso ou madeira de balsa macia. Somado a isso, 

a seleção deste material, teve o motivo complementar de ter de fácil aquisição, o 

que torna o trabalho prático e reprodutível (Vendrame et al., 2006). 

6.3.1 Torque de Inserção 

 

        Os resultados do torque de inserção apresentaram-se variados em cada tipo de 

substrato, o que demonstra a influência que o tipo e a densidade do substrato têm 

nos valores de estabilidade primária, como demonstrado nos estudos de Turkylmaz 

et al. (2008, 2009). 
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        Sobre os implantes cilíndricos e de hexágono externo, as maiores médias de 

torque de inserção foram notadas nos materiais mais densos presentes no estudo: 

poliuretana Nacional® de 40 PCF, cuja sensação tátil é comparada ao osso D2 

(Chong et al, 2009), e madeira pinus ou pinho – também definida como osso tipo D2, 

segundo a classificação de Misch (2007). Nestes substratos, estes implantes 

apresentaram diferença significante quando inseridos em todos os demais 

substratos. Este mesmo design de implante, inserido no osso, apresentou 

comportamento estatisticamente igual quando inserido nas poliuretanas de menor 

densidade – 20 e 15 PCF, e no Synbone©, com exceção do implante tratado que 

teve diferença estatística quando inserido no osso suíno e no Synbone©.  Os 

resultados apresentados por este implante, sugerem que a maior densidade de um 

substrato influencia positivamente nos valores de estabilidade primária, o que 

concorda com afirmações de Tricio et al., 1995; Friberg et al. 1995, 1999, 2003; 

Johansson et al., 2004, Rabel et al., 2007; Turkylmaz et al., 2008, 2009) que 

afirmam que um maior torque de inserção é esperado num osso de maior 

densidade, como foi observado. 

        O implante hexágono interno, também cilíndrico, não apresentou os mesmos 

resultados de torque que implantes de mesmo formato só que com conexão 

protética do tipo hexágono externo; provavelmente devido ao design das espiras ser 

bastante diferente, como a menor espessura de titânio na região cervical, e espiras 

com menor profundidade e menor espaço entre si, que possuem o objetivo de 

garantir a integridade do implante nessa região. Estas características são 

consideradas de grande valia na estabilidade inicial de implantes (Santos et al., 

2009; Bezerra et al., 2010; Rocha, 2010), o que pode justificar o comportamento 
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diferente frente a análise de torque de inserção. Esses implantes de hexágono 

interno tiveram em todos os substratos resultados sem diferença significante, com 

exceção do osso que com menores resultados, foi diferente da madeira que teve 

maiores valores, provavelmente devido à alta e baixa densidade, respectivamente. A 

influência que a espessura e densidade de osso cortical têm nos valores de torque 

de inserção, e não somente a densidade volumétrica óssea e a conectividade de 

osso medular; pode justificar a menor média no substrato ósseo natural, pois neste, 

não havia a presença desse tipo de osso, e sim somente o osso trabecular (Nkenke 

et al. 2003; Motoyoshi et al. 2007; Huwiler et al. 2007). No entanto, nestes implantes 

observou-se que a densidade do substrato não interferiu de modo efetivo nos 

resultados, pois inseridos em substratos de baixa densidade, como o osso suíno, 

evidenciado pela menor média de torque; não tiveram diferença estatística quando 

inseridos, por exemplo, na poliuretana Nacional® de 40 PCF, assim como também 

não houve entre a madeira mais rígida e na poliuretana Nacional® de 15 PCF menos 

densa. 

        Esses achados concordam com estudos de Vercaigne et al., (1998) e Degidi et 

al., (2009) que não encontraram correlação entre o torque de inserção e a superfície 

de contato osso-implante,  o que supostamente deveria ser o contrário (Friberg et 

al., 1995) , uma vez que, a maior superfície de contato existe em materiais mais 

densos e estes influenciam de maneira positiva na estabilidade primária. No entanto, 

é importante ressaltar que limitações presentes no estudo de Degidi et al., (2009), 

como o tamanho da amostra; também existiam em nosso estudo, e podem justificar 

tais resultados incoerentes com afirmações prévias de que a densidade óssea 
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interfere no torque de inserção (Tricio et al., 1995; Friberg et al., 1999, 1995, 2003; 

Johansson et al., 2004, Rabel et al., 2007) 

        O implante cônico, assim como o implante hexágono interno, em qualquer 

densidade da poliuretana Nacional® teve resultados do torque de inserção 

estatisticamente iguais; portanto não houve influência da densidade da poliuretana 

nestes tipos de implantes. Também da mesma forma que o implante hexágono 

interno, apresentou maior média de torque na madeira; no entanto, inserido neste 

substrato teve diferença estatística com todos os outros materiais.  Inserido no osso, 

mostrou melhor desempenho que os outros tipos de implantes, enfatizando mais 

uma vez a importância que esse implante tem na estabilidade primária em 

substratos de baixa densidade, como em ossos esponjosos, que devido ao arranjo 

trabecular, apresentam menor rigidez (Rosa et al., 2007). Esse fato também ressalta 

a importância do torque de inserção como método de aferição da estabilidade 

primária, pois mostrou um resultado que condiz com a realidade clínica, apesar de 

não ser ideal sua indicação como único método para se determinar uma hipótese. 

Assim como os implantes hexágono externo cilíndricos, teve valores iguais 

estatisticamente no Synbone® e na poliuretana Nacional® de 20 e 15 PCF, o que 

sugere que essas densidades muito próximas influenciaram da mesma maneira nos 

resultados do torque de inserção. 

        De modo geral, todos os tipos de implantes inseridos na madeira ou na 

poliuretana de 40 PCF apresentaram valores maiores de torque de inserção. Os 

substratos de poliuretana de 20 e 15 PCF da Nacional®, do Synbone® e o osso suíno 

também apresentaram valores aproximados. Portanto, a densidade óssea 

influenciou nessa análise, visto pelos maiores valores de torque em materiais de 
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densidade comparada ao osso tipo D2 (Misch, 2007; Chong et al., 2009), e pelos 

menores valores em ossos menos densos, pois possuem uma densidade similar aos 

ossos D4, baseado em alguns estudos que mostram que ossos tipo D2 e D3, não 

revelam diferença estatística entre implantes analisados (O`Sullivan et al., 2004; Kim 

et al., 2010) somente entre ossos D2 e D4, e D3 e D4. Além disso, a baixa 

densidade desses materiais é evidenciada pelo fato de puderem ser comparados ao 

osso sem cortical óssea, a qual influencia na densidade do substrato (Degidi et al., 

2009; Tabassum et al., 2009).  

6.3.2 Força Máxima de Arrancamento (ASTM F543) 

 

        Ao analisar a força máxima de arrancamento, todos os implantes cônicos e 

cilíndricos hexágono externo, com ou sem tratamento de superfície, apresentaram 

melhor desempenho na madeira e na poliuretana Nacional® de 40 PCF, materiais de 

maior rigidez e densidade.  Estes implantes, inseridos nestes substratos, tiveram 

diferença significante com os valores de força de arrancamento nos substratos 

poliuretana Nacional® de 20 PCF, 15 PCF, osso suíno, e Synbone©, os quais não 

tiveram diferença estatisticamente significante entre si; com exceção do Synbone© 

que foi diferente de todos os demais no caso do implante com tratamento de 

superfície. Portanto, a densidade destes materiais influenciou de maneira similar nos 

resultados de força de arrancamento, provavelmente devido à densidade ser 

aproximada. Tais resultados comprovam a influência que a densidade óssea 

também desempenha na força de arrancamento (Inceoglu et al., 2004; Vendrame et 

al., 2006; Leite et al., 2008; Rosa et al., 2008; Salmória et al., 2008; Zamarioli et al., 

2008;  Rocha, 2010). 
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        Da mesma forma, isso pôde ser visto nos implantes de hexágono interno que 

mostraram também que, quando inseridos na poliuretana Nacional® de 40 PCF e na 

madeira, materiais de maior densidade; apresentaram nessa ordem, os maiores 

valores de força de arrancamento. Mais uma vez, houve comportamento igual pela 

estatística, entre a poliuretana Nacional® de 20 PCF, 15 PCF e Synbone©. O osso, 

quando utilizados esses implantes, só influenciou igual estatisticamente a 

poliuretana de menor densidade, 15 PCF. Portanto, nessa análise, foi permitido 

observar uma possível maior influência da densidade óssea na estabilidade inicial de 

implantes em comparação ao formato destes, pois foi notada uma mudança de 

comportamento frente à alteração desse fator de variação relacionado ao substrato; 

o que demonstra que, para essa analise biomecânica, não é suficiente a alteração 

isolada do desenho do parafuso, devendo-se considerar fatores como a densidade 

óssea (Zamarioli et al., 2008). 

6.3.3 Frequência de Ressonância 

 

        O coeficiente de estabilidade primária, obtido através da freqüência de 

ressonância, assim como nas outras análises; é influenciado pelo osso adjacente ao 

implante e a rigidez da interface implante-osso (Balshi et al., 2005; Boronat et al., 

2006; Turkylmaz et al., 2008; Browers et al. 2009; Chong et al., 2009; Rozé et al.; 

2009,). Esta análise tem sido comparada com a densidade óssea (Nikenke et al., 

2003; Al-Nawas et al., 2006;  Aksoy et al., 2009 ) e a outros métodos de análise da 

estabilidade primária a fim de observar a devida correlação (Nikenke et al., 2003, da 

Cunha et al., 2004, Schliephake et al. 2006; Ceheli et al., 2009; Aksoy et al., 2009)  
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        Estudos prévios mostraram forte correlação entre densidade óssea e valores de 

ISQ, onde reduzida estabilidade primária de implantes foi observada em tecidos 

ósseos de pouca densidade (Friberg et al., 1999; Da Cunha et al., 2004; Turkylmaz 

et al., 2006b; Turkylmaz et al., 2008; Turkylmaz et al., 2009; Young-Dai et al., 2009). 

Boronat et al. (2006), também observaram uma relação significativa entre densidade 

óssea e ISQ, onde o osso mais compacto teve valores maiores de ISQ. Esta 

afirmação vai ao encontro aos nossos resultados que encontraram maiores valores 

de freqüência de ressonância nos implantes inseridos na madeira e poliuretana 

Nacional® de 40 PCF, materiais com maior rigidez e densidade dentre os 

selecionados como substitutos do osso.  

        No entanto, achados de Çeheli et al., (2009), assim como os estudos de 

Turkylmaz et al. (2006b), Nkenke et al., (2003); da Cunha et al., (2004), Aksoy et al., 

(2009); Schliephake et al., 2006; não encontraram correlação entre valores de 

freqüência de ressonância e densidade óssea. Somado a isso, alguns estudos 

mostraram valores similares de estabilidade inicial em implantes inseridos em osso 

macio e denso (Friberg et al. 1999, Bahat, 2000).  Alguns trabalhos, mesmo quando 

encontraram correlação entre a estabilidade primária e a densidade óssea, 

mostraram valores distante na correlação de Spearman, como os estudo de 

Turkylmaz et al. (2006), que encontraram 0.583, e o de Degidi et al. (2010) que 

obtiveram 0.247; o que pode ser explicado pela diferença dos designs estudados e 

pelo tamanho da amostra (Degidi et al., 2010).  

        Portanto, todas essas controvérsias nos estudos que analisam a freqüência de 

ressonância de implantes pode ser explicado pelo fato da estabilidade primária, além 

de estar intimamente relacionada com densidade óssea, também ter como fatores 
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influentes o design do implante e a técnica cirúrgica (Glauser et al., 2004; Turkylmaz 

et al., 2008; Kahraman et al., 2009, Chong et al.,.2009; Sul et al., 2009). Assim, a 

utilização de implantes cônicos, com região auto-perfurante (Chong et al., 2009),  e 

de maior diâmetro (Merheb et al., 2010); e a técnica cirúrgica modificada, como a 

utilização de brocas de diâmetro inferior ao do implante (Ersanli et al., 2005; 

Turkylmaz et al., 2006b; 2009, Tabassum et al., 2010); podem ser fatores que 

otimizam a fixação inicial.  Além disso, sugere-se que, tais resultados contraditórios, 

podem ser explicados pelo fato de a confecção de um orifício menor para inserção 

do implante no osso cortical mais rígido ou num material mais denso, como realizado 

no presente estudo na madeira, por exemplo; poder provocar microfraturas no osso 

adjacente, o que compromete a qualidade da fixação (Kuhn et al., 1995) e dessa 

forma,  pode influenciar nos valores de estabilidade mais baixos em materiais com 

maior densidade.  

        Apesar da influência desses outros fatores; para alguns autores (Miyamoto et 

al., 2005 e Bischof et al.,  2004), a estabilidade de implantes ainda é mais afetada 

pela quantidade e qualidade óssea que pelo design dos implantes;  o que também 

pode ser observado pela pesquisa presente, onde menores médias de freqüência de 

ressonância foram encontradas em implantes tratados e usinados quando inseridos 

no material de menor densidade (poliuretana Nacional® de 15 PCF); e a presença 

tratamento de superfície, de modo geral, não influenciou na estabilidade primária, 

pois o comportamento dos implantes frente a essa análise foi similar 

estatisticamente em cada substrato utilizado. Isto mostra a influência que o tipo de 

material de inserção do implante pode causar nos resultados, sendo nesse estudo 

mais preponderante que  a presença de tratamento de superfície.  
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        Como resposta a tentativa de se encontrar algum substituto do osso humano 

para pesquisas in vitro que analisam a estabilidade primária de implantes, pode-se 

citar alguns estudos clínicos em osso natural, que encontraram valores aproximados 

de freqüência de ressonância aos observados em nossos estudos laboratoriais nos 

substratos de madeira e poliuretana Nacional® de 40 PCF; como os de Turkylmaz et 

al.(2006a, 2006b, 2007), cuja a média dos valores de ISQ foi entre 70.5 e 74.1, 

similar aos valores encontrados no trabalho de Degidi et al., 2010 (73.5 ISQ) e 

Aksoy et al., 2009 (72.28 ISQ). Estes resultados, encontrados em osso in vivo, 

corroboram com as conclusões dessa pesquisa, onde os substratos que mais se 

assemelharam ao osso suíno, foram a madeira e a poliuretana de 40 PCF, pois 

implantes tratados não apresentaram diferença estatística quando inseridos nesses 

materiais e no osso, e implantes usinados na poliuretana 40 PCF e no osso. É 

importante ressaltar que, a densidade do material, quando semelhante à de algum 

outro substrato; pode se apresentar bastante similar nos efeitos causados na análise 

de freqüência de ressonância. Portanto, o ideal seria a utilização de um substrato 

que se enquadrasse nessas propriedades, para sua utilização como substituto do 

osso natural para as análises laboratoriais biomecânicas de implantes. 

        Para as densidades de 20 e 15 PCF da poliuretana Nacional®, assim como o 

Synbone®, não houve diferença estatística para os resultados de freqüência de 

ressonância nos implantes analisados; também sugerindo que essas densidades, 

por serem aproximadas, influenciaram da mesma maneira na estabilidade primária 

de implantes; assim como foi observado por Chong et al., (2009) que mostraram que 

leituras de freqüência de ressonância apresentaram-se similares quando implantes 

foram inseridos numa densidade de poliuretana mais elevada (50 PCF, equivalente 
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ao osso tipo D1) e média densidade (40 PCF, similar ao osso tipo D2); e por 

Akkocaoglu et al. 2007), que encontraram valores de ISQ bastante similares quando 

implantes foram inseridos em diferentes sítios ósseos. 

       Os resultados dos ensaios utilizados neste estudo indicaram a densidade óssea 

como fator principal influente na estabilidade primária de implantes, devido ao fato 

de que os outros fatores analisados- formato e tratamento de superfície dos 

implantes, não terem gerado valores tão discrepantes e variados; o que corrobora 

com estudos de Misch (2007) que consideram a densidade óssea como o fator mais 

importante na fixação inicial. Entretanto, há uma dependência e interferência do 

formato do implante nessa ancoragem. Assim, os estudos sobre o comportamento 

mecânico dos diversos modelos de implantes em diferentes densidades ósseas 

devem continuar a ser realizados a fim de se chegar a um modelo universal para 

maior economia, facilidade cirúrgica e benefício a sociedade. 
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7 CONCLUSÕES 

 

De acordo com a metodologia empregada e os resultados obtidos, 

considerando as limitações existentes, foi possível concluir que: 

 

 O formato e o tratamento de superfície de implantes não influenciaram 

nas análises de torque de inserção, força máxima de arrancamento e 

freqüência de ressonância, quando inseridos em todos os substratos. 

Houve exceção no torque de inserção aferido no Synbone®, onde 

todos os implantes cilíndricos tiveram maior média de torque de 

inserção comparado aos cônicos; e da freqüência de ressonância na 

poliuretana Nacional® de 20 PCF, onde os implantes  tratados  tiveram  

maior ISQ  que os usinados. 

 

 A densidade do substrato teve influencia na estabilidade primária, onde 

os substratos de maior densidade (madeira e/ou poliuretana Nacional® 

de 40 PCF) tiveram relação com as maiores médias em todas as 

análises, em comparação aos materiais de menor densidade (osso 

suíno, poliuretana Nacional® de 20 e 15 PCF e poliuretana Synbone® . 
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