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RESUMO 
 
 O efeito do ultra-som de baixa intensidade no reparo ósseo tem 
sido investigado em experimentos animais e clínicos no Brasil e 
exterior.  Essas investigações resultaram em uma tecnologia não 
invasiva para o tratamento de fraturas aprovada pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Brasil) e pelo Food and Drug Administration 
(FDA - EUA). Os resultados obtidos no tratamento de fraturas 
motivaram investigações sobre os efeitos do mesmo ultra-som na 
osseointegração de implantes metálicos (EUA). 
 

Neste estudo foram utilizados 18 coelhos da raça Nova Zelândia, 
com peso entre 2,5 e 3,0 kg. Em cada tíbia foram inseridos 2 implantes 
de titânio de uso comercial em odontologia com superfície tratada por 
subtração ácida e  com dimensões de 3,75mm X 8,5 mm. Os implantes 
da tíbia esquerda foram tratados por ultra-som de baixa intensidade por 
20 minutos diários, durante 3, 5 e 7 semanas. Os da tíbia direita foram 
usados como controle. A osseointegração nos implantes foi avaliada 
por testes mecânicos e histomorfométricos.  
 

 Os implantes tratados por ultra-som apresentaram em regiões 
ao redor das espiras superiores, após 3 e 5 semanas, maior quantidade 
de osso calcificado que nos implantes não tratados.  Não houve 
significância estatística na quantidade de osso calcificado nas espiras 
de ambos os grupos após 7 semanas.  
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 As espiras de ambos os grupos, tratados e não-tratados, em 
contato com o osso cortical da tíbia, foram totalmente preenchidas por 
tecido ósseo após 3, 5 e 7 semanas da sua colocação.  
 
 Os ensaios mecânicos de torque por desroqueamento e força de 
arrancamento não detectaram diferença na resistência mecânica entre 
implantes tratados e não-tratados por ultra-som após 3, 5 e 7 semanas. 
A resistência mecânica apresentada pelos testes mecânicos nesta 
investigação parece ser dependente do preenchimento total ou parcial 
das espiras dos implantes e não da quantidade de tecido ósseo 
calcificado presente. 
 
Palavras-chave: ultra-som; implantes dentais; osseointegração.  
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ABSTRACT 

 
The low intensity ultrasound effect in bone repair has been 

investigated in animal and clinical experiments in Brazil and other 
countries. The result of these investigations was the development of a 
non-invasive technology for treating fractures which has been 
approved by FDA (USA) and by an agency (ANVISA) of the Brazilian 
Ministry of Health. The success in treating fractures motivated studies 
on the effects of the same ultrasound on bone ingrowth into metallic 
implants.  

 
In this study two commercial titanium dental implants (STE) with 

3,75mm X 8,5mm were inserted bilaterally in the tibia of New Zealand 
rabbits (n=18) weighing between  2.5 - 3.0 kg. The implants in the left 
tibia were subjected to 20 minutes daily ultrasound treatment for 3, 5 
and 7 weeks. The implants in the right tibia served as a control. The 
osseointegration in the implants was analysed by mechanical tests 
(torsion and pull-out) and histomorfometry.   

 
The implants treated by ultrasound showed more calcified bone 

in its threads and surrounding areas after 3 and 5 weeks than non-
treated implants. The difference in the amount of calcified bone was not 
statiscally significant in the treated and non treated implants after 7 
weeks.  

 
The area of treated and non-treated implants in contact with 

cortical bone was full filled with bone after 3, 5 and 7 weeks.  
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Mechanical tests (torsion and pull-out) did not show differences 

statistically significant between treated and non-treated implants after 
3, 5 and 7 weeks. The mechanical resistance of the implants seems to 
be more dependent on the amount of bone in the implants threads than 
the amount of calcified bone existing in the threads and surrounding 
areas. 

 
Key words: ultrasound; dental implants; osseointegration 
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1. Introdução 
 
 Os efeitos do ultra-som de baixa intensidade na aceleração da 
consolidação óssea em fraturas foram amplamente investigados em 
experimentos animais (Duarte, 1977, 1983; Pilla et al. 1991) e clínicos 
(Xavier, 1983; Frankel, 1998)  no Brasil e exterior. O Brasil é o berço 
destas investigações, que se iniciaram na década de 70 com o Prof. Dr. 
Luiz Romariz Duarte, docente do Departamento de Engenharia de 
Materiais da EESC-USP. 

 
Seus experimentos originaram-se de uma interação com médicos 

ortopedistas da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos. Eles 
buscavam soluções para problemas no uso de materiais de 
osteossínteses e próteses ortopédicas. O seu prolongado estágio neste 
Hospital resultou na criação de uma tecnologia não invasiva para 
tratamento de fraturas.  

 
A tecnologia foi aprovada pela FDA (EUA) em 1994 para uso em 

determinados tipos de fraturas recentes e em 2000 para o tratamento 
de fraturas com não união (pseudo-artrose). A técnica é hoje uma 
realidade clínica nos EUA, Japão e vários países da Europa. No Brasil o 
Ministério da Saúde, através da sua “Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária” (ANVISA), aprovou em 2001 o uso da tecnologia (resolução 
no 1554 do D.O.U. de 27/9/01). 

 
O sucesso no tratamento de fraturas por ultra-som resultou na 

investigação sobre o uso desta tecnologia na osseointegração de 
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implantes metálicos porosos para uso em ortopedia (Tanzer, 1996 e 
2001). Os resultados das investigações de Tanzer et al. (1996, 2001) 
motivaram o estudo aqui descrito sobre os efeitos do ultra-som na 
osseointegração de implantes comerciais de titânio para reabilitação 
oral. Estes Implantes, para serem utilizados na reabilitação oral, 
necessitam da aceitação e trabalho de reparação do organismo ao 
redor de sua estrutura. Desse modo o osso, na fase de reparo da 
agressão sofrida para a colocação destes cilindros de titânio, deve ter a 
maior interface de contato possível com a sua superfície, permitindo 
assim o que se denomina de osseointegração. Para isto, normalmente 
o osso acaba por penetrar nas espiras das roscas dos implantes, 
tornando-os literalmente retidos no osso circundante. 

 
O conceito de osseointegração está bem estabelecido na 

Odontologia, mas buscas constantes e estudos na área da integração 
tem sido amplamente realizados mundo afora para verificar, qualificar e 
quantificar, como e porque a integração ocorre e as formas de melhorá-
la.  As pesquisas, porém, normalmente estão voltadas para a estrutura 
dos implantes (tipos de superfície, área de contato com o osso,  
materiais de revestimento e desenhos anatômicos), como 
esquematizado nas figuras 2.1 e 2.2. 
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Fig. 2.1 – Alteração do formato das espiras para se obter melhor área 
de contato ósseo e distribuição de forças. 

(catálogo da Biohorizons, EUA) 
 

 
                  A                   B 

 

 

 
Fig. 2.2 – Implantes com superfície lisa (polida - A) e mistos (B), com 

superfície trabalhada (mais rugosa – propicia melhor retenção do 
implante) 

(catálogo da Neodent - Brasil)  
 
A maioria das pesquisas relacionadas a ação de agentes físicos 

externos sobre o reparo ósseo se concentram nos efeitos sobre o 
tecido. Poucos estudos investigaram a interação destes agentes com 
os implantes metálicos .   
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2. Objetivo 
 
           O objetivo deste estudo é expandir o campo das investigações 
sobre os efeitos do ultra-som de baixa intensidade. Foram avaliados 
seus efeitos na qualidade e quantidade de osso neoformado na região 
intimamente ligada a implantes dentais de titânio com superfície 
tratada por subtração ácida.  
 

Há um relevante interesse clínico na comprovação da melhoria 
da osseointegração destes implantes, o que resultaria na diminuição 
do tempo de tratamento em implantodontia. 
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3.  Revisão da Literatura 
 
3.1 Efeitos do Ultra-Som de Baixa Intensidade em Tecido Ósseo – 

Aplicações em Ortopedia  
 
3.1.1 Introdução 

 
O ultra-som vem sendo utilizado há anos na medicina em 

aplicações para cortes cirúrgicos (intensidades muito elevadas de 5 a 
100 W/cm2), aplicações convencionais fisioterapêuticas em tecidos e 
músculos (intensidades relativamente elevadas de 0,5 a 3 W/cm2). 
Estas aplicações alcançam os seus resultados biológicos por meio de 
um aumento considerável na temperatura do tecido exposto. Por outro 
lado, as aplicações de diagnóstico através da imagem, como 
sonogramas fetais, mostram-se muito seguras pois não são de 
natureza térmica e utilizam intensidades muitos mais baixas, situada 
entre 0,001 à 0,05 W/cm2 (Ziskin, 1989). 

 
A técnica de ultra-som pulsado de baixa intensidade (SAPHS) 

utiliza uma intensidade de 0,03 W/cm2 correspondente ao intervalo de 
procedimentos seguros de diagnóstico. O ultra-som de baixa 
intensidade produz forças micro-mecânicas no sítio da fratura através 
de ondas de pressão acústica. Vários investigadores discutiram a 
resposta óssea às forças mecânicas fisiológicas, incluindo a 
estimulação da atividade vascular (Wolff, 1892; Rubin, 1984; Goodship 
et al., 1985; Wallace, 1994). 
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3.1.2 Estudos em Animais 
 

Duarte (1977, 1983), em um estudo pioneiro com animais, foi o 
primeiro a demonstrar que a terapia de pulsos por ultra-som de baixa 
intensidade poderia afetar a consolidação de fraturas provocando um 
aumento significativo do calo ósseo. Ao pesquisar na literatura as 
propriedades elétricas do tecido ósseo (Fukada, 1957), particularmente 
a piezoeletricidade, Duarte decidiu investigar o uso do ultra-som de 
baixa intensidade na consolidação de fraturas ósseas experimentais 
em coelhos. Essa investigação foi o tema da sua tese de livre-docência. 
Duarte relatou dois estudos com coelhos. No primeiro foi produzida 
uma osteotomia bilateral da tíbia e no segundo um defeito bilateral na 
forma de furo em uma das corticais do fêmur. Em ambos os estudos foi 
estabelecido um grupo de animais controle e um grupo tratado, sendo 
que neste foi utilizada a estimulação ultra-sônica de baixa intensidade. 
Análises qualitativas (histologia e radiografia) e quantitivas (medida da 
área do calo formado) comprovaram uma significativa aceleração da 
regeneração nos dois estudos.   

 
A evidência de que o ultra-som pulsado de baixa intensidade não 

apenas exerce influência positiva na quantidade de calo, como também 
aumenta significativamente a resistência mecânica e rigidez do calo foi 
observada em outro estudo (Pilla et al., 1990, 1991). Este estudo com 
controle placebo sobre osteotomia bilateral da fíbula em coelhos, 
relatou um aumento estatisticamente significativo na resistência de 
osteotomia tratada com SAFHS em comparação com o lado placebo do 
14º dia até o 23º dia pós-operatórios. O lado tratado com ultra-som 
atingiu níveis de resistência equivalentes à do osso intacto dentro de 
17 dias (67% mais resistente do que o controle contralateral neste dia) 
se comparado com 28 dias para o lado placebo (um tempo de cura de 
osteotomia 1,6 vezes mais rápido no lado tratado com ultra-som).  
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Outro estudo também comprovou o aumento da resistência 
mecânica em um modelo de fratura femoral em ratos (Wang et al., 
1994). Foram induzidas fraturas fechadas bilaterais do eixo femoral em 
22 ratos Long-Evans machos. As fraturas foram estabilizadas com um 
fio de Kirschner de 1,14 x 26 mm, que serve como uma haste 
intramedular, inserida através de uma incisura intercondiliana no canal 
intramedular.  

 
O ultra-som foi aplicado ao membro de 16 animais durante 15 

minutos nos 14 primeiros dias do pós-operatório. Os membros tratados 
receberam um pulso de ondas senoidais de 1,5MHz ou 0,5 MHz durante 

200 µs repetidas com uma freqüência de 1,0 kHz com uma média 
espacial e de intensidade temporal de 30 mW/cm2.  

 
O membro contralateral de cada animal serviu como controle não 

tratado. Seis animais com fraturas e seis animais sem fraturas 
receberam um falso tratamento por ultra-som para controle dos efeitos 
da anestesia e da manipulação.  

 
O reparo da fratura foi avaliado no 21º dia pós-operatório por 

radiografia, teste mecânico de torção e histologia. Cinco das 16 
fraturas tratadas com ultra-som apresentaram eliminação do traço da 
fratura em radiografias, o que não ocorreu em nenhum dos 28 
controles. A média do torque máximo das fraturas tratadas com 
qualquer um dos dois sinais foi superior em 22% à obtida nos controles 
contralaterais (p < 0,05). A rigidez das fraturas tratadas foi 
significativamente maior que os controles em animais tratados com o 
sinal de 1,5 MHz (p < 0,02). O falso tratamento não afetou o nível de 
reparo no grupo controle. 

 
O efeito estimulador do ultra-som no reparo de fraturas não foi 

inibido pela presença de um dispositivo interno metálico de fixação e a 
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histologia mostrou-se normal, exceto pela ossificação endocondral 
mais avançada e intervalos menores entre os cotos ósseos nos 
membros estimulados. Estes resultados indicam que pulsos de ultra-
som de baixa intensidade com 0,5MHz ou 1,5 MHz podem acelerar com 
segurança o reparo de fratura dentro de 21 dias neste modelo 
altamente controlado com fixação metálica sendo que o processo de 
reparo foi melhor com 1,5 MHz. 

 
Azuma et al., (2001), investigou quatro diferentes períodos de 

tratamento de fraturas com ultra-som de baixa intensidade e 
demonstrou que a consolidação foi acelerada em todos os grupos de 
estudo, independentemente do período ou duração do tratamento.  

 
Mayr et al., (1999), demonstraram que o ultra-som de baixa 

intensidade acelerava significativamente a maturação da regeneração 
por distração do calo em um modelo animal com carneiros.  

 
Shimazaki et al., em trabalho a ser publicado no Journal of Bone 

and Joint Surgery, relataram efeitos similares com distração do calo em 
um modelo com coelhos. Yang et al., (1996), relataram um aumento 
significativo do gene mRNA aggrecan, gene este, relacionado à 

cartilagem, e um aumento não significativo de α1(II) procolágeno mRNA 
no calo ósseo.  
 
3.1.3 Estudos Clínicos – Tratamento de Pseudoartroses  

 
O uso clinico da terapia de ultra-som pulsado de baixa 

intensidade foi relatado pela primeira vez em estudo brasileiro com um 
índice de sucesso de 64% em uma série de 28 fraturas não 
consolidadas (Xavier, 1987, 1983). Duarte et al., (1996), relataram um 
índice de sucesso de 85% em 380 fraturas não consolidadas com um 
tempo médio de consolidação de 77 dias utilizando ultra-som com 
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pulsos de baixa intensidade. Os seguintes Índices de sucesso em 
tratamento de pseudoartroses com ultra-som de baixa intensidade 
foram observados em outros estudos: 83% (Strauss et al., 1996), 80% 
(Frankel, 1996), 80% (Mayr e Ruter, 1998). Mayr et al., (1997), não 
encontraram diferença no índice de sucesso de 93% em seu tratamento 
clínico de pseudoartroses com ultra-som de baixa intensidade quando 
comparadas aos índice de sucesso de 83% conseguidas com dados 
similares no registro de prescrição nos Estados Unidos em Janeiro de 
1997.  

 
Meani e Romano , (1997), avaliaram o efeito da terapia com ultra-

som em pseudoartroses infectadas da tíbia na presença de 
osteossínteses e obtiveram um índice de sucesso maior que 95%. Eles 
constataram que seus resultados eram comparáveis aos índices de 
sucesso do registro nos EUA relativo às fraturas de tíbia não 
consolidadas e infectadas que tiveram um índice de sucesso de 89%.  

 
Em um outro estudo, Mayr et al., (1999), relataram os resultados 

de três casos complicados de fraturas não consolidadas tratadas por 
ultra-som de baixa intensidade. Os resultados comprovam claramente a 
eficácia desta terapia nestes casos.  

 
Mayr et al., (2000), demonstraram uma redução de 5 a 10% no 

índice de sucesso em pacientes que usavam bloqueadores de canais 
de cálcio, antiinflamatórios não esteroidais (AINES) e esteróides, além 
de pacientes sob tratamento renal e com insuficiência vascular no local 
da fratura não consolidada. Os fumantes também apresentaram 
percentuais de índices de sucesso muito abaixo do valor total de 86% 
alcançado nas 366 fraturas não consolidadas tratadas com ultra-som 
de baixa intensidade.  
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Romano et al., (1999), apresentaram resultados de quinze 
pacientes com casos complicados de fraturas não consolidadas da 
tíbia (10), fêmur (2), úmero (1), tornozelo (1) e ulna (1). Eles 
comunicaram um índice de sucesso de 90% nos casos concluídos, e os 
cinco casos restantes demonstravam sinais de evolução da cura. 

 
Heppenstall et al., (1999), comunicaram um índice de sucesso de 

82% em 429 pseudoartroses com uma idade média de fratura de 658 
dias (1,8 anos). A cura de uma fratura não consolidada foi alcançada 
após 168 dias em média. Frankel (1998) avaliou o índice de sucesso em 
fraturas não consolidadas em diversos locais do osso e relatou um 
índice de 70% no úmero, 86% no fêmur, 81% no metatarso, 96% no 
rádio, 86% no escafóide e 83% na tíbia. Relatou também que o tempo 
de cura variou de 118 dias para o rádio até 173 dias para o úmero. 

 
Um estudo alemão e austríaco investigou a eficiência do ultra-

som de baixa intensidade no tratamento de fraturas não consolidadas 
com uma idade média de 39 meses, dois procedimentos cirúrgicos 
anteriores com insucesso e um tempo médio de 24,2 meses do ultimo 
procedimento cirúrgico com insucesso (Gebauer et al., 2000). O ultra-
som de baixa intensidade foi o único tratamento e o índice de sucesso 
foi de 85% (57 / 67). Resultados semelhantes foram obtidos em um 
estudo francês (Moyen et al., 2001) e em um estudo holandês (Nolte et 
al., 2001)  com índices de sucesso de 89% e 86%, respectivamente. 

 
Nos Estados Unidos em um estudo de fratura não consolidada 

de tíbia, (Frankel et al., 1999) foi relatado o índice médio do tratamento 
de 174 fraturas não consolidadas de tíbia e tíbia/fíbula, com uma média 
de 2,2 procedimentos cirúrgicos com insucesso, e uma idade média de 
fratura de 23 meses desde o trauma inicial. O subconjunto de 131 
fraturas não consolidadas de tíbia apresentou um índice de sucesso de 
84% e as 43 fraturas não consolidadas de tíbia/fíbula um índice de 81%. 
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A classificação dos resultados segundo certas características do 

paciente e da fratura demonstraram que os fumantes tinham um índice 
de sucesso 22% menor que os não fumantes; as fraturas do eixo distal 
apresentaram o menor índice de sucesso com 79% sendo de 91% a de 
fraturas proximais não consolidadas. O índice de sucesso variou com o 
número de procedimentos cirúrgicos anteriores com insucesso sendo 
de 81% para um procedimento, e de 74% para três ou mais 
procedimentos. O índice de sucesso foi menor nos casos em que a 
idade da fratura ultrapassou três anos do que nos casos em que 
passou-se menos de um ano da fratura, quando o índice foi de 92%. 

 
Lane et al., (1999), analisaram o registro de dados do período 

posterior a autorização da comercialização da tecnologia de tratamento 
de fraturas por ultra-som, até Janeiro de 1998, utilizando análise 
univariada e multivariada para determinar os fatores de risco que 
afetavam a consolidação de fraturas com idades menores que 181 dias. 
A análise mostrou que pacientes idosos, fraturas com tempo maior de 
ocorrência, hábito de fumar, obesidade, usuários de esteróide, com 
doença renal, e a existência de fratura de úmero são fatores que podem 
reduzir o índice de sucesso de consolidação.  

 
Um suplemento do PMA (Pre Market Approval) nos EUA relata 

um estudo retrospectivo de um grupo de pacientes com pseudoartrose 
tratados com ultra-som de baixa intensidade na Alemanha e na Áustria 
(PMA, 2000; Gebauer et al., 2000). O estudo foi projetado de maneira 
que cada caso de pseudoartrose servia como seu próprio controle e o 
resultado de tratamento anterior com insucesso como controle, quando 
comparado ao ultra-som como sendo o único novo tratamento.  

 
O critério primário de definição de casos de fratura não 

consolidada foi o tempo mínimo de nove (9) meses decorrido desde a 
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fratura. Os casos de pseudoartrose que atendiam ao critério de um 
mínimo de 9 meses foram então classificados em duas categorias 
mutuamente exclusivas, caracterizadas pelas denominações de “grupo 
central” e “grupo não-central”.  

 
A categoria do grupo central exigia que os casos de 

pseudoartroses estivessem estabelecidas, sem intervenção cirúrgica 
no período de três meses antes do tratamento com o SAFHS, que 
tivessem concluído o tratamento, além do período mínimo de 9 meses a 
partir do trauma inicial.  

 
A categoria do grupo não-central incluiu os casos que não 

podiam ser validados como pseudoartroses estabelecidas pelos 
investigadores principais, com procedimentos cirúrgicos dentro dos 
três meses antes do tratamento com o SAFHS, que tivessem concluído 
o tratamento, casos com dados incompletos e todos os casos com 
tratamento não concluído (1 com morte, 2 de não cumprimento e 2 
desistências), além do tempo mínimo de 9 meses a partir do trauma 
inicial. 
 
  Entre os excluídos, nos dois grupos, estão, gestantes, 
pseudoartroses da coluna ou do crânio, pseudoartroses relacionadas a 
tumores e pacientes que não conseguiram cumprir o programa de 
tratamento exigido.  
 
  Os seguintes aspectos, quanto a segurança e eficácia do 
tratamento, foram mencionados no suplemento:  

 

a)  Segurança: 
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     Não foram relatadas quaisquer reações adversas decorrentes do 
aparelho ou complicações médicas relativas ao uso deste aparelho 
durante o estudo clínico. 

 
b) Eficácia: 
  
     A eficácia foi significativa quando comparada com os tratamentos 
anteriores com insucesso (p=0,00001). Os casos concluídos 
apresentaram um índice de sucesso de 86% (64/74) com um tempo 
médio para consolidação da fratura de 163 ± 9,4 dias. A média do 
tempo de cura foi de 142 dias variando entre 53 e 375 dias. A idade 
média da fratura para os casos de cura no grupo central foi de 934 ± 
151,6 dias ou aproximadamente 3 anos, e a média da idade da fratura 
foi de 494 dias variando entre 257 e 601 dias. O subconjunto de casos 
concluídos do grupo central apresentou um índice de sucesso de 88% 
(36/41) que era semelhante ao subconjunto de casos concluídos no 
grupo não central com índice de sucesso de 85% (28/33). 
 
  Os índices de sucesso também foram sistematicamente 
semelhantes ao longo das variáveis de classificação, inclusive sexo e 
idade, exceto pelo decrescente índice de sucesso para fraturas não 
consolidadas do escafóide, que afetou a estratificação por osso, ossos 
longos comparados a outros ossos, e a categoria de idade da fratura 
(tempo desde a fratura inicial até o começo do tratamento com SAPHS) 
de mais de 5 anos (>1827 dias).  
 
  O índice de sucesso de 33% (2/6) de fraturas não consolidadas do 
escafóide pôde ser atribuída aos fracassos em quatro fraturas não 
consolidadas do escafóide, todos com mais de 10 anos de idade de 
fratura, tratando-se, portanto, de casos muito difíceis e complexos. 
Casos com a presença de metal durante tratamento com SAFHS, placas 
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ou hastes-intramedulares, tiveram um índice de sucesso de 88% (21/24) 
e 100% (16/16), respectivamente.  
 
  Os resultados deste estudo clínico, pareado, de fraturas com 
pseudoartrose, demonstrou a segurança e eficácia do ultra-som de 
baixa intensidade no tratamento de pseudoartroses, inclusive nos 
casos de fraturas antigas de até 5 anos, mas sugere que 
pseudoartroses com idade de fratura superior a 5 anos podem 
apresentar uma resposta menor ao tratamento. 
 
  Dois estudos clínicos adicionais foram relatados neste PMA como 
dados de apoio ao estudo alemão. Estes estudos foram realizados nos 
Estados Unidos e na Holanda. No estudo nos Estados Unidos, foi 
mantido um arquivo do uso sob prescrição (Heppenstal et al., 1999). Os 
dados dos casos de pseudoartroses foram examinados e os detalhes 
de protocolo foram semelhantes para os critérios de inclusão/exclusão, 
projeto do estudo e medidas de eficiência. Ao invés de avaliações por 
pesquisadores independentes, este estudo utilizou a avaliação desses 
pesquisadores sobre uma pseudoartrose estabelecida no início do 
estudo, e o resultado de cura ou insucesso ao final de tratamento.  
 
  Nos Estados Unidos o grupo de tratamentos concluídos 
apresentou um índice de sucesso de 82% (352/429). Quando 
comparamos este índice de sucesso com o tratamento anterior com 
insucesso, o resultado é estatisticamente significativo com p = 0,00001 
a favor dos resultados de tratamento com SAFHS. O índice de sucesso 
de 80% (249/313) para o grupo central foi semelhante ao índice de 88% 
(103/116) para o grupo não-central. Os resultados de índice de sucesso 
foram sistematicamente semelhantes independente de variáveis de 
classificação, inclusive sexo e idade.  
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  Na Holanda foi conduzido um estudo idêntico ao estudo alemão 
(Nolte et al., 2001). Neste estudo, o resultado do índice de sucesso de 
tratamentos completos foi de 90% (27/30). Este índice de sucesso 
quando comparado com o tratamento anterior com insucesso foi 
estatisticamente significativo com p = 0,00001. O subconjunto do grupo 
central apresentou um índice de sucesso de 87,5% (21/24), semelhante 
ao índice de sucesso de 100% (6/6) para o subconjunto não-central. Os 
resultados de índice de sucesso foram sistematicamente semelhantes 
independente de variáveis de classificação, inclusive sexo e idade. 

 
3.1.4 Estudos Clínicos - Fraturas com Retardo de Consolidação 
 

Um estudo de Frankel (1998) relata índices de sucesso no 
tratamento de fraturas com retardo de consolidação, definidas pelo 
autor como sendo fraturas com idade entre 91 e 269 dias. Os índices de 
sucesso variaram de 82% à 97% e os sítios avaliados foram o fêmur, 
úmero, metatarso, rádio, rádio/ulna, escafóide, tíbia e tíbia/fíbula.   
 

Em retardos de consolidação o estudo de Mayr, não encontrou 
diferença ao se comparar o seu índice de sucesso de 88% com o índice 
de sucesso de 90% nos Estados Unidos (Mayr et al., 1997).  
 

Frankel e Mizuno, (2001), reportaram o acompanhamento dos 
resultados de tratamento de aproximadamente 5000 casos de fraturas 
não consolidadas utilizando a terapia de ultra-som pulsado de baixa 
intensidade (índice de sucesso de 88% [4,404/4,999]). Eles avaliaram os 
resultados de estudos internacionais com controle auto-pareado nos 
Países Baixos (86%), Alemanha (85%), França (89%) e Estados Unidos 
(80%), bem como os resultados do registro de prescrição no Japão 
(91%) e Estados Unidos (83%). Estes registros de prescrição 
estratificados por osso mostraram resultados similares nos dois 
países, como por exemplo em fraturas de tíbia (85% no Japão e 84% 
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nos EUA), de úmero (85% no Japão e 83% nos EUA) e do fêmur (88% no 
Japão e 83% nos EUA).  

     
3.1.5 Estudos Clínicos - Fraturas Recentes 
 
      Nos estudos clínicos com fraturas recentes o ultra-som foi usado 
diariamente em um período de tratamento de 20 minutos. A duração 
média do tratamento foi de 10 semanas (5-23 semanas) no estudo de 
diáfise tibial (Heckman et al., 1994) e de 9 semanas (6-11 semanas) no 
estudo de fratura de Colles (Kristiansen 1990, Kristiansen et al. 1997). 
Todas as fraturas em ambos os estudos clínicos foram tratadas com 
ultra-som de baixa intensidade dentro de 7 dias após a data da fratura.  
 

Os dois estudos clínicos foram multicentros, prospectivos, com 
método duplo-cego e aleatório e controle via placebo. Os resultados de 
ambos os estudos revelaram que o tempo médio para cura de uma 
fratura (cura clínica e radiográfica) foi acelerado significativamente nos 
casos do grupo tratado de modo ativo, superando o grupo placebo 
(não tratado) com um fator de 1,6 (tíbia: ativos = 96 dias ± 4,9, placebo = 
154 dias ± 13,7 com P = 0,0001; fratura de Colles: ativos = 61 dias ± 3,4, 
placebo = 98 dias ± 5,2 com P = 0,0001). Em cada estudo ocorreu uma 
aceleração de parâmetros importantes de consolidação radiográfica 
como as três corticais com união visível (o parâmetro principal de cura 
radiográfica) no estudo da tíbia, e na consolidação adiantada ou 
retardada do endósteo (trabecular) no estudo de Colles. 

 
No estudo da tíbia, a taxa de formação de união corticais no 

grupo tratado com SAFHS foi acelerada desde o primeiro até o terceiro 
córtex com um fator de 5,6 em relação ao grupo não tratado (10 dias 
desde o primeiro até o terceiro córtex com união para o grupo tratado 
com ultra-som se comparado aos 56 dias para o grupo não tratado). 
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Heckman et al., (1994), concluíram que o processo randômico 
criou dois grupos muito semelhantes de pacientes ativos e com 
placebo, possibilitando uma avaliação não tendenciosa do efeito do 
aparelho com tratamento ativo.  

 
Kristiansen (1997), o principal pesquisador do estudo de Colles 

para a PMA, verificou que a consolidação inicial trabecular ocorria com 
uma velocidade 23% maior no grupo tratado (Colles: Ativos = 30 dias ± 
1,4; Placebo = 39 dias ± 2,4 com P = 0,001) e um fator de 2,5 (40% para o 
grupo tratado com SAFHS comparado com 16% para o grupo não 
tratado) foi observado na análise da consolidação avançada do 
endósteo (trabecular) ou retorno da arquitetura normal óssea. 

 
Mais recentemente, em estudo clínico prospectivo e aleatório de 

fraturas recentes de escafóide relatou uma consolidação 30% mais 
rápida no grupo tratado por ultra-som utilizando-se análise por 
tomografia computadorizada (Mayr et al., 2000). Em outro estudo 
prospectivo e aleatório, foi estudado o efeito do ultra-som de baixa 
intensidade no tratamento de fraturas de Jones mostrando uma 
aceleração significativa da consolidação nas fraturas tratadas por ultra-
som (Strauss et al., 1999).  
 

Cook et al., (1997), demonstraram uma redução significativa no 
tempo de consolidação em fraturas da tíbia e da distal do rádio em 
fumantes.  
 

3.1.6 Mecanismos de Ação do Ultra-Som de Baixa Intensidade em 
Tecido Ósseo 

  
Silva e Duarte, (1989), relataram que o  fluxo iônico intracelular 

está relacionado a processos tais como a divisão, diferenciação celular 
ou síntese de matriz óssea. O campo piezoelétrico causado pelo ultra-
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som no tecido ósseo causa alterações nos canais ativos da membrana 
celular com uma conseqüente intensificação do metabolismo ósseo. 

 
Estudos in-vitro demonstraram que o ultra-som pulsado de baixa 

intensidade afetou a atividade de mensageiros secundários em culturas 
de células ósseas, produziu um aumento significativo da absorção de 
cálcio em células mesenquimatosas isoladas bem como na 
diferenciação de culturas de células ósseas e de cartilagem. Foi 
demonstrado também um efeito sobre os níveis de adenilciclase e 
TGFß (Ryaby et al., 1991, 1992, 1989a, 1989b, 1990).  
 

Wu et al., (1996), estimularam a expressividade do gene aggrecan 
em condrócitos cultivados usando ultra-som de baixa intensidade. 
Nolte et al., (1999), aplicaram o ultra-som de baixa intensidade até o 17o 
dia em metatarsos de fetos de camundongos e constataram um 
aumento de 300% na zona de calcificação nos membros tratados em 
relação aos controles equivalentes.  
 

Parvizi et al., (1997 e 1999), demonstraram que o ultra-som de 
baixa intensidade pode estimular a síntese de proteoglicanas em 
condrócitos de ratos medindo o aumento da expressividade do gene 
aggrecan. 

 
Kokubo et al., (1999), demonstram que osteoblastos de 

camundongos expostos ao ultra-som de baixa intensidade aumentaram 
a produção de prostaglandina E2 através da indução de mRNA 
cicloxigenase-2.  

 
Em outro estudo, Parvizi et al., (2001), demonstraram que a ação 

sobre o cálcio foi necessária para a estimulação da síntese do gene 
aggrecan em condrócitos de rato. Ito et al., (2000), mostraram que o 
ultra-som de baixa intensidade e a 1,25 dihidroxivitamina D3 pode 
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acelerar a secreção de fatores de crescimento em osteoblastos e 
células endoteliais.  
 
 A exposição ao ultra-som de baixa intensidade aumenta a 
expressividade do gene aggrecan em um modelo de fratura de fêmur de 
rato (Yang et al., 1994, 1996). Os efeitos do estímulo por ultra-som 
sobre vários parâmetros da consolidação óssea após um ferimento 
diafisário foram avaliados em um modelo de fratura de fêmur.  
 
 Em 79 ratos Long-Evans machos com esqueletos maduros foram 
provocadas fraturas fechadas de femur, bilateralmente. As fraturas 
foram estabilizadas por um fio de Kirschner de 1,14 x 26 mm, servindo 
como uma haste intramedular inserida através da incisura 
intercondiliana no canal intramedular. Apenas em uma das fratura, em 
cada animal, foi aplicado um sinal de ultra-som originado por um pulso 

de ondas senoidais de 0,5 MHz durante 200 µs, repetido com uma 
freqüência de 1,0 kHz com uma média espacial e de intensidade 
temporal de 50 ou 100 mW/cm2. A fratura contralateral não foi exposta 
ao ultra-som e serviu como controle.  
 
 Três semanas após o ferimento realizou-se um teste mecânico de 
consolidação da fratura. Em fraturas tratadas com um sinal de ultra-
som de 50 mW/cm2, as médias do torque máximo e da rigidez à torção 
foram significativamente maiores nos casos tratados do que nos de 
controle. Nos animais tratados com um sinal de ultra-som de 100 
mW/cm2 as médias do torque máximo e da rigidez de torção foram 
maiores nos casos tratados do que nos de controle, mas os resultados 
não foram significativos.  
 
 A avaliação da expressividade do gene em fraturas tratadas com 
ultra-som revelaram um desvio na expressividade do gene aggrecan 
significativamente maior no 7º dia e significativamente menor no 21º 
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dia. A expressividade do gene procolágeno αl (II) foi alterada de forma 
semelhante, mas isto não foi significativo. A expressividade da 
codificação de genes para proteínas relacionadas aos ossos não 
revelou alterações entre os tratados com ultra-som e os controles. Este 
estudo confirma observações anteriores de que ultra-som específico 
aumenta a resistência mecânica do calo.  
 
 O efeito não é inibido pela presença de fixação metálica 
intramedular. Estes dados sugerem que o estímulo por ultra-som 
aumenta as propriedades mecânicas do calo da fratura através de 
estímulo da síntese prévia de proteínas da matriz extracelular na 
cartilagem, alterando possivelmente a maturação de condrócitos e a 
formação de osso endocondral. 
 
 A identificação de genes, expressa como uma função do tempo 
no calo de uma fratura em consolidação, estimulada por ultra-som foi 
investigada por Hadjiargyrou, (1997). Utilizando-se mRNA foram 
isolados certos genes que demonstram expressividade diferencial 
durante os estágios de cura de fraturas. Alguns dos genes 
identificados eram conhecidos e outros eram novos. O osteopontin, 
gene conhecido, e uma proteína da matriz óssea, foi supra-regulado 
por exposição ao ultra-som de baixa intensidade assim como a enzima 
fosfoglicomutase glicolítica (PGM), uma cDNA que desempenha papel 
primordial na síntese e utilização do glicogênio.  
 
 Entre os seis genes examinados, o tratamento de ultra-som 
parece elevar no calo da fratura, em relação aos controles, os níveis de 
osteopontin e a expressividade da PGM e diminuir ligeiramente os 
níveis de sialoproteína, proteína da matriz óssea bem conhecida. 
 

 Rawool et al., (1998), demonstraram que o ultra-som de baixa 
intensidade aumenta o fluxo sangüíneo no sítio da fratura, e 
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consequentemente contribui com o fornecimento de substâncias 
importantes como citocinas e fatores de crescimento para o processo 
de consolidação. 
 
  Mcleod et al., (1995), investigaram as alterações in-vivo de 
temperatura em ossos e tecidos moles adjacentes, geradas por feixes 
de ultra-som pulsado. As alterações foram avaliadas em tíbia de peru 
(N=2) e em fêmur de cão (N=4). A temperatura foi medida em sítios 
subcutâneos, intramusculares, superfícies periostais e endostais, e 
intracorticais, sob condições de controle de estabilidade e exposição 
ao ultra-som. Houve pequena alteração de temperatura dentro dos 
tecidos moles, inclusive, gordura, pele, músculo e superfícies de 
tecidos duros, ou seja, osso.  
 

A temperatura em cada um dos sítios ósseos era mais baixa (0,2 
à 0,485ºC) quando a haste intramedular era inserida com ou sem ultra-
som. Esta observação sugere que a haste metálica atua como um 
dissipador de calor. O aumento de temperatura não ultrapassou um 
máximo de 0,425ºC no córtex após uma exposição por 20 minutos ao 
ultra-som pulsado. Observou-se, com ultra-som, uma elevação de 
temperatura de 0,15ºC na cavidade da medula na presença de uma 
haste intramedular e 0,0ºC sem a haste. Estes resultados comprovam 
que é mínima a influência do ultra-som na elevação de temperatura dos 
tecidos.   
 

3.1.7 Impacto Econômico do Tratamento de Fraturas por Ultra-Som 
 

Um estudo recente demonstrou os benefícios econômicos do 
tratamento de fraturas de tíbia com ultra-som de baixa intensidade 
(Heckman and Sarasohn-Kahn, 1997). No modelo usado no estudo, 
mostra-se que há uma economia de $13,000 à $15,000 por tratamento, 
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considerando todos os custos associados e incluindo a remuneração 
de pessoal e da terapia pelo ultra-som de baixa intensidade.  

 

3.1.8 Estudos de Revisão Bibliográfica 
 

Uma revisão dos estudos animais e clínicos que utilizaram ultra-
som de baixa intensidade na consolidação de fraturas incluiu os 
estudos in-vivo e in-vitro que investigaram os mecanismos biológicos 
afetados pelo estímulo ultra-sônico (Hadjiarjgyrou et al., 1998).  
 

Rubin et al., (2000), revisaram dados substanciais de ciência 
básica que demonstram uma influência positiva do ultra-som de baixa 
intensidade nos três estágios do processo de consolidação 
(inflamação, reparo e remodelamento) devido ao aumento da atividade 
angiogênica, condrogênica e osteogênica.  
 

Warden et al., (2000), em estudo de revisão sobre o efeito do 
ultra-som de baixa intensidade na aceleração da consolidação de 
fraturas, incluíram uma discussão sobre o tratamento de fraturas não 
consolidadas usando ultra-som de baixa intensidade e relataram um 
índice de sucesso de 83% em 404 fraturas não consolidadas, sendo 691 
dias o tempo médio das fraturas. 
 

3.1.9 Evolução do Hardware 
 

As figuras 3.1 à 3.5 mostram a evolução do equipamento de ultra-
som de baixa intensidade utilizado no tratamento de fraturas. 
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Fig. 3.1 – 1a geração de hardware 
clínico brasileiro, 1980  

Fig. 3.2 – 1a geração de hardware 
clínico norte-americano, 1994  

(Exogen Inc, Piscataway, NJ, USA) 
 

Fig. 3.3 - 2a geração de hardware 
clínico norte-americano (Smith & 
Nephew / Exogen, Memphis, TE, 

EUA) 

Fig. 3.4 - 3a geração de hardware 
clínico norte-americano (Smith & 
Nephew / Exogen, Memphis, TE, 

EUA) 
 

 
Fig. 3.5 - 4a geração de hardware clínico norte-americano 

 (Smith & Nephew / Exogen, Memphis, TE, EUA) 
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3.2  Efeitos do Ultra-Som de Baixa Intensidade – Novas Aplicações 
 

Os resultados do ultra-som de baixa intensidade no tratamento 
de fraturas motivaram estudos com animais e clínicos, no Brasil e no 
exterior, sobre os efeitos desse ultra-som de baixa intensidade na 
cicatrização de úlceras tróficas da pele (Anastácio, 2000; Hilário, 1993), 
no tratamento de osteoporose por desuso (Arai et al., 1993), no 
tratamento de fraturas mandibulares e na osseointegração de 
implantes metálicos (Tanzer et al. 1996, 2001). Os resultados 
preliminares são promissores, sugerindo necessidade de maiores 
investigações clínicas nessas novas áreas de aplicação.  
 
 O ultra-som de baixa intensidade foi utilizado em artrodese de 
coluna, durante o processo de fusão póstero-lateral intertransversa 
(Glazer, 1998) para se avaliar os índices de fusão espinal e as 
características biomecânicas da massa de fusão em um modelo animal 
com coelho. Neste estudo foram utilizados 28 animais que foram 
designados aleatoriamente para serem submetidos a artrodese de 
coluna.  
 

A fusão intertransversa foi realizada utilizando-se enxerto ósseo 
autólogo, colhido das cristas ilíacas. Os animais foram divididos em 
dois grupos com 14 animais, sendo um grupo controle e o outro 
tratado com ultra-som de baixa intensidade. No grupo controle os 
animais receberam tratamento placebo, com as unidades de ultra-som 
desligadas. Os animais do grupo tratado receberam estimulação ultra-
sônica por 20 minutos diários, durante 6 semanas. 
 
  A taxa de pseudoartrose foi de 35% no grupo controle e de 7% no 
grupo tratado. A avaliação foi radiográfica e manual em um modelo 
duplo cego. O teste biomecânico da massa de fusão mostrou que o 
ultra-som produziu aumentos estatisticamente significativos na rigidez 



 25 

(33%, p=0,03), no módulo de tenacidade (25%, p=0,05) que é a área sob 
a curva até a ruptura no gráfico, tensão X deformação, e na carga para 
a ruptura da massa de fusão (24%, p=0,04). A avaliação histológica 
qualitativa mostrou formação óssea aumentada nas fusões expostas ao 
ultra-som de baixa intensidade. 
 
 Sato et al., (1999), relataram em estudo clínico de alongamento 
ósseo, um aumento da consolidação através de medidas de densidade 
óssea devido ao ultra-som de baixa intensidade. 
 

3.3 Interação do Ultra-Som com Implantes Metálicos 
 
3.3.1 Investigações sobre Alterações no Implante 
 
 Diversas publicações abordam o efeito do ultra-som terapêutico 
convencional sobre os implantes cirúrgicos metálicos (Duarte, 1985). 
Lehman et al., (1979), relataram, com base em estudos histológicos, 
que o ultra-som aplicado na presença de implantes metálicos não 
provocou quaisquer efeitos inconvenientes. Gersten, (1988), afirmou 
que as elevações de temperatura na região de campo máximo de ultra-
som eram menores com metal do que apenas com osso na mesma 
profundidade. A presença de metal não era uma contra-indicação ao 
uso do ultra-som. Lotsova, (1979), relatou que pesquisas realizadas 
com fios de Kirschner utilizados como fixadores, em pacientes tratados 
com ultra-som, não afetaram a migração dos pinos nem a integridade 
estrutural dos pinos, segundo determinado por análise metalográfica. 
 
 Um estudo do efeito do ultra-som em parafusos internos de 
fixação realizado em cães concluiu que não foi observado nenhum 
efeito inconveniente do ultra-som nos parafusos de fixação, e os 
torques utilizados para afrouxar os parafusos não podiam ser 
correlacionados ao tratamento por ultra-som (Skoubo-Kristiansen e 
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Sommer, 1982). Os estudos acima, em implantes de metal, utilizaram 
níveis de intensidade de ultra-som variando de 0,5 W/cm2 até 2 W/cm2 e 
não foram observados efeitos inconvenientes. Estas intensidades eram 
16 a 60 vezes maiores do que as intensidades utilizadas nos estudos 
clínicos ou animais com o uso do SAFHS e aqui divulgados. É, 
portanto, razoável concluir que a presença de metal em uma fratura em 
processo de cura não afeta a segurança e eficiência do SAFHS para a 
consolidação das fraturas. 
 

       Um Suplemento do PMA (Pre-Market Approval) para o FDA relata 
estudo, em que analisou-se, se o ultra-som de baixa intensidade, com 
um nível de intensidade 3 vezes superior à intensidade do sinal clínico 
normalmente utilizado, durante 30 horas, afetaria a composição de 
placas de fixação ortopédicas de aço inoxidável AISI 316-L em um meio 
fisiológico. Realizou-se uma análise metalográfica após os 
procedimentos de rotina de eletropolimento, tratamento químico, 
microscópio óptico e fotografia com ampliações de 55, 110, 220 e 440 
vezes. Não foram observadas alterações ou efeitos em placas 
estimuladas por ultra-som quando comparadas às placas não 
estimuladas. Com base nestas referências e neste estudo, o ultra-som 
de baixa intensidade, não prejudica a integridade de materiais de 
implante ortopédico normalmente utilizados, mesmo após 30 horas de 
exposição contínua. 
 
3.3.2 Investigações sobre Osseointegração em Implantes. 
 
 O sucesso no tratamento de fraturas por ultra-som de baixa 
intensidade motivaram pesquisas para se avaliar a integração e reparo 
ósseo na presença de implantes metálicos.  
 
 Tanzer et al., (1996) em estudo in-vivo com cães sem raça 
definida (n=12) avaliou o efeito do ultra-som de baixa intensidade em 
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implantes de titânio sinterizados implantados bilateralmente no fêmur.  
Foram inseridos dois implantes em cada fêmur. Os implantes eram 
cilíndricos com diâmetro de 4,5mm e comprimento de 9mm. O tamanho 

dos poros variou de 100µm à 350µm. Em cada animal um fêmur foi 
utilizado como controle e o outro foi tratado diariamente por ultra-som 
de baixa intensidade durante 2, 3 ou 4 semanas. Os parâmetros do 
ultra-som foram os mesmos utilizados no tratamento de fraturas.  
 

O percentual de deposição óssea nos implantes tratados foi de 
25,1%, 39,6% e 44,3% na segunda, terceira e quarta semanas, 
respectivamente. Nos implantes não tratados o percentual de 
penetração foi de 20.8%, 34,1% e 38,2% na segunda, terceira e quarta 
semanas. O aumento na osseointegração foi de 21%, 16% e 16% nas 
mesmas semanas.  O aumento médio da penetração óssea observado 
nos implantes tratados, relativo aos três grupos experimentais foi, 
portanto, de 18%.  
  
 Em outra investigação Tanzer et al., (2001), em estudo in-vivo 
com cães sem raça definida (n=6), investigou o efeito do mesmo ultra-
som na osseointegração de implantes porosos de tântalo implantados 
bilateralmente na ulna. Os implantes eram cilíndricos com diâmetro e 

5mm e comprimento de 50mm.  O tamanho dos poros foi de 430µm e o 
volume da porosidade variou de 75% a 80% do total do implante. Foram 
inseridos um implante em cada ulna. Em cada animal uma ulna foi 
utilizada como controle e a outra foi tratada diariamente por ultra-som 
de baixa intensidade durante 6 semanas. Utilizou-se os mesmos 
parâmetros do ultra-som para tratamento de fraturas com exceção da 
intensidade que foi de 250 mW/cm2.  
  

O percentual de deposição óssea variou de 7.99% à 18.11 nos 
implantes tratados por ultra-som e de 2.68% à 8.5% nos implantes não 
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tratados.  O aumento da penetração óssea observado nos implantes 
tratados variou de 95% à 198% com uma média de 119%.  
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4.  Biologia óssea na Implantodontia 

 
4.1   Estrutura óssea 
 
 Ao colocar implantes na mandíbula e na maxila é importante que 
os cirurgiões-dentistas entendam o processo da remodelação óssea, 
os diferentes tipos de osso, e como esses fatores tem implicações na 
osseointegração dos implantes dentais. 
  
 Aproximadamente 0,7% do esqueleto humano é reabsorvido 
diariamente e substituído por osso novo e saudável. Com a idade e as 
doenças metabólicas, o processo de renovação normal pode diminuir, 
determinando um aumento da idade média do osso. Este aumento pode 
afetar a futura localização e integração de implantes. 
 
 O osso é um tecido vivo que serve a duas funções primordiais: 
suporte estrutural e metabolismo do cálcio. Ele é composto por uma 
matriz de proteína colágena que é impregnada com sais minerais, entre 
os quais se incluem o fosfato de cálcio (85%), o carbonato de cálcio 
(10%), e pequenas quantidades de fluoreto de cálcio e fluoreto de 
magnésio. (5% somados)  

 

 As fibras de proteína colágena que formam a matriz óssea são 
extremamente complexas. Para se manter a estrutura óssea normal, 
deve haver um equilíbrio total entre proteínas e minerais. Os minerais 
encontrados no osso estão presentes primariamente na forma de 
cristais de hidroxiapatita.  
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 O conceito de massa óssea é importante, pois o osso é uma 
estrutura maciça em que a força (resistência) máxima é alcançada com 
massa mínima devido a sua arquitetura trabecular e a massa óssea 
desnecessária ou perdida sofre uma remodelação, geralmente sendo 
reabsorvida.  
 
 O osso também contém pequenas quantidades de proteínas não 
colágenas incluídas em sua matriz mineral. A importante família das 
proteínas morfogenéticas (PMGs) é parte deste grupo. 
 
4.2  Osseointegração de Implantes 
 
4.2.1 Processo da Osseointegração 
 
 Os estudos sobre implantes de titânio indicam um processo 
trifásico de osseointegração: fase osteofílica, fase osteocondutiva, e 
fase de osteoadaptação. 
 
Fase osteofílica 
 
 Quando a superfície rugosa do implante é colocada na medula 
compacta na área da mandíbula ou maxila, apenas um pequeno total de 
osso trabecular dentro da medula fica em contato com a superfície 
metálica do implante. A superfície remanescente do implante fica 
exposta ao espaço fibrogorduroso da medula.  
 
 As respostas iniciais apresentadas são: a migração dos 
osteoblastos e a produção osteóide na superfície do implante. A 
origem destes osteoblastos é a superfície dos osteoblastos endósteos 
do osso trabeculado e da superfície das corticais vestibulares e 
linguais. 
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 É provável que estas células sejam a resposta à liberação das 
PMGs no local cirúrgico do implante e a reabsorção inicial do osso 
compactado contra a superfície metálica. A fase osteofílica dura 
aproximadamente 1 mês. 
 
Fase osteocondutiva 
 
 Após o contato, as células ósseas difundem-se ao longo da 
superfície metálica (osteocondução) depositando-se em formação 
osteóide. O osso, que foi previamente formado aparenta geralmente 
uma camada fina que é denominada “lâmina pedicular” do osso. Esta 
fase continua nos próximos 3 meses, e mais osso é adicionado à 
superfície total da área do implante. 
 
Fase de Osteoadaptação 
 
 A fase final, a fase de osteoadaptação, inicia-se aproxima-
damente 4 meses após a colocação do implante, ao mesmo tempo a 
fase osteocondutiva termina.  
 
 Nesta fase, vemos uma situação estável no ganho ou perda de 
osso compactado ao redor do metal e a relação reabsorção / 
remodelação que continua mesmo após os implantes serem expostos e 
submetidos a cargas mecânicas, apresenta-se constante no decorrer 
dos anos. 
 
4.2.2  Histórico da osseointegração de Implantes 
 

As primeiras evidências da utilização de materiais artificiais 
como implantes dentais para a reabilitação oral são de achados e 
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escritas do antigo Egito. Provavelmente a mais recente peça obtida, 
mostrando a utilização desses materiais artificiais, data de 600 A.C..  

 
Em restos de um crânio encontrado em escavações Maias foram 

encontrados pedaços de conchas esculpidos a mão para se parecerem 
com incisivos inferiores (fig. 4.1). 

 

 

Fig. 4.1 – Peça exposta no museu de arqueologia e etnologia da 
Universidade de Harvard, Cambridge, Massachusetts 

(Dentistry: an illustrated history, 1985 - Mosby) 
 
Apesar destes relatos muito antigos, a utilização de materiais 

sintéticos para serem implantados com a finalidade de substituição das 
estruturas dentais somente foi ser realmente iniciada no início do 
século XIX, onde relatos de implantações com ouro, iridium e prata, 
tiveram a sua importância.  

 
Todos estes materiais foram implantados nos arcos dentais com 

a função de suportar coroas dentais após a cicatrização dos tecidos 
moles. Outros materiais foram também testados no decorrer dos 
séculos XIX e XX como a porcelana, platina, ligas áureas entre outros. 

 
Somente no início da década de 30 é que a “implantodontia”, 

como hoje é denominada, teve o seu amadurecimento com o advento 
dos implantes justa-ósseos, ou subperiostais, de cromo-cobalto-
molibdênio, mais conhecido no meio odontológico com Vitalium.  
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Essa técnica de implantes subperiostais com Vitalium perdurou 

por várias décadas, mesmo com o advento e maior número de 
pesquisas sobre os implantes endósseos, que acabaram por substitui-
los totalmente. 

 
Relatos isolados (Strock, 1939), iniciaram a fase da busca por um 

método que substituísse os dentes de forma unitária, assim, através da 
inserção de um suporte metálico dentro do alvéolo de um dente 
removido precocemente.  

 
Tantos eram os pesquisadores envolvidos na busca de um 

material e uma maneira de proporcionar suporte para as estruturas 
dentais, que inúmeros desenhos de implantes, com materiais bem 
variados, foram disponibilizados para este fim. 

 
Na décadas de 50 e 60, implantes com formatos espirais, 

laminados, em dupla hélice, cilíndricos, trans-mandibulares, enfim, os 
mais variados, foram desenvolvidos para serem utilizados na 
reabilitação oral.  

 
Também na década de 50  iniciaram-se as pesquisas de um 

pesquisador suéco chamado Bränemark. O seu trabalho, de tanta valia, 
praticamente dita as normas da implantodontia até os dias de hoje. 

 
Linkow, (1963), após ter tido anos de sucesso com implantes em 

formato de lâmina desenvolveu o seu primeiro implante cilíndrico, 
modelo que apesar das modificações técnicas é conceitualmente 
seguido até os dias de hoje.  

 
Baseado nesses modelos e em experiências realizadas na 

década de 60 particularmente sobre o modelo cilíndrico, Bränemark e 
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Albrektsson, no início dos anos 80, praticamente determinaram os 
conceitos para a reabilitação oral de pacientes com o uso de implantes 
e o conceito de osseointegração (Bränemark PI, 1985).  

 
Suas publicações estão fundamentadas em mais de 20 anos de 

experiências e resultados com implantes cilíndricos, feitos de titânio, 
material com uma excelente biocompatibilidade nos tecidos humanos e 
com biomecânica adequada para suportar as cargas mastigatórias e o 
meio ácido ao qual estaria sendo exposto.  

A utilização dos implantes de titânio para a reabilitação oral 
passou a ser a primeira escolha para vários cirurgiões-dentistas na 
reabilitação de seus pacientes. 

 
Inúmeros outros pesquisadores lançaram no mercado sistemas 

de implantes parecidos tecnicamente mas iguais conceitualmente ao 
modelo proposto por Bränemark, tais como os sistemas IMZ, proposto 
por Kirsch (1983), Core-Vent, proposto por Niznick (1982),  Steri-Oss, 
proposto por Denar e Hahn (1988). Eles são utilizados até os dias de 
hoje com algumas modificações e melhorias. 

 
A maioria destes implantes seguem praticamente a “metodologia 

de duas fases”: a primeira, sua colocação, da forma mais atraumática 
possível em relação ao leito receptor do implante; a segunda, após um 
tempo de espera para a osseointegração de no mínimo 16 semanas, 
para a sua abertura cirúrgica para a boca e posterior construção de 
uma prótese, adaptada à porção mais superior e emergente destes 
implantes. Na figura 4.2 estão exemplificados alguns tipos de 
reabilitação com implantes. 

 
Após os relatos iniciais de Bränemark (1965 e 1969), seguindo a 

filosofia da osseointegração, pesquisadores suíços lançaram um 
sistema de implantes não submergível, ou seja, em uma única fase. 
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Este sistema recebeu o nome de ITI, e também é utilizado até a 
presente data.  

 
Esses sistemas utilizam-se do conceito inicialmente gerado 

pelas pesquisas de Bränemark, que com seu conceito de 
osseointegração (que basicamente é a melhor união mecânica do 
implante ao osso, sem tecido de granulação interposto entre estas 
estruturas) acabou por traçar e definir o desenho e maneira de se 
reabilitar um paciente de várias formas. 

 

  

Fig. 4.2 – Algumas das aplicações clínicas para reabilitação de 
pacientes com implantes de titânio aplicados à Odontologia (catálogo 

– Branemark) 
 
O termo osseointegração passou por vários ajustes de definição 

dadas por vários autores, e mais recentemente aceita-se como sendo 
osseointegração as modificações pelas quais o osso passa, sendo 
induzido a incorporar permanentemente um elemento sintético, no 
caso, os implantes. (Bränemark PI et al.., 1977). As definições de 
osseointegração, voltadas para a implantodontia, podem ser descritas 
como sendo: 

 
- Um perfeito contato entre implante e osso, sem a presença de 
tecido conectivo interposto (Misch, 1992). 
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- Um contato direto, estrutural e funcional, do tecido ósseo e do 
implante, submetido a carga mastigatória (Bränemark PI et al., 1985). 
 
- A coexistência estrutural e funcional entre os tecidos biológicos 
e materiais sintéticos, promovendo resultados clínicos duradouros, 
sem iniciar-se uma resposta de rejeição ou lise óssea ao redor do 
implante, por parte do organismo. (Bränemark R, 1998). 
 
 Portanto, diz-se que um implante está biomecanicamente 
osseointegrado quando não ocorre nenhuma resposta de reabsorção 
óssea ao redor dos implantes submetidos a carga mastigatória, durante 
a vida útil do implante (Bränemark R, 1998). A figura 4.3 apresenta a 
seqüência da biologia envolvida na osseointegração.  
 

Para conseguir esta osseointegração foi desenvolvido um 
protocolo cirúrgico para a colocação de implantes para a reabilitação 
oral: 

 
a)  Uso de um material altamente biocompatível; como o implante de 

titânio, com características específicas de superfície que permitiram 
o melhor contato implante / osso.  

 
b)  Desenho de sua estrutura endóssea que favorece a distribuição 

das forças a ela aplicadas associado a uma excelente técnica 
atraumática para sua inserção.  

 
c)  Tempo necessário para que exista uma boa cicatrização e 

remodelamento ósseo.  
 

Com estes procedimentos é possível obter-se a situação citada 
anteriormente, onde estes implantes coexistem em função, sem 
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promover nenhum tipo de reabsorção óssea ou alteração tecidual 
deletéria (Bränemark et al., 1992). 

 
Apesar de existir uma adaptação óssea fisiológica após a sua 

inserção até a fase de ativação (adaptação essa que resulta em 
reabsorção óssea na região mais superior), no decorrer dos anos esta 
reabsorção tende a se minimizar, tendo uma evolução mínima e 
clinicamente desprezível na vida clínica deste implante (Bränemark et 
al., 1969) como exemplificado na figura 4.4. 

  

 

1. Contato entre implante e osso – promove a imobilização inicial. 
2. Hematoma presente, dentro de uma cavidade fechada, tendo o osso e 
o implante como suas paredes. 
3. Osso afetado por traumas, mecânicos e térmicos.  
4. Osso saudável. 
5. Implante de titânio. 
6. Osso em fase de reparação durante período de ausência de estímulos 
ou cargas no implante. 
7. Osso traumatizado previamente, também em fase de reparação, com 
neoformação vascular e óssea (desmineralização / remineralização 
8. Osso em íntimo contato com o implante após o período de 
sepultamento, sem nenhum tecido interposto. 
9. Insucesso na fase de integração, existe tecido conjuntivo interposto 
entre implante de titânio e osso (não osseointegrado). 

Fig. 4.3 – Seqüência da Biologia da Osseointegração 
(Fonseca, 1996) 
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Fig. 4.4 – Seqüência de eventos no decorrer do tempo em relação à 

manutenção da osseointegração e reabsorção óssea 
(Fonseca, 1996) 
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5. Material e Método 
 
5.1 Animais e Implantes 
 

Coelhos da raça Nova Zelândia (n = 18),  machos com peso entre 
2,5 e 3,0 Kg, foram submetidos à cirurgia para implantação na tíbia 
direita e esquerda de dois implantes dentais comerciais de titânio para 
uso em reabilitação oral, num total de 72 implantes colocados. 

 
Foram utilizados implantes similares aos do tipo Bränemark 

(Nobelpharma USA, Chicago, IL) fornecidos pela empresa “Conexão 
Sistemas de Prótese Ltda.” com comprimento de 8,5 mm, diâmetro de 
3,75 mm e superfície de titânio tratada através de subtração ácida (STE) 
para o aumento da “rugosidade” da superfície.  A figura 5.1 mostra o 
implante utilizado neste estudo.  Nas figuras 5.2 à 5.4 observa-se o seu 
uso em humanos.  Na figura 5.5 observa-se a comparação dimensional 
entre a tíbia do coelho e o implante utilizado.   
 

Uma vista anatômica do fêmur e tíbia de um coelho é mostrada 
nas figuras 5.6 e 5.7. A posição dos implantes na tíbia é vista nas 
imagens radiográficas mostradas na figura 5.25.  

 
A distância entre os implantes foi de 5 mm (figura 5.8). Eles 

foram colocados à  aproximadamente 7 mm da porção articular 
proximal da tíbia.  
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Fig. 5.1 – Implante dental 
comercial de titânio master screw   

(Catálogo – Conexão) 

Fig. 5.2 – Corte transversal da 
mandíbula com um implante de 

titânio colocado 
(Catálogo - Biohorizons) 

 
 

   

Fig. 5.3 – Exemplo de uso clínico do Implante master screw  
 

 
Fig. 5.4 – Vista comparativa do implante de titânio em relação à tíbia do 

coelho 
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A B C 

Fig. 5.5 – Corte transversal da tíbia de coelho com um implante de 
titânio colocado ( A – sem coloração e B,C – com azul de toluídina) 

 

  

Fig. 5.6 – Vista do fêmur e da tíbia 
do coelho 

Fig. 5.7 – Vista da face medial da 
tíbia e do local que recebeu os 

implantes 
 

 
Fig. 5.8 – Distância entre os implantes 
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5.2 Grupos Experimentais 
 

Foram estabelecidos três grupos experimentais. Nos animais de 
todos os grupos foram colocados 2 implantes de titânio na tíbia 
esquerda e direita. Nos grupos 1, 2 e 3 os pares de implantes 
colocados na tíbia direita foram tratados por ultra-som. Os pares de 
implantes colocados na tíbia esqueda foram utilizados como controle.  

 
O número de animais em cada grupo experimental, a utilização 

ou não do tratamento por ultra-som, o tempo do tratamento e a data  de 
sacrifício dos animais são mostrados na tabela 5.1. 

 
Tabela 5.1 – Grupos Experimentais 

Tratamento por 
Ultra-Som 

Grupo 
Experimental 

Número de 
Animais 

Tíbia E Tíbia D 

Tratamento 
por Ultra-Som 

(dias) 

Data do 
Sacrifício 

(dia) 

1 6 Sim Não 21 22o 
2 6 Sim Não 35 36o 
3 6 Sim Nao 49 50o 

 
A osseointegração nos implantes foi avaliada através de ensaios 

mecânicos de arrancamento e de torque para retirada dos implantes e 
análise do tecido osseointegrado por histomorfometria. A tabela 5.2 
mostra o número de implantes utilizados em cada método de avaliação.  

 
Tabela 5.2 – Número de Implantes por Método de Avaliação 

Número de Implantes 
Ensaio de 

Arrancamento  
Ensaio de 

Torque 
Análise 

Histomorfométrica 

 
 

Grupo 
Experimental Tratamento por 

Ultra-Som 
Tratamento por 

Ultra-Som 
Tratamento por 

Ultra-Som 
 Sim Não Sim Não Sim Não 

1 4 4 4 4 4 4 
2 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 

TOTAL 12 12 12 12 12 12 
Soma Total 72 implantes 
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5.3 Cirurgia  
 
As cirurgias foram realizadas sob normas específicas de 

assepsia, anti-sepsia e técnica adequada para a sua realização. Os 
animais receberam anestesia geral através da administração de 
Francotar (Ketamina - 0,25 ml/Kg) e Virbaxyl (Cloridato de Xylazina - 
0,20 ml/Kg), com um jejum de 6 horas antes do procedimento. 

 
Após tricotomia e assepsia do sítio cirúrgico com PVPI 

(Povidine) foi realizada anestesia local, utilizando-se aproximadamente 

0,9 ml de mepivacaína 3% com Levonordefrina (Mepivacaína  – DFL.) 
em cada tíbia para facilitar o procedimento devido à vasoconstrição 
local. No acesso cirúrgico, realizou-se divulsão de tecidos e preparo do 
leito para receber os implantes, seguindo as normas já conhecidas e de 
acordo com as determinações da empresa “Conexão Sistemas de 
Prótese Ltda.”. Foram colocados 2 implantes na face medial das tíbias 
esquerda e direita de cada animal. A distância entre os implantes foi de 
5 mm e à aproximadamente 7 mm da porção articular proximal das 
tíbias. 

 
Na figura 5.9 observa-se a seqüência de brocas utilizadas para 

realizar-se a perfuração óssea e a posterior colocação dos implantes. 
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Fig. 5.9 – Seqüência padrão de perfuração óssea na realização de 
implantes de titânio (Catálogo – Conexão Sistemas de Prótese – Brasil) 

 
A seqüência cirúrgica é mostrada nas figuras 5.10 à 5.24. 

Primeiramente é realizada uma perfuração com broca de 1.6 mm de 
diâmetro, seguida de perfuração com a broca de 2.0 mm de diâmetro. 
Uma broca piloto de 2.0 para 3.0 mm é passada a seguir. Utiliza-se 
então a broca de 3.0 mm e uma broca para fazer um desgaste maior na 
cortical (counter-sink). Finalmente, se necessário, é feita uma rosca, 
com um dispositivo próprio do kit de brocas para implantes. A 
colocação do implante é então realizada de forma tradicional, 
removendo-se o montador de implantes por último e colocando-se os 
protetores de rosca (cover-screws) antes de se fazer a sutura final. 
 
 

 
Fig. 5.10 –  Área a ser 

operada na face 
medial da tíbia do 

coelho 

Fig. 5.11 – Anestesia 
infiltrativa para 

melhorar a 
hemostasia intra-

operatória 

Fig. 5.12 – Incisão 
feita com lâmina 11, 
diretamente ao osso 

Fig. 5.13 – 
Descolamento do 

periósteo 

Fig. 5.14 – Perfuração 
com broca de 1.6 mm 

de diâmetro 

Fig. 5.15 – Perfuração 
com broca de 2.0 mm 

de diâmetro 
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Fig. 5.16 – Colocação 
de guia para correta 

distância e 
paralelismo  

Fig. 5.17 – Perfuração 
para segundo 

implante (broca de 1.6 
mm) 

Fig. 5.18 – Perfuração 
final (broca de 3.0 

mm) 

Fig. 5.19 – Implante 
de 3,75 X 8,5 

colocado na face 
medial da tíbia 

Fig. 5.20 – Implante 
proximal colocado. 

Fig. 5.21 – Implantes 
colocados, ainda com 

os montadores 

Fig. 5.22 – Implantes 
sem os montadores 

Fig. 5.23 – Implantes 
com os cover-screws 

Fig. 5.24 – Sutura da 
área operada 
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5.4  Exame Radiográfico 
 

Radiografias para observação dos posicionamento dos 
implantes formam realizadas após a cirurgia de cada animal. A posição 
dos implantes na tíbia é vista nas imagem radiográfica  mostrada nas 
figura 5.25 

 

 
Fig. 5.25 – Radiografia lateral dos implantes de 3,75 X 8,5 mm  

 
5.5 Tratamento por Ultra-Som 
 

O ultra-som foi transmitido de medial para lateral em relação à 
perna, de modo a incidir lateralmente nos implantes. Os implantes nas 
tíbias do lado esquerdo foram tratados por ultra-som durante 20 
minutos por dia durante todo o experimento, de acordo com o período 
de vida de cada grupo (3, 5 e 7 semanas). Os implantes nas tíbias do 
lado direito não foram tratados por ultra-som e serviram como controle.   

 
O ultra-som tem as mesmas características dos aparelhos 

usados clinicamente para o tratamento de fraturas. O transdutor é um 
disco cerâmico de PZT (Titanato de Zirconato de Chumbo) que emite 
ondas longitudinais. O sinal elétrico que excita o transdutor tem 

freqüência de 1,5 MHz, largura do pulso de 200µs e freqüência de pulso 
de 1KHz (figura 5.26).  
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Fig. 5.26 – Sinal elétrico que excita o transdutor ultra-sônico 

 
A intensidade do ultra-som foi medida no laboratório do Grupo 

de Bioengenharia do Departamento de Engenharia de Materiais, 
Aeronáutica e Automobilística da EESC-USP utilizando-se uma balança 
de radiação acústica (modelo UPM DT-1, Ohmics Instruments, EUA). O 
valor médio da intensidade medida ao longo do experimentos foi de 

35.01 ± 2.92 mW/cm2. Um gel de acoplamento foi utilizado na superfície 
do transdutor que esteve em contato com a pele do animal previamente 
tricotomizada. As figuras 5.27 à 5.29 ilustram o método de aplicação do 
ultra-som nos implantes colocados na tíbia esquerda dos animais. 

 

  
Fig. 5.27 – Aparelho de ultra-som 

de baixa intensidade 
Fig. 5.28– Animal imobilizado com 

o transdutor colocado na face 
medial da tíbia esquerda 
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Fig. 5.29 -  Aplicação do ultra-som na face medial da tíbia esquerda 

 
5.6  Análise Histomorfométrica 

 
Todos os animais cujos implantes foram submetidos a análise 

histomorfométrica receberam injeções de um marcador ósseo 
(tetraciclina) para se avaliar o processo metabólico ósseo. O marcador  
foi  administrado conforme descrito na Tabela 5.3 

 
Tabela 5.3 – Administração de tetraciclina 

Grupo 
Experimental 

Número de 
animais 

Injeção de 
tetraciclina IM (dia) 

Sacrifício 
(dia) 

1,2 e 3 6 1o e 2o  
1, 2 e 3 6 15o e 16o 22o 

2 e 3 4 29o e 30o 36o 
3 2 43o e 44o 50o 

 
As tíbias com os implantes foram submetidas a procedimentos 

para a obtenção das lâminas para análise histomorfométrica, conforme 
as etapas de 1 à 6: 
 
Etapa 1:  Manutenção em solução de formol a 10% durante 48 horas. 
 
Etapa 2 -  Lavagem em água corrente  durante  24 h e desidratação 

nas seguintes soluções: 
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Alcool 70% - 24 h  
Álcool 100% - 24 h  
Álcool 100% - 24 h  
Álcool 100% - 48 h  
Álcool 100% - 56 h  
Xylol – 24 h  
Xylol – 48 h 

 
Etapa 3:  Inclusão nas seguintes soluções:   
 
Semana 1: Solução de Dibutilftalato (15 ml) + Metilmetacrilato (75 ml) 

Peróxido de benzoila (1 gr / 100ml)  
Estufa a 60 oC – 24 h . 

 
Semana 2: Solução de Dibutilftalato (15 ml) + Metilmetacrilato (75 ml) 

+ Peróxido de benzoila (1 gr / 100ml) 
Estufa a 60 oC - 24 h  

 
Semana 3: Solução de Dibutilftalato (15 ml) + Metilmetacrilato (75 ml) 

+ Peróxido de benzoila (5 gr / 100ml) 
Estufa a 60 oC - 24 h  

 
 A figura 5.30 mostra a tíbia com os implantes incluída em bloco 
de metilmetacrilato, após a execução das etapas de 1 à 3.  
 

     
Fig. 5.30 –Blocos incluídos em metilmetacrilato com os dois implantes 

inseridos 
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Etapa 4: Cortes transversais dos implantes na máquina EXAKT – 
Alemanha (figuras 5.31 e 5.34). Foram confeccionadas 36 lâminas com 
implantes, sendo 18 lâminas de material tratado e 18 lâminas de 
material controle. A lâmina obtida é colocada em uma placa de acrílico 
e depois submetida a desgastes progressivos para obtenção da lâmina 
final (figuras 5.33 e 5.33a) 
 

Fig. 5.31 – Desenho do corte do bloco com os implantes colocados.  
 
 

  

Fig. 5.32 –Blocos incluídos em metilmetacrilato sendo cortados 
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Fig. 5.33 – Máquina para polimento das lâminas 
 

 
Fig. 5.33a – Display  mostrando a quantidade do desgaste que é 

realizado e quanto ainda falta. 
 

 
A 

 
B 

Fig. 5.34 – Cortes das tíbias com os implantes 
A – Corte antes de preparo da lâmina final. 

B – Corte  pronto e polido para estudo de fluorescência 
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Etapa 5: Com as lâminas prontas, foi realizado estudo em 
microscópio óptico de fluorescência, para avaliar a marcação com 
tetraciclina que aparece em tecido ósseo neoformado. (Figuras 5.35 e 
5.36) 
 

 
Fig. 5.35 – Vista de uma lâmina sendo estudada sob Fluorescência 

 

  
Fig. 5.36 – Vista da histologia através de fluorescência. O tom laranja, 
presente em pequena quantidade, evidencia o acúmulo de tetraciclina 

nos tecidos ao redor do implante. 
 
Etapa 6: Avaliação em microscópio óptico de campo claro da fração 
de área de tecido ósseo não calcificado e de tecido ósseo calcificado 
presente em duas regiões retangulares junto às espiras do implante, 



 50 

utilizando-se um aumento de 4X.. Nesta avaliação as lâminas foram 
coradas com azul de toluidina (Figura 5.38). O tecido não calcificado 
adquire cor com tons de azul e lilas e o calcificado cor com tons de 
amarelo. A quantificação (Figuras  5.39 à 5.40) foi realizada por um 
software específico (Image-pro, EUA).  
  
 As duas regiões retangulares junto às espiras do implante estão 
mostradas na fig. 5.37. A lâmina contendo estas duas regiões foi obtida 
através de um corte coincidente no plano medial e longitudinal do 
implante. As regiões à esquerda e a direita foram denominadas, 
respectivamente, de região SE e região SD. As regiões foram 
delimitadas com os seguintes critérios: 
- Um dos lados de cada retângulo deveria tangenciar os extremos 
das espiras da rosca interna do implante (linhas AB e CD).  
- Um dos lados de cada retângulo (linhas EB e DF) deveria 
tangenciar o último contato com o osso cortical.  O comprimento das  
linhas EB e DF é de 2.1mm.  
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Fig. 5.37 – Regiões escolhidas para a análise histomorfométrica 

 
 

 A 

A

B

C

D

E

F
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 B 
Fig. 5.38 – Histologia através de campo claro, com coloração de azul 

de toluidina: (A – 4 X) – (B – 10X) 
 
 Os tecidos presentes na lâmina adquirem uma coloração própria 
após serem corados pelo azul de toluidina. Uma amostra de cada uma 
destas cores é utilizada pelo software que altera a cor original segundo 
a escolha do usuário. Na fig. 5.39, por exemplo, a cor original das áreas 
sem tecido foi alterada para verde. A fig. 5.40 mostra que a cor original 
do tecido ósseo não calcificado e do tecido calcificado foi alterada para 
vermelho e amarelo, respectivamente. Após a marcação de cores o 
software quantifica percentualmente a área corresponde em relação a 
área total de tecido presente na lâmina. 
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Fig. 5.39 – Imagem adquirida pelo 
software, sendo submetida a 

marcação das cores para estudo 
histomorfométrico. 

Fig. 5.40 – Imagem com as cores 
marcadas: vermelho para osso 
não calcificado, amarelo para 
osso calcificado e  verde para 
áreas de artefato ou espaços 

vazios na lâmina. 
 
5.7  Ensaios Mecânicos 
 
 Ensaios mecânicos de torque e de arrancamento foram utlizados 
para a avaliação da resistência mecânica da osseointegração dos 
implantes. Nas tíbias direita e esquerda o implante proximal foi 
submetido ao ensaio de torque e em seguida o implante distal foi 
submetido ao ensaio de arrancamento (Figura 5.41).  
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5.7.1 Ensaio de Torque  
 
  Um motor cirúrgico com baixa rotação (modelo BLM 600, V.K. 
Driller) foi adaptado para realizar a mensuração do torque anti-horário 
aplicado ao implante até o momento do início de seu movimento (figura 
5.42). Através de um acessório desenvolvido para o experimento, o 
implante é conectado a um contra-ângulo (Kavo 120:1) normalmente 
utilizado em Odontologia para a realização da cirurgia de instalação.  
 

 
Fig. 5.41 –  Testes de torque e arrancamento. 

 

 
A B 

Fig. 5.42 – ( A ) - Motor cirúrgico BLM 600 Plus para o teste de torque 
dos implantes; ( B ) adaptador sobre o implante e o contra-ângulo em 

utilização  (contra-ângulo Kavo 120:1) 
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A mensuração do torque de desroqueamento utilizou uma escala 
de 1 à 256.  A correspondência entre esses número e o valor do torque 
foi determinada através do seguinte procedimento: 
- Em uma tábua de madeira foram inseridos implantes com 
torques medidos pelo motor BLM-600 utilizando a escala de 1 à 256. Os 
valores medidos para colocação e remoção foram os mesmos.  
 
- O motor BLM-600 foi acoplado a um torquímetro analógico e os 
mesmos torques descritos anterioremente foram aplicados. Uma tabela 
de conversão da escala de 1 à 256 para valores de torque em N/cm 
pode então ser obtida (tabela 5.4).   

 
Tabela 5.4 – Curva de calibração do motor BLM 600 para mensuração 

do torque aplicado na remoção dos implantes 
Dados 

do 
display 

Torque 
N/cm 

Dados 
do 

display 

Torque 
N/cm 

Dados 
do 

display 

Torque 
N/cm 

Dados 
do 

display 

Torque 
N/cm 

18 2 58 32 110 62 193 92 
20 5 60 35 114 65 199 95 
22 8 68 38 119 68 206 98 
26 10 70 40 121 70 214 100 
29 12 72 42 128 72 221 102 
35 15 75 45 135 75 233 105 
38 18 78 48 146 78 243 108 
43 20 80 50 153 80 254 110 
45 22 84 52 162 82 255 111 
50 25 92 55 171 85 256 112 
53 28 99 58 179 88   
55 30 106 60 186 90   

 
5.7.2 Ensaio de Arrancamento 
 

O ensaio foi realizado em uma máquina de teste universal 
(INSTRON) do Departamento de Engenharia de Materiais, Aeronáutica a 
e Automobilística da EESC-USP. Através de um acessório 
especialmente desenvolvido , a tíbia com os implantes foi colocada nas 
pinças de tração da máquina de ensaio (fig. 5.43 à 5.44). O teste de 
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arrancamento utilizou uma célula de carga de 500N, e velocidade de 
afastamento de 2,0 mm por minuto.  

 

 
Fig. 5.43–  Máquina Instron com o dispositivo desenvolvido para o 

arrancamento dos implantes 
 

  
Fig. 5.44–  Dispositivo para o arrancamento dos implantes  
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5.8 Análise Estatística 
 
 Os valores do torque de desroqueamento e da força de 
arrancamento para a retirada dos implantes, e da fração de área de 
tecido ósseo calcificado e não calcificado ao redor dos implantes, 
foram análisados estatísticamente para  comparação entre os 
implantes tratados e não tratados pelo ultra-som de baixa intensidade. 
Foram utilizados um teste paramétrico (teste t pareado de Student) para 
medidas com pequeno desvio padrão,  e um teste não paramétrico 
(teste pareado de Wilcoxon) para medidas com grande desvio padrão. 
O  nível de significância em ambos os testes foi de 1%.    
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6. Resultados 

 
6.1 Ensaios mecânicos 
 
6.1.1  Ensaio de Torque 

 
Na tabela 6.1 estão descritos os valores dos torques para 

desroqueamento dos implantes. A análise utiliza a média dos valores 
nos implantes tratados e não tratados por ultra-som, Na tabela 6.2 a 
análise é intra grupo experimental, e na tabela 6.3 é entre grupos 
experimentais.   

 
Tabela 6.1 – Torque de Desrosqueamento  (N/cm) 

Grupo 1 (3 semanas); Grupo 2 (5 semanas); Grupo 3 (7 semanas) 
 Animal (T)  Tratado (T)  Controle 
 1  19 15,4 

Grupo 2 11,5 20,2 
1 3 10 13,5 
 4 18,7 11,5 

Média 14,5 15,2 
Desvio padrão 4,7 3,7 

 5 93,5 24,5 
Grupo 6 106 40 

2 7 25 86 
 8 88 37,5 

Média 78,1 47,0 
Desvio padrão 36,2 26,9 

 9 58 18 
Grupo 10 64.5 12 

3 11 19,5 22,2 
 12 81 19,2 

Média 55,8 17,9 
Desvio padrão 26,0 4,3 
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Tabela 6.2 – Análise Estatística  / Torque de Desrosqueamento  (N/cm) 

Comparação Intra Grupo Experimental (tratado e controle) 
(critério de significância estatistica:  p<0.05) 

Grupo Teste Estatístico p Significância Estatística 

1 t de Student pareado 0.928  não 
2 Wilcoxon pareado 0, 375 não 
3 Wilcoxon pareado 0, 250 não 

 
 

Tabela 6.3 – Torque de Desrosqueamento  (N/cm) 
Comparação Entre Grupos Experimentais 

(critério de significância estatistica:  p<0.05) 
Controle 

Grupo Teste Estatístico p Significância Estatística 
1 e 2 Wilcoxon  pareado 0,068 não 
1 e 3 t de Student  pareado 0,536 não 
2 e 3 Wilcoxon  pareado 0,068 não 

Tratado 
Grupo Teste Estatístico p Significância Estatística 
1 e 2 Wilcoxon  pareado 0,068 não 
1 e 3 Wilcoxon  pareado 0,068 não 
2 e 3 Wilcoxon  pareado 0,068 não 

 
 

6.1.2  Ensaio de Arrancamento 
 

Na tabela 6.4 estão descritos os valores da força de 
arrancamento para retirada dos implantes. A análise utiliza a média dos 
valores nos implantes tratados e não tratados por ultra-som, Na tabela 
6.5 a análise é intra grupo experimental, e na tabela 6.6 é entre grupos 
experimentais.   
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Tabela 6.4 – Ensaio de Força de Arrancamento  (Kgf) 

Grupo 1 (3 semanas); Grupo 2 (5 semanas); Grupo 3 (7 semanas) 
 Animal (T)  Tratado (T)  Controle 
 1 26 32 

Grupo 2 30,1 25 
1 3 20 31 
 4 23 23,5 

Média 24,8 27,9 
Desvio padrão 4,3 4,3 

 5 26 30 
Grupo 6 59 67 

2 7 37 44 
 8 6 7 

Média 32 37 
Desvio padrão 22,1 25,2 

 9 16 13 
Grupo 10 18,5 10 

3 11 15 11,5 
 12 11 6 

Média 15,1 10,1 
Desvio padrão 3,1 3,0 

 
 
 

Tabela 6.5 – Análise Estatística / Força de Arrancamento  (Kgf) 
Comparação Intra Grupo Experimental (tratado e controle) 

(critério de significância estatistica:  p<0.05) 

Grupo Teste Estatístico p Significância Estatística 
1 t de Student pareado 0.438  não 
2 Wilcoxon pareado 0, 125 não 
3 t de Student pareado 0, 0275 sim 
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Tabela 6.6 – Análise Estatística / Força de Arrancamento  (Kgf) 

Comparação Entre Grupos Experimentais 
(critério de significância estatistica:  p<0.05) 

Controle 
Grupo Teste Estatístico p Significância Estatística 

1 e 2 Wilcoxon  pareado 0,715 não 
1 e 3 t de Student  pareado 0,001 sim 
2 e 3 Wilcoxon  pareado 0,068 não 

Tratado 
Grupo Teste Estatístico p Significância Estatística 
1 e 2 Wilcoxon  pareado 0,414 não 
1 e 3 t de Student  pareado 0,009 sim 
2 e 3 Wilcoxon  pareado 0,144 não 

 
 

6.1.3 Análise Histomorfométrica 
 

A microscopia óptica sob fluorescência detectou pouca 
marcação de tetraciclina no tecido ósseo ao redor dos implantes em 
todos os grupos experimentais. Por esta razão, esta análise não pode 
ser utilizada para comparação entre implantes tratados e controles.   
 

Na tabela 6.7 estão descritos os valores das frações de área do 
tecido não calcificado e calcificado presentes nas áreas denominadas 
de SE  e SD. As tabelas 6.8, 6.9, 6.10 e 6.11 sumarizam a análise 
estatística destes valores.  Nas tabelas 6.8 e 6.9 a análise é intra grupo 
experimental.  Nas tabelas 6.10 e 6.11 a análise é entre grupos 
experimentais.   
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Tabela 6.7 – Análise histomorfométrica 

Grupo 1 (3 semanas); Grupo 2 (5 semanas); Grupo 3 (7 semanas) 
Tecido 1 - Tecido ósseo não calcificado ; Tecido 2 - Tecido ósseo 

calcificado 

 Anima
l 

(Área) 

Tratado (% da área total) Controle (% da área 
total) 

  Tecido 1 Tecido 2 Tecido 1 Tecido 2 
Grupo  1 - SE 41,9 47,3 63,7 28,1 

1 1 - SD 34,4 50,3 72,4 17,5 
 2 - SE 36,7 53,3 64,3 19,4 
 2 - SD 37,1 46,2 61,2 27,7 

Média 37,5 49,3 65,4 23,2 
Desvio padrão 3,2 3,2 4,9 5,5 
Grupo 3 - SE 45,8 45,7 50,5 33,7 

2 3 - SD 44,6 49,5 57,1 40,3 
 4 - SE 42,1 52,9 55,2 44,8 
 4 - SD 45,3 41,3 58,4 37,4 

Média 44,5 47,4 55,3 39,1 
Desvio padrão 1,64 4,99 3,5 4,7 
Grupo 5 - SE 55,1 30,3 62,9 31,9 

3 5 - SD 12,9 84,2 57,3 40,1 
 6 - SE 49,3 49,5 54,3 33,2 
 6 - SD 26,7 42,7 53,1 42,3 

Média 36,0 51,7 56,9 36,9 
Desvio padrão 19,7 23,1 4,4 5,1 

 
 

Tabela 6.8 – Análise Estatística / Histomorfometria (Osso Não 
Calcificado) 

Comparação Intra Grupo Experimental (tratado e controle) 
(critério de significância estatística:  p<0.05) 

Controle 
Grupo Teste Estatístico p Significância Estatística 

1 t de Student Pareado 0,004  sim 
2 t de Student Pareado 0,0013 sim 
3 Wilcoxon pareado 0,068 não 
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Tabela 6.9 – Análise Estatística / Histomorfometria (Osso Calcificado) 

Comparação Intra Grupo Experimental (tratado e controle) 
(critério de significância estatística:  p<0.05) 

Controle 
Grupo Teste Estatístico p Significância Estatística 

1 t de Student Pareado 0,008  sim 
2 t de Student Pareado 0,016 sim 
3 Wilcoxon Pareado 0,273 não 

 
 

Tabela 6.10 – Análise Estatística / Histomorfometria (Osso Não 
Calcificado) 

Comparação Entre Grupos Experimentais 
     (critério de significância estatística:  p<0.05) 

Controle 
Grupo Teste Estatístico p Significância Estatística 
1 e 2 t de Student pareado 0,035  sim 
1 e 3 t de Student pareado 0,064 não 
2 e 3 t de Student pareado 0,703 não 

Tratado 
Grupo Teste Estatístico p Significância Estatística 

1 e 2 t de Student pareado 0,016  sim 
1 e 3 Wilcoxon  pareado 1.0 não 
2 e 3 Wilcoxon  pareado 0,465 não 
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Tabela 6.11 – Análise Estatística / Histomorfometria (Osso Calcificado) 

Comparação Entre Grupos Experimentais 
     (critério de significância estatistica:  p<0.05) 

Controle 
Grupo Teste Estatístico p Significância Estatística 
1 e 2 t de Student  pareado 0,047 sim 
1 e 3 t de Student  pareado 0,038 sim 
2 e 3 t de Student  pareado 0,572 não 

Tratado 
Grupo Teste Estatístico p Significância Estatística 
1 e 2 t de Student  pareado 0,156 não 
1 e 3 Wilcoxon  pareado 0,715 não 
2 e 3 Wilcoxon  pareado 1,0 não 

 
 

A observação das lâminas utilizadas na análise 
histomorfométrica mostrou que as espiras dos implantes, tratados ou 
não tratados por ultra-som, em contato com o osso cortical da tíbia dos 
animais, foram totalmente preenchidas por tecido ósseo. Esta região de 
contato foi a região utilizada na determinação da fração em área de 
tecido calcificado ou não-calcificado,  existente junto às espiras dos 
implantes, conforme mostrado na fig. 5.37.  
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7. Discussão 
 
 O início das investigações sobre os efeitos do ultra-som de baixa 
intensidade na osseointegração de implantes metálicos é muito 
recente. As publicações pioneiras são de Tanzer e coloboradores (1996 
e 2001) e utilizaram implantes porosos visando aplicações em 
ortopedia. Em ambos os estudos a fração de área óssea presente no 
interior dos implantes foi quantificada. Não foi avaliada o estágio de 
mineralização do osso formado (osso calcificado ou não calcificado) e 
não foram realizados testes de resistência mecânica nos implantes. 
Foram estabelecidos grupos experimentais com implantes tratados e 
não-tratados por ultra-som.  
 
 No primeiro estudo, implantes cilindricos porosos e sinterizados 
de titânio foram colocados bilateralmente no fêmur de cães (n=12).  Os  
grupos experimentais tiveram duração de  2, 3  e 4 semanas. A 
intensidade do ultra-som foi de 30 mW/cm2. A fração de área óssea em 
seções longitudinais nos implantes tratados foi sempre maior (25,1%, 
39,6% e 44,3%, respectivamente) do que nos implantes não tratados 
(20,8, 34,1% e 38,2).  As significâncias estatísticas obtidas foram 
p=0.08, p=0.06 e p=0.3, respectivamente. A profundidade da penetração 
óssea foi maior nos implantes tratados (80%, 74% e 90%) do que nos 
não tratados (65%, 68%  e 79%). A significância estatística obtida foi 

p≥0.2. Os autores concluiram que os resultados preliminares sugerem 
um aumento na ósseointegração através do ultra-som com possíveis 
aplicações na fixação de implantes com revestimento poroso usados 
em ortopedia.   
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 No segundo estudo implantes cilindricos porosos e sinterizados 
de tântalo foram colocados bilateralmente na ulna de cães (n=6) na 
região intramedular.  A duração do experimento foi de 6 semanas. A 
intensidade do ultra-som foi de 250 mW/cm2. A fração de área óssea em 
seções transversais foi em média 119% maior (p<0.001) nos implantes 
tratados. Os autores concluiram que a osseointegração em implantes 
porosos intramedulares foi substancialmente aumentada pelo ultra-
som, devendo-se investigar o seu efeito  em próteses para artroplastia 
implantadas sem o uso de cimento.  
  
 Os dois estudos anteriormente citados são as únicas referências 
sobre os efeitos do ultra-som, com parâmetros elétricos e acústicos 
similares aos utilizados no tratamento de fraturas, na osseointegração 
de implantes metálicos. No segundo trabalho de Tanzer et al. (2001), no 
entanto, a intensidade acústica foi 8,3 maior que a normalmente 
utilizada. Os resultados foram significativamene melhores do que os do 
primeiro estudo, sugerindo que a otimização do parâmetro intensidade 
deve ser investigada.  
 
 Na investigação aqui descrita, foram usados implantes dentais 
de titânio com rugosidade superficial  produzida por ataque químico. 
Implantes com esta característica são largamente utilizados em 
odontologia. O estudo é pioneiro por investigar os efeitos ultra-som de 
baixa intensidade, com parâmetros elétricos e acústicos idênticos aos 
utilizados no tratamento de fraturas, na osseointegração de implantes 
para uso em odontologia. Os estudos de Tanzer et al. (1996 e 2001), 
inspiraram a realização desta investigação. A comparação de 
resultados, no entanto,  é limitada pelo fato dos implantes no estudo 
aqui descrito não serem porosos.   
 
 Na incerteza sobre o período em que a osseointegração nos 
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implantes deveria ser analisada, utilizando como modelo experimental 
a colocação de implantes dentais em tíbia de coelho, optou-se pelas 
durações de 3, 5 e 7 semanas, por serem mais tardias que a utilizada no 
primeiro estudo de Tanzer et al. (1996) 
 
 Um estudo avaliou se o ultra-som com os mesmos parâmetros 
que  os do tratamento de fraturas, mas com intensidade três vezes 
maior, durante 30 horas, afetaria a composição de placas de fixação 
ortopédicas de aço inoxidável AISI 316-L em um meio fisiológico 
(PMA900009, 2000).  Após análise metalográfica não foram observadas 
alterações nas placas estimuladas quando comparadas às não 
estimuladas.  O ultra-som de baixa intensidade, portanto, não prejudica 
a integridade do material de implantes ortopédicos, mesmo após 30 
horas de exposição contínua. Com base neste estudo, admitiu-se nesta 
investigação que alterações em implantes de titânio seriam tambem 
inexistentes.   
 
 Ao contrário dos estudos de Tanzer et al. (1996 e 2001), nesta 
investigação foi realizada a análise da resistência mecânica dos 
implantes tratados ou não tratados por ultra-som. A análise 
histomorfométrica permitiu avaliar qualitativamente (osso calcificado e 
não calcificado) e quantitativamente o tecido ósseo formado ao redor 
dos implantes.  
  
  Os resultados histomorfométricos (tabela 6.7) mostram que nos 
implantes tratados por ultra-som durante  3 e 5 semanas há mais tecido  
ósseo calcificado formado junto as espiras do que nos implantes não 
tratados. A análise estatística intra grupos experimentais mostrou que 
este aumento é estatisticamente significante. A fração média de área 
deste tecido é tambem maior nos implantes tratados por 7 semanas, 
mas não há significância estatística. A análise estatística entre grupos 
experimentais revela que a fração de tecido ósseo calcificado nos 
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implantes tratados durante 3, 5 e 7 semanas permaneceu constante, 
pois não foram estatisticamente significantes as diferenças nas frações 
médias medidas.   
 
 Nos implantes não tratados por ultra-som durante 3 e 5 semanas 
há mais tecido  ósseo não calcificado formado junto as espiras do que 
nos implantes tratados. A análise estatística intra grupos experimentais 
mostrou que este aumento é estatisticamente significante. A fração 
média de área deste tecido é tambem maior nos implantes não tratados 
durante 7 semanas, mas não há significância estatística. A análise 
estatística entre grupos experimentais revela que a fração de tecido 
ósseo não calcificado nos implantes não tratados diminuiu de 3 para 5 
semanas (p=0.035), mas manteve-se constante entre 5 e 7 semanas 
(p=0.703).  
 
 Uma maior qualidade de tecido ósseo está associada a uma 
maior quantidade de tecido ósseo calcificado porque este deve 
apresentar maior resistência mecânica que o tecido não calcificado. 
 Os resultados dos ensaios mecânicos não confirmaram  esta 
expectativa. A análise estatística intra grupos experimentais mostrou 
que não é estatisticamente significante a diferença na resistência 
mecânica entre implantes tratados e não tratados por ultra-som durante  
3, 5 e 7 semanas, quando avaliada por torque de desrosqueamento e 
força de arrancamento (tração).  
 
 Os valores médios do torque de desrosqueamento dos implantes 
tratados e não tratados após 3 semanas são 14,5 Ncm e 15,2 Ncm, 
respectivamente. Estes valores crescem após 5 semanas, sendo maior 
nos implantes tratados (78,1 Ncm e 47,0 Ncm, respectivamente). Após 7 
semanas os valores são maiores nos implantes tratados (55,8 Ncm e 
17,9 Ncm, respectivamente), mas menores que os obtidos com 5 
semanas.  
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 Os valores médios da força de arrancamento  dos implantes 
tratados e não tratados após 3 semanas são 24,8 Kgf e 27,9 Kg, 
respectivamente. Estes valores crescem após 5 semanas, sendo maior 
nos implantes não tratados (32,1 Kgf e 37,0 Kgf, respectivamente). 
Após 7 semanas os valores são maiores nos implantes tratados (15,1 
Kgf e 10,1 Kgf, respectivamente), mas menores que os obtidos com 5 
semanas.  
 
 
 
 As espiras dos implantes, tratados ou não tratados por ultra-
som, em contato com o osso cortical da tíbia dos animais, foram 
totalmente preenchidas por tecido ósseo. Esta região de contato foi a 
utilizada na determinação da fração em área de tecido calcificado ou 
não-calcificado existente junto às espiras dos implantes. 
 
 A análise histomorfométrica demonstrou que houve um aumento 
do tecido ósseo calcificado junto às espiras superiores dos implantes 
tratados durante 3, 5 e 7 semanas, mas com significância estatística 
apenas nos tratados durante 3 e 5 semanas.  
 
  Os ensaios mecânicos, por torque de desroqueamento ou força 
de arrancamento, demonstraram que não há significância estatística 
intra grupos e entre grupos. Houve significância apenas nos resultados 
do ensaio de força de arrancamento entre os implantes tratados ou 
não-tratados com 3 e 7 semanas.  Essa significância foi consequência 
da diminuição do valor médio da força de arrancamento após 7 
semanas. A causa desta diminuição é desconhecida.  
  
 Os resultados sugerem que a qualidade do tecido ósseo, 
caracterizada pela maior quantidade de osso calcificado, no modelo 
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experimental investigado, é estimulada pelo ultra-som de baixa 
intensidade. A resistência mecânica dos implantes, no entanto, parece 
ser mais dependente da quantidade de tecido ósseo presente nas 
espiras  do que da qualidade do mesmo.   
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8. Conclusão 
 

Implantes comerciais dentais de titânio com superfície tratada 
por subtração ácida, implantados em tíbia de coelho, quando tratados 
por ultra-som de baixa intensidade com os mesmos parâmetros 
utilizados no tratamento de fraturas, apresentaram em regiões que 
incluem áreas ao redor e dentro das espiras, após 3 e 5 semanas, maior 
quantidade de osso calcificado que implantes não tratados.  Não houve 
significância estatística na quantidade de osso calcificado, entre 
implantes tratados e não tratados, após 7 semanas.  
 

As espiras dos implantes tratados e não-tratados, em contato 
com o osso cortical da tíbia, foram totalmente preenchidas por tecido 
ósseo após 3, 5 e 7 semanas de colocação dos implantes.  
 
 Os ensaios mecânicos de torque por desroqueamento e força de 
arrancamento não detectaram diferença na resistência mecânica entre 
implantes tratados e não-tratados por ultra-som após 3, 5 e 7 semanas. 
A resistência mecânica dos implantes parece ser mais dependente do 
preenchimento das espiras por tecido ósseo do que da fração óssea de 
osso calcificado existente nas espiras e  nas proximidades das 
mesmas.    
 
 
  



 70 

 
 
 
 
 
9.  Proposta de Trabalhos Futuros 
 
 Os estudos de Tanzer e colaboradores (1996 e 2001) na área da 
ortopedia, que demonstram maior osseointegração de implantes 
porosos sinterizados de titânio ou tântalo, quando tratados por ultra-
som de baixa intensidade, não apresentam similares na área da 
odontologia. 
  
 Atualmente a grande maioria dos implantes comerciais de titânio 
para uso odontológico apresentam superfície lisa ou com tratamento. 
No entanto, existe no mercado internacional um implante de titânio que 
apresenta um corpo sinterizado (Astratech - EUA). Este implante ainda 
não esta disponível comercialmente no Brasil. Com base nos estudos 
de Tanzer e nos resultados aqui descritos, sugere-se uma investigação 
sobre os efeitos do ultra-som de baixa intensidade na osseointegração 
desses implantes.  
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