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Resumo 

 

Os implantes dentários são feitos em geral de titânio, uma vez que este material promove uma união 

estável e funcional entre o osso e a superfície do implante. Os esforços produzidos durante os ciclos de 

mastigação podem interferir nessa união, afectando o processo de osteointegração, comprometendo a 

estabilidade do implante.  

Dada a dificuldade em trabalhar com osso in vivo, no presente trabalho estudaram-se dois sistemas de 

implantes que foram inseridos em amostras poliméricas, conhecidas por Sawbones, que simulam a estrutura do 

osso trabecular. O desempenho dos implantes foi avaliado através de ensaios de fadiga. A análise qualitativa do 

dano na estrutura das amostras poliméricas foi feita através de imagens obtidas por microscopia electrónica de 

varrimento. O estudo foi complementado com a determinação dos valores de tensão e deformação na interface 

Sawbone-implante através do método dos elementos finitos.  

Os resultados dos ensaios mostraram que o desempenho do implante cone Morse é superior ao do 

implante hexagonal externo quando ambos são testados ciclicamente em amostras de diferentes densidades. 

Verificou-se que o diâmetro, comprimento, densidade e interface implante-pilar são variáveis de projecto que 

afectam o comportamento dos implantes. Os resultados numéricos do modelo de indentação são muito 

semelhantes aos obtidos através do modelo analítico. Os resultados do modelo MEF de penetração apresentam a 

mesma tendência dos valores experimentais e dos modelos MEF de indentação e analíticos com o aumento da 

densidade da espuma polimérica. Poderá concluir-se que tal como nas espumas, o aumento da densidade do osso 

induzirá uma maior estabilidade dos implantes. 
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Abstract 

 

Dental implants are in general made of titanium, since this material promotes a stable and functional 

connection between the bone and the surface of the implant. Efforts produced during the chewing cycles may 

interfere with this union, affecting the process of osseointegration, compromising the stability of the implant.  

Given the difficulty in working with bone in vivo, in the present study two implant systems were 

inserted in polymer samples, known as Sawbones, which simulate the structure of trabecular bone. The 

performance of the implants was evaluated through fatigue tests. The qualitative analysis of the damage in the 

structure of the samples was performed using SEM images. The study was complemented with the determination 

of stress fields and deformations at the Sawbone-implant interface using an analytical model of indentation and 

the FEM.  

The experimental results showed that the performance of the Morse taper implant is greater than the 

external hexagonal implant when both are tested cyclically in samples of different densities. It was proven that 

the diameter, length, density and type of implant-abutment interface are design variables that affect the 

behaviour of the implants. The numerical results of indentation model are very similar to those obtained by the 

analytical model. The results of the penetration FEM model have the same tendency as the experimental values 

and the FEM models and analytical indentation with increasing density of the polymer foam. It can be concluded 

that, as in foams, the increase of the bone density will induce an increased stability to the implants. 
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1. Introdução 

 

A necessidade de repor os dentes perdidos simplesmente para devolver a um indivíduo a estética 

dentária perdida ou de restabelecer a função mastigatória é uma das preocupações do Homem desde os 

primórdios da História. Nos dias de hoje, graças à evolução da Implantologia, os implantes dentários são a 

solução ideal para combater a ausência de dentição, sendo considerados a melhor alternativa logo depois dos 

dentes naturais. Na realidade, os implantes funcionam como raízes artificiais feitas, em geral, de titânio, que ao 

serem colocadas no osso de um dos maxilares dão suporte às coroas de materiais cerâmicos. 

Com os avanços registados nos últimos anos, os implantes ainda são susceptíveis de falhar. Apesar do 

procedimento de colocação dos implantes ser uma prática simples e segura, em alguns casos podem surgir 

complicações para o paciente, quer pós-operatórias, quer a longo prazo. Complicações ao nível da interface osso-

implante, tais como perda óssea, ocorrência de micromovimentos e concentração de tensões na superfície do 

osso e do implante, são fenómenos bastante comuns e cada vez mais se procura saber como contornar estes 

problemas. A perda de pré-carga, os efeitos de fadiga na interface implante-pilar, e a influência da geometria no 

comportamento mecânico dos implantes, são temáticas onde a Engenharia se tem focado para a resolução dos 

problemas relacionados com os mesmos.  

Um implante dentário é geralmente constituído por quatro componentes destintos: o implante - peça em 

titânio substituta da raiz; parafuso - promove a ligação implante-pilar; pilar - faz a ligação implante-coroa; coroa 

- substituto artificial da coroa dentária [1]. A figura 1.1 ilustra os diferentes componentes que compõem um 

implante dentário. 

 

 

Figura 1.1 - Diferentes componentes de um implante dentário: 1-coroa; 2-parafuso; 3- pilar; 4- implante [fonte: implant-

centar-frankic.hr] 

 

Hoje em dia existem no mercado diversos tipos de implantes dentários. Estes podem ser divididos de 

acordo com a sua forma, interface implante-pilar, tratamento superficial e rugosidade. Das diferentes interfaces 

implante-pilar existentes, destacam-se principalmente três tipos: a externa, a interna e cone Morse, que apenas 

diferem na estrutura geométrica que se prolonga no topo do implante. [1]. Apresenta-se de seguida as diferentes 

formas e tipos de interfaces conhecidas, visto que quer o tratamento superficial, quer a rugosidade não vão ser 

parâmetros abordados no presente trabalho. 
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● Forma do implante: cilíndrica, cónica, híbrida. (figura 1.2) 

● Interface implante-pilar: hexagonal externa, hexagonal interna, cone Morse. (figura 1.3) 

 

 

Figura 1.2 - Diferentes formas de implantes dentários: cilíndrica, cónica e híbrida [1] 

 

 

 

  

Figura 1.3 - Diferentes interfaces implante-pilar: hexagonal interna; hexagonal externa; cone Morse (da esquerda para a 

direita, respetivamente) [1] 

 

Como já foi mencionado anteriormente, os implantes são geralmente produzidos em titânio, uma vez 

que é um material biocompatível com os tecidos humanos, ou seja, tanto o osso como a gengiva são capazes de 

se unir diretamente à superfície do implante e crescer à sua volta. Este fenómeno é conhecido como 

osteointegração e foi definido por Per-Ingvar Brånemark no final da década de 60 do século XX [2]. 

O método mais comum de colocação de implantes dentários é um procedimento de cirurgia por etapas. 

Na primeira etapa o implante é inserido no osso e após a sua inserção, este fica sujeito a dois tipos de 

estabilidade. A estabilidade primária define-se como a ausência de movimento no leito ósseo após a colocação 

do implante e é avaliada no momento de colocação do implante [3], enquanto a estabilidade secundária pode 

definir-se como sendo a fixação secundária obtida durante o processo de cicatrização e remodelação óssea na 

interface osso-implante [4]. Se a estabilidade primária depende mais de factores mecânicos, a estabilidade 

secundária depende sobretudo, de factores biológicos, como por exemplo o ritmo da osteointegração. 

A estabilidade primária é um dos pré-requisitos para se poder atingir a osteointegração, o principal 

indicador de sucesso dos implantes dentários [5]. O estudo do papel da estabilidade primária na osteointegração 

tem vindo a ser desenvolvido por diferentes autores. Lioubavina-Hack estudou a importância da estabilidade 

primária para a osteointegração, tendo sido a conclusão do estudo que a estabilidade primária do implante é um 

pré-requisito para o sucesso da osteointegração e que a ausência de estabilidade primária resultará em fibro 

encapsulamento [6]. Meredith relatou que a estabilidade adequada de um implante é importante para permitir a 

ocorrência de um processo de cicatrização e de formação óssea sem distúrbios e, desse modo, permitir uma 

distribuição óptima de forças provenientes de cargas oclusais funcionais e mastigatórias [7]. 
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Uma fraca estabilidade primária é uma das principais causas que contribui para a falha dos implantes 

[3]. Assim, pode-se afirmar que, uma elevada estabilidade primária assegura uma elevada resistência do implante 

a micromovimentos. Este factor é bastante importante, visto que, para uma osteointegração bem-sucedida, o 

implante não deve ser sujeito a micromovimentos superiores a 150 μm [3, 8, 9]. Contudo o sucesso dos 

implantes dentários depende da estabilidade primária e até à data não existe nenhum valor mínimo ou máximo 

recomendável que avalia a estabilidade primária. Do ponto de vista teórico, a estabilidade de um implante 

aumenta com o decréscimo dos micromovimentos, aumentando assim a taxa de sucesso do implante [10]. 

Quando o parafuso que promove a ligação da interface implante-pilar é apertado, acumula-se uma força 

de tracção, conhecida como pré-carga. Esta manifesta-se ao longo de todo o parafuso, desde a cabeça até às 

roscas e deverá ser tão elevada o quanto possível de modo a evitar a perda do parafuso e quebra da ligação que 

este promove. Baseado em experiencias clínicas, Binon concluiu que o grau de rotação na interface implante-

pilar deve ser inferior a 5º de modo a assegurar a estabilidade do implante, ou seja, manter a pré-carga e a rigidez 

da articulação [11]. Neste trabalho não será focada a coroa colocada sobre o sistema implante-pilar-parafuso. 

Os factores que influenciam a estabilidade primária são a densidade óssea, a forma do implante, o tipo 

de superfície e a técnica cirúrgica usada [3]. Quando um implante é colocado, a estabilidade primária vai 

depender em primeira mão da quantidade e qualidade de osso cortical e trabecular disponível para a fixação do 

implante. Logo, a densidade óssea é, de todos, o factor influenciador de estabilidade primária mais relatado, daí a 

sua influência no comportamento mecânico dos implantes ser um dos principais focos do presente trabalho. 

 Dadas as dificuldades envolvidas em trabalhar com osso trabecular, espumas sintéticas de poliuretano 

são amplamente utilizadas como materiais alternativos a este tipo de osso em vários testes biomecânicos, devido 

ao facto de estes materiais apresentarem estrutura celular semelhante à do osso trabecular e características 

mecânicas consistentes [12]. Dos diferentes ensaios possíveis de realizar, a medição de micromovimentos no 

sistema implante-osso quando este é exposto a cargas cíclicas é um dos mais importantes testes pré-clínicos para 

averiguar o possível desempenho do implante in vivo e avaliar a sua estabilidade.  

Na presente dissertação, foram realizados um conjunto de ensaios de fadiga, nos quais os implantes 

foram inseridos em amostras poliméricas, com diferentes densidades, simulando diferentes tipos de osso, com o 

objectivo de avaliar a estabilidade dos implantes e avaliar o nível de deformações no conjunto implante-osso. 

Este estudo foi complementado com uma análise analítica e de elementos finitos, no qual foram geradas 

geometrias similares aos provetes de ensaio, através da qual foi possível determinar campos de deformação e 

tensão da interface osso-implante e comparar estes resultados com a realidade médica. 

 A dissertação encontra-se organizada em cinco capítulos, incluído este capítulo 1 onde é feita uma 

breve introdução ao tema da dissertação, seguindo-se o capítulo 2 onde é feita uma revisão bibliográfica sobre o 

tema estudado. No capítulo 3 são apresentados os materiais e métodos empregues durante o trabalho, desde a 

caracterização dos provetes de ensaio, passando pelo modelo analítico de indentação e implementação do MEF. 

Já no capítulo 4 são apresentados os resultados para os diferentes ensaios realizados e simulações feitas através 

do MEF, sendo a discussão desses resultados feita ao longo do capítulo. Por fim no capítulo 5 são apresentadas 

as conclusões mais relevantes de todo o trabalho, onde no final do mesmo se podem consultar algumas propostas 

futuras de projecto.  
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2. Revisão bibliográfica 

 

2.1.  Introdução 

 

O presente capítulo foi dedicado a uma revisão bibliográfica sobre o tema estudado, onde são 

apresentados resultados de diferentes estudos, experimentais e numéricos, sobre a mecânica dos implantes 

dentários. Esta foi baseada em informação científica devidamente publicada, tendo sido a pesquisa 

essencialmente feita via online através do Google e de bases de dados como a B-on ou Web of Science. Para 

facilitar a pesquisa e direcioná-la para o tema em estudo foram utilizadas algumas palavras-chave, como por 

exemplo, “dental implant”, “osseointegration”, “implant stability”, “trabecular bone”, “cortical bone”, “implant 

shape”, “implant thread”, “bone density”, “polyurethane foam” “mechanical behavior”, “biomechanics”, 

“fatigue”, “finite element method”. 

 

2.2. Métodos de avaliação da estabilidade de implantes 

 

Existem diferentes métodos de avaliação da estabilidade de implantes, podendo estes ser classificados 

de métodos invasivos e não-invasivos. A tabela 2.1 demonstra os diferentes tipos de métodos de avaliação da 

estabilidade primária, encontrados na literatura, usados em medicina dentária. É de realçar que os exames 

histológicos e o teste de torque de remoção não são aplicados a humanos, mas sim a animais e ossos de 

cadáveres.  

Tabela 2.1 - Diferentes métodos de avaliação da estabilidade de implantes 

Métodos Invasivos Métodos Não-Invasivos 

Exames histológicos Exames radiográficos 

Teste de torque de remoção Teste de torque de inserção 

 Teste de percussão 

 Periotest
TM 

 Análise de Frequência de Ressonância 

 

Para a realização de exames histológicos é necessário efectuar uma biópsia, sendo na prática um método 

pouco viável no dia-a-dia. Estes exames são bastante sensíveis na verificação da osteointegração [10]. 

Sobre os exames radiográficos, vários autores relatam imensas desvantagens relativamente ao uso 

destes exames. Segundo Misch e Brånemark dificilmente se observam mudanças, quer na estrutura óssea, quer 

na morfologia osso-implante aquando da aplicação deste método [13]. Outro estudo, realça que o uso de 

radiografias convencionais ou panorâmicas não fornece informação credível da estrutura óssea, visto esta 

estrutura ser tridimensional e as imagens das radiografias serem a duas dimensões, dificultando a análise [10]. A 

tomografia computadorizada (TC), apresentada na figura 2.1, é uma técnica inovadora apresentada por Godfrey 

Hounsfield no ano de 1972. Hoje em dia este método de diagnóstico permite avaliar com exatidão a densidade e 

estrutura dos maxilares e, consequentemente, avaliar a estabilidade primária e a distribuição de osso cortical e 

trabecular [14]. A possibilidade de medir os valores de densidade mineral óssea (BMD - Bone Mineral Density), 

do osso cortical e trabecular separadamente é uma das vantagens da TC [15]. 
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Figura 2.1- Exemplo de tomografia computadorizada [fonte: myrocklinimplantdentist.com] 

 

Relativamente ao teste de percussão, este é um método bastante simplista que se baseia na apreciação 

por parte do médico, do som produzido quando se bate com um instrumento metálico sobre o implante [10]. Este 

tipo de teste pode ser enganador uma vez que para espessuras de 2mm até 16mm de osso na zona de interface 

com o implante, o som que é produzido é praticamente igual, dificultando assim a avaliação da fixação do 

implante, pelo que é um método pouco sensível às alterações da estabilidade [16]. 

O Periotest
TM

, apresentado na figura 2.2, é um dispositivo desenvolvido para avaliar a estabilidade do 

implante. Este dispositivo usa um pino metálico, o qual aplica uma força de impacto de cerca de 12 a 18 N sobre 

o implante. O pino é desacelerado quando embate no implante, sendo o tempo de contacto entre estes medido 

como um sinal temporal. Estes sinais são então convertidos em valores específicos, conhecidos como valores de 

periotest, que variam numa escala entre -8 e +50, sendo valores indicativos da estabilidade dos implantes [10]. 

Diferentes estudos foram feitos para encontrar valores mínimos indicativos da estabilidade dos implantes. Olivé 

e Aparício afirmam que valores compreendidos entre -5 e +5 indicam uma estabilidade bem-sucedida [17]. Para 

Dilek, Tezulas e Dincel, valores de periotest no valor de -8 a +9 são bons indicadores de sucesso quanto à 

estabilidade dos implantes [18]. 

 

 

Figura 2.2 - Avaliação da estabilidade através do dispositivo PeriotestTM [fonte: cooperdds.com] 

 

Dos vários métodos que existem para avaliar a estabilidade dos implantes, a análise de frequência de 

ressonância (AFR) é uma técnica não invasiva, capaz de fornecer informações clínicas relevantes sobre o estado 

da interface osso-implante em qualquer fase do tratamento. A avaliação da estabilidade implantar através desta 

técnica é um método cada vez mais utilizado em estudos clínicos [19]. 

Desenvolvida por Meredith, a AFR usa um transdutor piezoeléctrico conectado ao implante e que é 

composto por dois componentes piezo-cerâmicos. Um dos componentes é excitado sob uma gama de frequências 

sonoras que aumenta de 5 Hz para 15 Hz e o outro serve como receptor para a medição da oscilação vibratória 
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do implante, que é ampliada pelo aparelho, ou seja, o resultado em Hertz é convertido num valor numérico – o 

quociente de estabilidade do implante (ISQ - Implant Stability Quotient) [10, 20]. A escala de valores do ISQ 

varia de 1 a 100, sendo que altos valores de ISQ resultam de uma elevada fixação do implante no osso. O valor 

de ISQ é definido pela seguinte expressão matemática [21]: 

 

        
  (    )    (    )       (1) 

 

em que FR é a frequência de ressonância medida; u, v, k, n, p, m são factores de calibração programados para 

cada transdutor entre –1 a +1; L é comprimento do pilar. A relação existente entre os valores de ISQ e a 

estabilidade do implante é a seguinte [20]: 

 

● ISQ <40: Implantes considerados de risco  

● ISQ> 55: Implantes com prognóstico favorável 

 

A mais recente versão do transdutor piezoelétrico é o SmartPeg
TM

 (Integration Diagnostics AB, 

Göteborg, Sweden) e o dispositivo medidor dos valores de ISQ é o Osstell
TM

 (Integration Diagnostics AB, 

Göteborg, Sweden). Na figura 2.3 é possível observar o SmartPeg
TM

 fixado ao implante (1), este é excitado por 

um impulso magnético da sonda de medição (2), o impulso gera uma frequência de ressonância como resposta 

através do qual se calcula os valores de ISQ registados no ecrã do Osstell
TM 

onde é possível ver o grau de 

estabilidade do implante (3). 

 

 
Figura 2.3 - SmartPegTM e medição dos valores de ISQ através do dispositivo OsstellTM [fonte: osstell.com] 

 

Do ponto de vista da Engenharia, tanto o teste de torque de remoção, quer o teste de torque de inserção 

são os métodos de maior interesse para o desenvolvimento deste trabalho. Relativamente aos métodos invasivos, 

o teste do torque de remoção quantifica o torque mínimo para a qual a interface osso-implante é destruída [10]. 

Este teste também é usado para avaliar o nível de osteointegração vários meses após a colocação do implante. A 

inserção total do implante resulta numa pré-carga aplicada e, o implante mantém a sua posição, atuando também 

sobre o implante uma força de atrito (anti-horária). O torque de remoção é assim igual ao torque que foi aplicado 

menos o torque anti-horário que foi criado pela força de pré-carga [22]. 

O teste de torque de inserção, este foi desenvolvido com o objectivo de avaliar as regiões ósseas de 

baixa densidade e obter uma medida objectiva da dureza do osso durante a perfuração a baixa rotação [23]. Este 

teste processa-se com a avaliação da quantidade de energia (J/mm
3
) gerada por um motor elétrico, ou seja, por 

outras palavras, a energia eléctrica é convertida à saída do motor num torque (Ncm) que permite a fixação do 
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implante no osso [15]. Para que não ocorram problemas de sobrecarga ao nível do equipamento e dos tecidos 

ósseos, geralmente o motor eléctrico possui um limitador de torque. Na figura 2.4 está representado um dos 

motores mais usado na Implantologia, o Implantmed (W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH, Áustria) que permite 

regular os valores de torque numa gama de 5 a 70 Ncm durante a inserção do implante. 

 

 

Figura 2.4 - Implantmed [fonte: wh.com] 

 

Diferentes estudos têm sido feitos, quer clinicamente, quer experimentalmente, com o intuito de avaliar 

qual o valor de torque de inserção para o qual se atinge a estabilidade primária. Hoje em dia está demonstrado 

que quando o torque de inserção é elevado, a densidade óssea e a estabilidade primária também são elevadas, 

havendo aqui uma ligação entre estes parâmetros [24, 25]. Apesar de não haver um consenso, alguns autores 

defendem que valores de 32 Ncm seriam uma boa indicação de estabilidade primária [26], já outros apontam um 

valor igual ou superior a 35 Ncm [27]. 

 

2.3. Influência da densidade mineral óssea na estabilidade de implantes 

 

Como foi referido anteriormente, a densidade mineral óssea é um dos parâmetros que influência a 

estabilidade primária. Diferentes estudos demonstram haver uma correlação entre os valores de torque de 

inserção e de densidade mineral do osso. É possível medir os valores de densidade mineral do osso, no osso 

cortical e trabecular separadamente através da técnica de tomografia computadorizada quantitativa [15, 28]. 

Antes de apresentar as conclusões desses estudos, é importante referir como se classifica a densidade óssea no 

ramo da Implantologia.  

A densidade óssea é um factor primordial na determinação do plano de tratamento para a colocação de 

implantes. A caracterização da densidade óssea pode ser feita em três tempos diferentes, ou seja, antes, durante e 

depois da cirurgia de colocação de implantes. É a quantidade de osso cortical e trabecular que determina a 

densidade óssea num dado momento. Por outro lado, sabe-se que esses dois tipos de osso estão constantemente a 

ser remodelados. Está hoje determinado que a densidade óssea diminui após a perda dos dentes e que esta 

diminuição está dependente do tempo que decorre desde que a região se torna edêntula (sem dente) e deixa de 

sofrer cargas [29]. 

O osso pode ser classificado macroscopicamente em cinco grupos de densidades diferentes (do mais 

denso ao menos denso). Existem diferentes classificações para a densidade óssea, sendo a classificação de Misch 

a mais usada [29]. Segundo este autor, a densidade óssea pode ser classificada em cinco grupos baseados nas 

características macroscópicas do osso cortical e trabecular, sendo essas características macroscópicas 
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classificadas da seguinte forma: D1, D2, D3, D4 e D5 [29]. Na figura 2.5 pode-se observar a estrutura de alguns 

dos tipos de ossos mencionados.  

 

● D1: osso cortical denso com pouco osso trabecular 

● D2: osso cortical denso associado com osso trabecular grosso 

● D3: osso cortical e trabecular finos 

● D4: osso trabecular fino 

● D5: osso não mineralizado 

 

D1 D2 D3 D4 

    

Figura 2.5 - Densidade óssea segundo a classificação de Misch [fonte: cescage.com.br] 

 

Sendo esta uma abordagem mais clínica e de modo a compreender qual a importância da densidade 

óssea, é de salientar que o osso tem uma estrutura muito complexa, sendo a quantidade de osso cortical e 

trabecular que determinam as diferentes densidades ósseas. No geral, o osso é essencialmente constituído por 

uma parte mais compacta, conhecido como osso cortical e uma parte mais esponjosa o osso trabecular [30]. Ou 

seja, de modo a simplificar esta classificação podemos afirmar que um osso do tipo D1 é um osso mais denso, 

pois é essencialmente constituído por osso cortical e que o osso D4 será o tipo de osso menos denso uma vez que 

é essencialmente constituído por osso trabecular. Este é um tópico bastante importante no presente trabalho visto 

que é importante relacionar o nível de densidade óssea na cavidade oral e qual a resistência do osso quando se 

aplica um determinado valor de torque inicial. 

No que diz respeito à localização, pode-se concluir com base em alguns estudos feitos que o osso do 

tipo D3 é predominante na maxila, mas na zona posterior da maxila há osso do tipo D4. Enquanto ao nível da 

mandíbula anterior existe osso D1 e na mandíbula posterior há osso D2, ou seja, o osso mais denso é mais 

comum na região anterior da mandíbula, seguida pela região posterior da mesma, e o osso menos denso é 

tipicamente encontrado na região posterior da maxila [31]. Com base no que foi apresentado, pode-se afirmar 

que a mandíbula é mais densa que a maxila, visto que o osso do tipo D1 e D2 são mais densos que o do tipo D3 e 

D4. 

Contudo um problema comum ocorre no que diz respeito à localização da densidade óssea. Ao colocar-

se um implante, a probabilidade de num espaço tão restrito como o leito implantar encontrarmos os quatro tipos 

de densidade óssea é bastante elevada. Daí ser de extrema importância o estudo das propriedades biomecânicas 

da interface osso-implante para a estabilidade dos implantes. As propriedades da interface osso-implante são 

determinadas através da quantidade de superfície do implante em contacto directo com os tecidos ósseos, bem 

como através da qualidade mecânica do tecido ósseo em redor da interface. Diferentes técnicas têm sido 
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desenvolvidas para modelar o comportamento mecânico da interface osso-implante. O método dos elementos 

finitos tem sido empregue para simular o comportamento mecânico de um implante [8]. 

 

2.4. Torque de inserção e densidade mineral óssea 

 

Quantificar a estabilidade inicial dos implantes torna-se uma informação valiosa que deve e tem vindo a 

ser explorada em Implantologia. Relativamente à resistência do osso, um estudo realizado por Friberg permitiu 

relacionar o nível de densidade do osso com o valor do torque de inserção aplicado. As conclusões desse estudo 

foram as seguintes [24]: 

 

● Baixa densidade - torque de inserção inferior a 30 Ncm.  

● Média densidade - torque de inserção compreendido entre 30 a 40 Ncm.  

● Alta densidade - valores de torque de inserção superiores a 40 Ncm. 

 

Porém, valores de torque inicial acima de 50 Ncm podem ocorrer durante a colocação do implante caso 

haja uma elevada densidade óssea. No entanto, valores superiores a 50 Ncm são considerados exagerados, uma 

vez que ocorre uma maior transmissão de esforços à parede do osso. Estudos feitos apontam para que estas 

forças excessivas conduzam a elevados valores de tensão compressiva no tecido ósseo, provocando falhas 

durante a fase da cicatrização óssea e da osteointegração [32]. 

Num estudo feito por Beer, o principal objectivo foi estabelecer uma correlação entre a BMD e o torque 

de inserção de implantes dentários roscados. Foram testadas oito mandíbulas humanas, sendo os valores de 

densidade óssea medidos através da técnica de tomografia computadorizada e correlacionados com os valores de 

torque de inserção de 45 implantes durante a inserção dos mesmos. Na figura 2.6 apresentam-se os resultados 

deste estudo [28]. 

 

 
 

a) b) 

Figura 2.6 - Resultados do estudo de Beer [28]: a) torque de inserção em função da densidade mineral óssea (BMD); b) 

densidade mineral óssea em função da posição e altura do osso. 

 

Foi estabelecida uma correlação significativa entre os valores de BMD e de torque medidos. A relação 

entre o torque medido, em Ncm, e a BMD, em mgHA/cm
3
 (HA – Hydroxyapatite), foi:        (    

   ) , com                  . Verificou-se uma correlação significativa entre BMD e os valores de 
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torque, evidenciando que a densidade local numa posição específica do implante está relacionada com a 

capacidade de suporte da mandíbula. A densidade óssea não revela nenhuma correlação com a altura ou posição 

do implante [28].  

Num estudo publicado por Homolka, foi também encontrada uma correlação entre os valores de BMD e 

os valores de torque de inserção de implantes colocados em cadáveres, usando análises de tomografia 

computadorizada [15]. Os valores de torque medidos para os 25 implantes testados foram representados 

graficamente com os correspondentes valores de BMD. A relação entre os valores de BMD médios e do torque 

de inserção foi obtida através de um modelo de regressão de segunda ordem, do tipo   (    ) , com dois 

parâmetros (a, b), sendo que o resultado da curva de regressão foi:        (               )  [15]. 

Na figura 2.7 é possível observar os resultados deste estudo. 

 

 

Figura 2.7 - Correlação entre BMD e torque de Inserção [15] 

 

Outros estudos, Ikumi e Tsutsumi também revelaram correlações entre a densidade mineral óssea e o 

torque de inserção [25, 32]. 

O torque de inserção depende então do substrato ao qual estamos a aplicar esse mesmo torque, ou seja, 

depende do tipo de osso que estamos a ensaiar. Estando o torque de inserção dependente da força compressiva 

aplicada contra a parede do osso e do coeficiente de atrito, o diâmetro da cavidade óssea aumenta durante a 

inserção do implante, uma vez que o osso é comprimido sendo induzida uma tensão no mesmo. À medida que a 

densidade óssea e a força compressiva aumentam, a força compressiva do implante contra a parede local 

aumenta. Para o mesmo material de inserção, à medida que a tensão compressiva e a espessura aumentam, as 

forças de atrito aumentam e o torque de inserção também aumenta. Isto explica o porquê de a inserção de 

implantes em materiais duros e densos exigirem maiores valores de torque [22]. 

 

2.5. Osso artificial e relação com a densidade mineral óssea 

 

A influência do tipo de osso e sua densidade aquando da aplicação de um determinado valor de torque é 

um dos principais focos deste trabalho. Ao contrário de alguns estudos onde foi usado osso de cadáver nos 

ensaios, neste trabalho foram ensaiadas espumas sintéticas de poliuretano (PU) conhecidas por Sawbones.  

Estas assemelham-se ao osso trabecular, no entanto, a sua estrutura celular é formada por 95% de 

células fechadas, conforme representado na figura 2.8 - a, apresentando uma ligeira diferença relativamente às 

células abertas do osso trabecular, apresentadas na figura 2.8 - b. Estas espumas de PU são usadas como 
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materiais de teste que permitem simular as características estruturais do osso e hoje em dia têm sido usadas cada 

vez mais na investigação. Comparado com o osso trabecular, as espumas de PU exibem uma variação muito 

pequena nas propriedades físicas e uma boa homogeneidade [33]. A razão pela qual se usam diferentes 

substratos reside no facto de o torque de inserção aplicado ao osso natural poder vir a ter uma grande 

discrepância de resultados devido à heterogeneidade do osso. O facto de usarmos espumas de PU elimina a 

influência da heterogeneidade do osso no torque de inserção, devido ao facto de estes serem materiais com 

características mais homogéneas [22].  

 

  
a) b) 

Figura 2.8 - Microestrutura: a) espuma de poliuretano; b) osso trabecular 

 

Foram então selecionados três tipos de Sawbones, apresentados na figura 2.9, com diferentes densidades 

e propriedades mecânicas com intuito de estudar a influência das propriedades ósseas, nomeadamente da 

densidade óssea, na estabilidade dos implantes dentários. A caracterização dos mesmos é apresentada mais à 

frente neste trabalho.  

 
Sawbone 10 Sawbone 11 Sawbone 12 

   
Figura 2.9 - Sawbones [fonte: Sawbones biomechanical catalog] 

 

Como na realidade o osso é constituído por uma parte trabecular e outra cortical, e com a finalidade de 

simular as propriedades mecânicas do osso cortical, foram usadas placas constituídas por uma mistura de fibras 

de vidro e resina epóxi, iguais às apresentadas na figura 2.10. Assim ao juntar estas placas com as espumas de 

PU, consegue-se simular de uma forma mais realista toda a estrutura óssea. 
 

 
Figura 2.10 – Placas de epóxi que simulam o osso cortical [fonte: Sawbones biomechanical catalog] 
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Em alguns estudos já publicados foram usadas diferentes tipos de espumas como material de inserção 

para os implantes. Num desses estudos, Liu teve como objectivo determinar uma correlação entre os valores 

máximos do torque de inserção e a percentagem de contacto entre o osso e o implante. Para isso, os implantes 

foram inseridos em quatro diferentes tipos de espumas de PU, Sawbones, com densidades que variam de 0,12 a 

0,32 g/cm
3
 que se assemelham ao osso trabecular. Também foram usadas placas de epóxi, de densidade 1,64 

g/cm
3
 para simular o osso cortical. Os valores de torque para os quatro tipos de amostras variou entre 38,4 e 56,2 

Ncm. Os resultados experimentais deste estudo indicam que o torque de inserção aumenta à medida que a 

densidade das amostras aumenta, bem como quando a sua porosidade diminui [34]. Os provetes de ensaio usados 

neste trabalho estão apresentados na figura 2.11. 

 

 

Figura 2.11 – Diferentes modelos usados no estudo de Liu [34] 

 

2.6. Protocolo cirúrgico e a densidade mineral óssea 

 

Como já foi referido anteriormente, a densidade óssea é um dos principais factores responsáveis para a 

existência de estabilidade primária, além disso é um parâmetro que irá definir o plano de tratamento e técnica 

cirúrgica aplicada. Caso não haja estabilidade primária, não ocorre osteointegração, ou seja, o implante falha. 

Assim é de extrema importância conhecer o nível de densidade óssea na cavidade oral, de modo a que a técnica 

cirúrgica aplicada seja bem-sucedida.  

A técnica cirúrgica utilizada para colocação de implantes deve ser adaptada consoante o tipo de osso 

existente. Segundo a classificação de Misch e com base em inúmeros estudos realizados por diferentes autores 

[35-37], os ossos do tipo D2 e D3 são considerados ideias para a colocação de implantes, já o osso D1 e D4 

apresenta algumas limitações, nomeadamente o osso D4 por ser um osso trabecular fino, ou seja, pouco 

mineralizado. Num desses estudos, realizado por Hutton, este verificou que implantes colocados nos maxilares 

apresentam uma taxa de falha nove vezes superior, comparativamente com os colocados na mandíbula e assim 

concluiu que nos locais onde persiste osso D4, a probabilidade de falha dos implantes é maior [37]. 

Misch, num dos seus trabalhos [38], descreveu para os diferentes tipos de ossos quais as vantagens e 

desvantagens da técnica cirúrgica empregue.  

 

 Osso D1 

Este tipo de osso tem a capacidade de resistir a cargas mais elevadas, por apresentar na sua composição 

essencialmente osso cortical denso e muito mineralizado, sendo esta uma das suas principais vantagens.   
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Para que haja uma maior dissipação das forças aplicadas sobre o osso, o contacto superficial entre o 

osso e o implante deve ser o maior possível, por isso não devem ser utilizados implantes cilíndricos, mas sim 

implantes roscados visto que estes apresentam uma maior área superficial, garantido um maior contacto com o 

osso [3, 38].  

Sendo este tipo de osso bastante mineralizado, a sua preparação não é fácil, o que pode promover um 

sobreaquecimento do mesmo. O calor gerado durante a osteotomia (ato cirúrgico no qual uma porção de osso é 

retirada) depende de diferentes factores, tais como a quantidade de osso preparado, do corte e desenho das 

brocas, da pressão aplicada sobre a broca e da velocidade da mesma. A quantidade de calor gerada é 

directamente proporcional à quantidade de osso removido por cada broca. Com o objectivo de diminuir o calor 

gerado, para o osso do tipo D1 deve ser usada uma broca inicial com um diâmetro de 1.5 mm e depois uma de 2 

mm. E em vez de passar diretamente da broca de 2 mm para a de 3 mm deve ser utilizada uma broca intermédia 

de 2.5 mm de diâmetro.  

Sobre o calor que é gerado durante a colocação de implantes, Matthews e Hirsch mostraram no seu 

estudo que a força aplicada tem uma maior contribuição do que a velocidade da broca, para o calor gerado. Caso 

os valores de pressão e velocidade aplicados sejam constantes é gerado menos calor e o corte feito pela broca é 

mais eficaz. Na inserção do implante, toda a gama de brocas fornecidas pelo fabricante deve ser usada e o 

incremento do diâmetro das brocas não deve exceder 0,5mm, assim não é necessário aplicar uma pressão elevada 

durante a perfuração do osso [39].   

Relativamente ao torque de inserção, este nunca deve exceder os 50 Ncm. Caso este valor seja 

ultrapassado, isso significa que o esforço que é transmitido ao osso é bastante elevado, correndo o risco de 

ocorrer fractura do implante. 

 

 Osso D2 

O osso do tipo D2 combina osso cortical denso ou poroso, juntamente com osso trabecular denso. Entre 

alguns autores, este é considerado o tipo de osso ideal para a colocação de implantes. 

Neste tipo de osso devem ser colocados implantes com uma altura mínima de 12 mm e a sequência de 

brocas utilizada para a sua colocação deve ser a mesma do osso D1, ou seja, devemos utilizar todas as brocas 

fornecidas pelo fabricante. Por causa das forças transmitidas ao implante, deve ser usado todo o comprimento e 

largura de osso disponível. O valor do torque de inserção adequado é de 35 Ncm, sendo este valor considerado 

ideal e por isso não deve ser ultrapassado [26]. 

 

 Osso D3 

Osso cortical e trabecular fino caracterizam este tipo de osso, encontrando-se essencialmente na zona da 

maxila. Neste tipo de osso deve ser usada toda a largura óssea disponível, pois o contacto osso-implante está 

mais comprometido. 

O comprimento mínimo do implante deve ser de 14mm, mas caso este seja roscado, o seu comprimento 

poderá ser de 12mm. 

Relativamente à gama de brocas fornecida, a última broca que deve ser usada deve ter um diâmetro 

menor comparativamente com as utilizadas para osso de densidade D1 e D2. A última broca só deve passar uma 
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única vez pelo leito implantar, de modo a que este não seja demasiado alargado e a velocidade da broca deve ser 

diminuída para 500 rpm. 

O valor ideal do torque de inserção é de 35 Ncm.  

 

 Osso D4 

No osso do tipo D4 encontra-se essencialmente osso trabecular fino, sendo considerado o pior tipo de 

osso para a colocação de implantes, estando este presente essencialmente em regiões da maxila de pessoas 

desdentadas há bastante tempo. Obter estabilidade primária neste tipo de osso é muito difícil. 

O comprimento mínimo do implante deve ser de 16mm, mas caso este seja roscado, o seu comprimento 

poderá ser de 13mm. 

O número de brocas usadas deve ser o menor possível sendo que em alguns casos a única broca 

utilizada é a primeira broca do sistema. O implante deve ser inserido com auxílio de um motor de modo a que 

tenha um torque elevado e com uma velocidade muito lenta. 

O torque de inserção aplicado deve ser o mais elevado possível, contudo, para este tipo de osso, um 

valor de 20 Ncm é considerado satisfatório. Deve-se ter um cuidado redobrado durante a colocação do implante 

em osso D4, pois deve-se evitar qualquer mudança de direcção em relação ao leito implantar. 

 

2.7. Ensaios mecânicos de implantes dentários 

 

O estudo dos parâmetros biomecânicos é um dos principais fatores para alcançar o sucesso a longo 

prazo dos implantes dentários. Para avaliar os diferentes tipos de implantes disponíveis no mercado, os ensaios 

mecânicos são fundamentais, pois, é através destes que é possível analisar o desempenho do material testado, 

quando submetido a diferentes carregamentos, em diferentes tipos de substratos. Para a Implantologia, os ensaios 

mecânicos estáticos e dinâmicos permitem prever e analisar o desempenho do produto, como por exemplo 

avaliar qual a resistência do parafuso da ligação implante-pilar e quantificar o torque de inserção dos implantes. 

Dos diferentes tipos de ensaios mecânicos possíveis de realizar a um implante, os ensaios de fadiga 

assumem um papel importante para a caracterização mecânica dos mesmos. No decorrer do tempo, os implantes 

vão estar sujeitos a diferentes tipos de carregamentos, oriundos dos ciclos de mastigação de um individuo, daí ser 

de extrema importância submete-los a este tipo de ensaios, sob diferentes níveis de carregamentos, com o 

objectivo de prever a sua vida em fadiga. Existem algumas normas para a realização destes ensaios, sendo a 

norma ISO 14801:2007 uma das mais usadas, ilustrada na figura 2.12 [40-43]. 

 

 

Figura 2.12 – Dispositivo experimental segundo a norma ISO 14801:2007 [40] 
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Alguns autores dedicaram parte do seu trabalho ao estudo do comportamento à fadiga de implantes 

dentários. Figueiredo avaliou as propriedades mecânicas à compressão, tracção e em fadiga de implantes de 

titânio de grau 1. Os ensaios de fadiga foram realizados segundo a norma ISO 14801, tendo sido a carga ajustada 

para variar sinusoidalmente de tal modo que a carga mínima corresponde a 10% da carga máxima, a uma 

frequência de 10 Hz. Os resultados finais demonstraram que o comportamento à fadiga deste tipo de titânio 

mostrou ser um pouco menos satisfatório do que os implantes fabricados a partir de ligas de titânio de graus mais 

elevados [41]. Ayllon, numa das suas publicações, estudou o comportamento à fadiga de implantes dentários 

fabricados em titânio puro de grau 4, com e sem o tratamento de superficial, também segundo a mesma norma 

referida anteriormente (figura 2.13). No seu trabalho, foram analisados diferentes factores, destacando-se a 

concentração de tensões na rosca externa e o tratamento superficial. Os ensaios foram também realizados a uma 

frequência de 10 Hz, mas a relação de tensões usada no trabalho foi de R=-1 e não R=0,1 conforme a norma 

[40]. 

  

a) b) 

Figura 2.13 – Resultados de fadiga: a) implantes com e sem tratamento superficial; b) relação entre resultados experimentais 

e estimativas teóricas [40] 
 

Shemtov-Yona estudou o desempenho à fadiga de implantes com diferentes diâmetros. Um total de 112 

implantes foram ensaiados ciclicamente, sendo cada teste interrompido quando ocorreu a fractura do implante ou 

quando se atingiu 5x10
6
 ciclos, sem aparente falha do material. Nas suas conclusões, foi referido que implantes 

de diâmetro normal e amplo apresentaram um comportamento clássico à fadiga. [42].  

Gil avaliou o comportamento à fadiga de implantes com conexões internas e externas (figura 2.14). 

Através dos resultados dos ensaios, realizados segundo a ISO 14801, o comportamento em fadiga da interface 

hexagonal externa apresentou resultados superiores em comparação com a interface de hexagonal interna. O 

elevado desempenho à fadiga da ligação externa é devido ao tamanho da secção resistente desta ligação, pois 

produz uma melhor distribuição da carga [43]. 

 

 

Figura 2.14 – Curvas S-N para cada tipo de conexão [43] 
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2.8. Mecânica dos implantes dentários: variáveis e métodos numéricos 

 

Nos últimos anos, o estudo do comportamento mecânico dos implantes dentários tem sido um dos 

principais focos da Implantologia. Do ponto de vista biomecânico, uma osteointegração bem-sucedida depende 

da forma como as tensões e as deformações são transmitidas ao osso e aos tecidos envolventes, sendo factores 

chave para o sucesso ou a falha de um implante dentário. Várias são as variáveis que afectam o modo como as 

tensões e as deformações são transmitidas ao osso, tais como o tipo de carga aplicada, o comprimento e diâmetro 

do implante, a sua geometria e superfície, a interface osso-implante e a qualidade e quantidade de osso 

envolvente. O método dos elementos finitos (MEF) tornou-se a ferramenta mais útil e cada vez mais usada para 

localizar e prever falhas em qualquer sistema mecânico, ou seja, ao realizar-se uma análise estrutural é possível 

determinar quais os efeitos das deformações e tensões causadas por cargas estruturais aplicadas sobre o implante 

e o osso circundante [9, 44-49]. Em Medicina Dentária, mais concretamente no ramo da Implantologia, é de 

extrema dificuldade analisar o comportamento mecânico de estruturas biológicas através de ensaios laboratoriais, 

visto que diferentes variáveis, influenciam a dinâmica do conjunto osso-implante. Assim, o MEF permite 

analisar a influência de cada uma das variáveis mencionadas anteriormente através do modelo numérico 

construído, sem ser necessário recorrer a numerosos ensaios laboratoriais. 

Um dos problemas do uso do MEF prende-se com a necessidade de fazer simplificações às condições 

reais. Estas simplificações devem ser tidas em conta na interpretação dos resultados, pois algumas destas 

simplificações afectam com alguma relevância a exatidão dos resultados obtidos durante a modelação. 

Simplificações ao nível da geometria dos implantes, propriedades dos materiais, condições de fronteira e 

características da interface osso-implante são várias vezes empregues no decorrer das simulações numéricas [45-

48]. Por exemplo, durante a construção do modelo de elementos finitos, tanto o osso cortical, como o trabecular 

são considerados materiais homogéneos e isotrópicos, ou seja as suas propriedades elásticas são iguais em todas 

as direcções, o que não corresponde à situação real, pois estes dois tipos de ossos não são homogéneos nem 

isotrópicos, ou seja, há variações no módulo de elasticidade conforme a direcção e região consideradas [45,47, 

48, 50]. Relativamente à interface osso-implante, o problema é semelhante pois esta é muitas vezes considerada 

homogénea e contínua, tornando-se irrealista, uma vez que o nível de osteointegração varia no decorrer do tempo 

e dificilmente ocorre uma adesão total das duas superfícies [45, 48-50]. Gerar uma correcta geometria do osso e 

do implante é outro problema que ocorre durante o uso do MEF. Hoje em dia com o avanço da tecnologia, são 

usados alguns softwares, como por exemplo o Mimics
TM

 (Materialise, Belgica), que permitem obter imagens 3D 

para a construção da malha, quer da mandíbula, quer do implante [46-48, 51].  

Das diferentes variáveis que influenciam as deformações e o estado de tensão no conjunto osso-

implante, a natureza da carga aplicada influência bastante os resultados obtidos num estudo pelo MEF. Dos 

diferentes tipos de cargas existentes, algumas são importantes para a compreensão da osteointegração, tais como 

a compressão, a tracção e as forças de corte. As cargas compressivas são benéficas para o mecanismo de 

osteointegração pois promovem a integração da interface osso-implante, ao contrário das cargas de tracção e de 

corte que são responsáveis pela deterioração desta interface. Relativamente à variação das cargas ao longo do 

tempo, estas influenciam o comportamento mecânico do implante, nomeadamente a forma como o corpo vai 

deformar ou fracturar. Cargas de natureza estática têm sido alvo de diferentes estudos com implantes dentários 

[46-48], ao contrário da aplicação de cargas dinâmicas e efeitos de fadiga onde a investigação não tem sido tão 
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desenvolvido [44, 45]. Zhang e Chen realizaram um estudo através do MEF onde foram comparadas cargas 

estáticas e dinâmicas num modelo de elementos finitos tridimensional com diferentes gamas de módulos de 

elasticidade para o implante. O estudo demonstrou que o modelo de carga dinâmica apresentou maiores valores 

de tensão máxima na interface osso-implante e maiores efeitos no nível das tensões quando os módulos de 

elasticidade eram variados, concluindo-se que cargas dinâmicas excessivas tem um efeito mais prejudicial sobre 

a osteointegração do que cargas estáticas [52]. 

Existem vários estudos onde é feita uma análise da distribuição de tensões e deformações no corpo do 

implante e o osso envolvente, através de uma análise de elementos finitos [47, 48, 50]. Num desses estudos, 

Hanaoka comparou a distribuição de tensões no osso cortical e trabecular em implantes com conexões cone 

Morse e hexágono interno, após a aplicação de cargas axiais e oblíquas em relação ao eixo dos implantes. Foi 

possível concluir que ambos os sistemas apresentaram tensões abaixo do limite fisiológico do tecido ósseo, com 

uma concentração de tensões mais elevada junto da superfície cortical, perto do pescoço do implante, para as 

duas condições de carregamento [48]. Sobre o tipo de conexões existentes, Verri apresentou num estudo algumas 

vantagens sobre o sistema cone Morse relativamente às restantes conexões, destacando-se uma melhor adaptação 

entre o tipo de prótese usada e o implante, redução dos micromovimentos e da possibilidade de fractura do 

parafuso que promove a conexão do implante ao pilar [53]. 

Júnior também avaliou, através do modelo tridimensional de elementos finitos apresentado na figura 

2.15, a distribuição de tensões no tecido ósseo após a aplicação de cargas axiais e oblíquas relativamente ao eixo 

do implante. É de realçar no seu trabalho que ao variar o diâmetro dos implantes, diferentes valores de tensão 

foram registados ao nível do osso cortical e trabecular, concluindo que o aumento do diâmetro dos implantes 

promove uma melhoria na transferência de cargas para o tecido ósseo e uma diminuição da tensão, 

especialmente sob o efeito de cargas oblíquas [47]. 

 

 

 

a) b) 

Figura 2.15 – Modelos de elementos finitos [47]: a) aplicação de condições de fronteira; b) malha computacional 

 

Faegh estudou o efeito, não só do diâmetro e comprimento dos implantes, bem como o efeito de 

diferentes tipos de roscas na distribuição de tensões na interface osso-implante. O aumento do diâmetro do 

implante promove uma diminuição das tensões normais e corte ao longo da interface osso-implante, reforçando 

as conclusões dos estudos anteriormente apresentados [47]. Apesar de não haver nenhuma recomendação ou 

padronização para a forma da rosca dos implantes, sabe-se que implantes roscados promovem um melhoramento 

da estabilidade primária durante a sua inserção, devido ao aumento do contacto superficial entre o implante e o 

osso [1,46]. A forma das espiras também tem influência sobre o tipo de osso. Chen num estudo onde usou o 
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MEF comparou implantes com roscas de diferentes formas, concluindo que a distribuição de tensões foi 

influenciada pela forma da rosca no osso trabecular e que no osso cortical a distribuição das tensões era 

praticamente igual em ambos os implantes [50].  

Conclui-se então que a forma da rosca desempenha um papel importante na transferência de cargas 

entre o implante e o osso envolvente, conforme apresentado na figura 2.16. Kayabasi num dos seus trabalhos 

investigou o comportamento dinâmico e fez uma previsão do comportamento em fadiga, com base nos critérios 

de Goodman, Soderberg e Gerber, de implantes roscados. Em ambas as situações, para o caso do osso, após a 

aplicação das cargas, o valor máximo de tensão está localizada no interior do osso cortical em torno do implante 

[44]. 

 

 

 

 

a) b) 

Figura 2.16 – Distribuição de tensões no osso cortical: a)[44]; b) [49] 

 

Pode então afirmar-se que para assegurar a estabilidade a longo prazo de um implante dentário, 

aumentar a área de contacto entre o implante e o osso envolvente promove uma diminuição das tensões na 

interface osso-implante e é possível assim diminuir os micromovimentos do implante durante a fase da 

cicatrização [9, 46].  

A avaliação da distribuição de tensões em torno da estrutura óssea e dos micromovimentos relativos 

entre o implante e o osso envolvente tido sido foco de alguns estudos numéricos [9,51]. Limbert, através de um 

modelo de elementos finitos tridimensional, estudou não só a magnitude e distribuição de tensões no osso 

trabecular, mas também que tipo de movimentos ocorrem entre as superfícies do implante e do osso, conforme 

ilustrado na figura 2.17. Ao variar o módulo de elasticidade do osso trabecular, verificou que um aumento do seu 

valor conduziu a uma diminuição da deformação do osso. Os micromovimentos do implante em relação à 

estrutura do osso demostram ser suficientemente baixos para evitar a formação de tecido fibroso (fibro 

encapsulamento), favorecendo a osteointegração a longo prazo [51]. 

 

 

Figura 2.17 - Micromovimentos do implante em relação ao osso trabecular [51] 
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Hoje em dia procura-se cada vez mais propor modelos matemáticos que procuram descrever o 

comportamento mecânico dos implantes dentários. Avaliar o nível de micromovimentos através de modelos 

biomecânicos, com base na Mecânica dos Materiais e sistemas massa-mola foi o principal foco do estudo de 

Winter. Este propôs descrever mecanicamente o fenómeno dos micromovimentos que ocorrem entre o implante 

e o osso trabecular, através de diferentes tipos de modelos, variando o tipo de contacto existente entre o osso e o 

implante. Após a aplicação de uma carga axial segundo o eixo do implante foi também possível avaliar o estado 

de tensão na interface osso-implante. Três cenários básicos que reflectem diferentes tipos de fixação dos 

implantes foram simulados. No primeiro modelo proposto o implante está assente sob uma superfície sem haver 

contacto lateral entre as paredes do implante e do osso (figura 2.18 - a), no segundo modelo o implante está 

assente sob uma camada de osso trabecular não havendo, na mesma, contacto entre ambas as superfícies laterais 

(figura 2.18 - b); no terceiro modelo procurou-se simular um implante osteointegrado com osso cortical e 

trabecular, onde as regiões com diferentes módulos de elasticidade são simuladas através de sistemas de molas 

(figura 2.18 - c) [9]. 

 

   

a) b) c) 

Figura 2.18 - Diferentes cenários representativos da fixação dos implantes à superfície óssea [9] 

 

Alguns autores têm tentado combinar modelos teóricos com computacionais para estudar a vida à fadiga 

de implantes dentários [40]. Os implantes dentários estão sujeitos a inúmeros carregamentos cíclicos durante a 

sua vida, esforços esses que são normalmente desenvolvidos durante a fase de mastigação. A fadiga pode causar 

a sua falha, com graves consequências do ponto de vista clinico. Num artigo publicado por Ayllon, este criou um 

modelo numérico e outro teórico para a caracterização dos implantes ensaiados. Segundo o autor, o objectivo de 

usar o modelo numérico é de obter as tensões e deformações no implante, bem como o factor intensidade de 

tensões ao longo da trajetória de uma fissura. O processo de falha por fadiga de um componente pode ser 

dividido em duas etapas: iniciação e propagação da falha. Estas etapas são modeladas de forma distinta, em que 

critérios de fadiga multiaxial são usados na primeira e mecânica da fractura na segunda. O modelo teórico 

suporta uma combinação das fases de iniciação e propagação, sem ter um comprimento pré-definido da fenda 

onde a fase de iniciação termina e a fase de propagação começa. Contudo, cada fase é analisada em separado. A 

fase de iniciação é analisada através da determinação do número de ciclos necessários para gerar uma fenda de 

comprimento a. Na fase de propagação, o número de ciclos necessário para propagar a fenda, para qualquer 

comprimento a até à falha, é calculado com base na mecânica da fractura. 

Em forma de conclusão, pode-se afirmar que o MEF tem sido amplamente usado na previsão do 

comportamento de implantes dentários. Simplificações ao nível da geometria, propriedades do material e 

condições de fronteira devem ser tidas em conta durante a modelação e interpretação dos resultados. 
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3. Materiais e métodos 

 

3.1.  Introdução 

 

Este capítulo é dedicado à descrição detalhada de todos os materiais e métodos aplicados no decorrer do 

trabalho, desde a caracterização dos Sawbones e implantes, aos procedimentos de preparação dos provetes e dos 

ensaios de fadiga, tendo no final sido usada a técnica de microscopia electrónica de varrimento para analisar a 

superfície das amostras ensaiadas. Neste capítulo com o intuito de validar os resultados obtidos é descrito o 

modelo analítico de indentação e é descrita a construção do modelo de elementos finitos usado nas simulações 

numéricas. Os ensaios mecânicos foram todos realizados no Laboratório de Ensaios de Materiais do IDMEC.  

 

3.2.  Método experimental 

 

3.2.1. Caracterização dos Sawbones 

 

O material de inserção dos implantes usado neste trabalho consiste em espumas rígidas de poliuretano 

(PU) conhecidas como Sawbones, fornecido pela empresa com o mesmo nome, Sawbones (Vashon Island, 

Washington, USA). Estas espumas apresentam uma estrutura de célula fechada, cuja a percentagem varia desde 

96.0 a 99.9%, estando disponíveis numa gama de densidades de 0.08 a 0.8 g/cm
3
. A norma ASTM F-1839-08 " 

Standard Specification for Rigid Polyurethane Foam for Use as a Standard Material for Testing Orthopaedic 

Devices and Instruments ", estabelece que “as propriedades uniformes e consistentes da espuma de poliuretano 

rígida fazem desta um material ideal para realizar testes comparativos de parafusos para ossos e outros 

instrumentos e materiais de uso clínico/médico” [54]. 

Foram então selecionados três tipos destas espumas com o objetivo de cobrir uma certa gama de 

densidades. Foi escolhida uma espuma de baixa densidade, com referência 1522-10, a qual foi apelidada de 

Sawbone 10, uma de densidade intermédia, de referência 1522-11, neste caso designado por Sawbone 11 e uma 

espuma de elevada densidade, com a referência 1522-12, ou seja, o Sawbone 12. As propriedades mecânicas 

mais importantes a ter em conta para a realização dos ensaios são a tensão de cedência à compressão (MPa) e o 

módulo de Young obtido em compressão (MPa), tendo sido estas propriedades avaliadas segundo a direção de 

menor espessura do material. As propriedades apresentadas nas tabelas 3.1 a 3.3 foram retiradas do catálogo do 

fabricante, sendo as propriedades mecânicas obtidas em ensaios mecânicos de compressão. Os três blocos 

fornecidos pelo fabricante apresentam dimensões de 13 cm x 18 cm x 4 cm, cada um com um valor de densidade 

característico e diferentes tamanhos de célula, que variam de 0,5 a 2 mm.  

Para simular a parte cortical do osso foi selecionada uma placa de resina epóxi, com referência 3401-01, 

de densidade 1,64 g/cm
3
 e dimensões 13 cm x 18 cm x 2 mm, também fornecida pelo mesmo fabricante das 

espumas de PU. As propriedades apresentadas na tabela 3.4 foram retiradas do catálogo do fabricante. 
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Tabela 3.1 - Propriedades do Sawbone 10 

Sawbone 10 

Densidade (g/cm
3
) 0,16 

 

Tamanho de Célula (mm) 0,5-2 

Tensão Cedência Compressão (MPa) 2,3 

Módulo de Young Compressão (MPa) 23 

Coeficiente Poisson 0,3 

 

Tabela 3.2 - Propriedades do Sawbone 11 

Sawbone 11 

Densidade (g/cm
3
) 0,20 

 

Tamanho de Célula (mm) 0,5-1,5 

Tensão Cedência Compressão (MPa) 3,9 

Módulo de Young Compressão (MPa) 47,5 

Coeficiente Poisson 0,3 

 

Tabela 3.3 - Propriedades do Sawbone 12 

Sawbone 12 

Densidade (g/cm
3
) 0,32 

 

Tamanho de Célula (mm) 0,5-1 

Tensão Cedência Compressão (MPa) 5,4 

Módulo de Young Compressão (MPa) 137 

Coeficiente Poisson 0,3 

 

Tabela 3.4 – Propriedades da placa de resina epóxi 

Placa Epóxi 

Densidade (g/cm
3
) 1,64 

 

Tensão Cedência Compressão (MPa) 157 

Módulo de Young Compressão (GPa) 16,7 

Coeficiente Poisson 0,26 

 

Dos três tipos de Sawbones selecionados, o Sawbone 10 é o que tem menor densidade, sendo o Sawbone 

12 o mais denso e o 11 o que apresenta uma densidade intermédia. 

É importante estabelecer uma relação entre a densidade de cada Sawbone e a densidade óssea, ou seja, 

estabelecer uma ponte entre os materiais usados nos ensaios e o osso natural. Segundo a classificação de Misch 

para a densidade óssea apresentada anteriormente, podemos assumir que com o Sawbone que apresenta uma 

menor densidade pretende-se simular um osso do tipo D3, ou seja, um osso trabecular fino (menos denso) e uma 

parte cortical fina. Já com o Sawbone 12, o mais denso usado nos ensaios, simulou-se as características de um 

osso do tipo D1, ou seja uma parte cortical densa com uma parte trabecular menos densa e por fim o Sawbone de 

densidade intermédia, o 11, está associado a um osso do tipo D2. Na tabela 3.5 apresenta-se a correspondência 

entre os diferentes tipos de Sawbones e a densidade óssea segundo Misch e qual a sua localização na cavidade 

oral. 
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Tabela 3.5 - Relação entre Sawbones e densidade óssea segundo Misch e respectiva localização na cavidade oral 

Sawbone Classificação Misch Densidade 
Localização na Cavidade Oral 

Maxila Mandíbula 

10 D3 Baixa X  

11 D2 Intermédia  X 

12 D1 Alta  X 

 

Com o intuito de validar as propriedades mecânicas dos diferentes tipos de Sawbones, foram realizados 

ensaios mecânicos de compressão a diferentes amostras das espumas fornecidas pelo fabricante. 

O processo iniciou-se com a preparação das amostras para a realização dos ensaios. Foi definido que se 

usariam duas amostras (A e B) de cada tipo de Sawbone, ou seja, duas amostras do 10, 11 e 12. As amostras 

foram cortadas a partir dos blocos originais de PU, através de uma serra de rodear de bancada existente no 

Laboratório de Tecnologias Oficinais (LTO) do IST. Preparadas as amostras, procedeu-se à medição dos 6 cubos 

com recurso a um paquímetro digital. Na figura 3.1 podem observar-se fotografias das amostras ensaiadas.   

 

 

Sawbone 10 Sawbone 11 Sawbone 12 

   

Figura 3.1 - Diferentes amostras de Sawbones ensaiadas 

 

Os ensaios experimentais de compressão foram realizados no Laboratório de Ensaios de Materiais do 

IDMEC. Estes ensaios foram realizados com auxílio a uma máquina universal de ensaios mecânicos da marca 

Instron modelo 5566 (Instron Corporation, Canton, USA), com uma célula de carga de 10kN. A célula desta 

máquina permite aplicar cargas entre 2 e 10kN. Acoplado à máquina está um computador que possui o software 

Bluehill, através do qual foi possível introduzir valores referentes às dimensões das amostras preparadas, 

acompanhar os ensaios e fazer a aquisição dos dados após a realização dos mesmos através de um ficheiro de 

Excel gerado pelo software do programa. 

Cada uma das amostras foi centrada no prato inferior antes de se iniciar o ensaio, conforme apresentado 

na figura 3.2 - a). No decorrer dos ensaios foi feito o registo, quer da força quer do deslocamento do travessão. 

Os ensaios foram realizados segundo a norma ASTM D1621-10 “Standard test method for compressive 

properties of rigid cellular plastics”, onde é descrito o procedimento para a determinação das propriedades 

compressivas de materiais celulares rígidos. Definiu-se que os ensaios seriam realizados a baixa velocidade e 

para isso foi imposta ao prato compressor superior uma velocidade de deslocamento constante de 0,01mm/seg. A 

aplicação da carga foi feita segundo a direção de menor espessura dos cubos, ou seja, segundo a direcção de 

crescimento da espuma sendo os ensaios realizados até se ultrapassar a tensão de cedência, finalizando o ensaio 

no patamar de colapso plástico, como indicado a vermelho na figura 3.2 - b), deste material celular rígido. 
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a) b) 

Figura 3.2 – Ensaios de compressão: a) compressão das amostras na máquina Instron 5566; b) exemplo de curva de 

compressão tensão e extensão de espuma rígida de PU [55] 

 

3.2.2. Caracterização dos implantes 

 

Para a realização dos ensaios experimentais de fadiga foram testados dois tipos de interfaces implante-

pilar, o hexagonal externo e o cone Morse, com os respectivos pilares. O material constituinte destes é o titânio. 

A identificação do tipo de material foi feita através da técnica de espectroscopia de energia dispersiva de raios-x 

(EDS), que permitiu identificar o espectro químico dos implantes. Dessa análise é possível concluir que o titânio 

é o principal elemento constituinte dos implantes, ou seja, estes são fabricados com titânio comercialmente puro 

(Ticp) grau 4, que apresenta a maior resistência mecânica do grupo do titânio puro, usado em diferentes 

aplicações comerciais, como é o caso dos implantes dentários [56]. Na figura 3.3 encontra-se a imagem do 

espectro de EDS do implante hexagonal externo que é em todo semelhante ao do implante cone Morse. Na tabela 

3.6 estão apresentadas algumas das propriedades do Ticp grau 4.  

 

 

Figura 3.3 - Espectro de EDS dos implantes 

 

Tabela 3.6 - Propriedades do Ticp grau 4 (fonte: software CES EduPack 2014) 

Ticp Grau 4 

Densidade (kg/m
3
) 4550 

Módulo de Young (GPa) 120 

Tensão de Cedência à Tracção (MPa) 570 

Tensão de Rotura (MPa) 690 

Tensão de Cedência à Compressão (MPa) 400 

Coeficiente de Poisson 0.37 
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Implantes com diferentes geometrias e tipos de interfaces, tais como a hexagonal externa e cone Morse, 

foram conectados a diferentes pilares através do respectivo parafuso de ligação. Os implantes e pilares estão 

associados segundo o tipo de interface, ou seja, por exemplo, o implante com conexão hexagonal externa apenas 

se liga a um pilar que apresente o mesmo tipo de conexão. Todo o material foi fornecido pela empresa DIO 

(Busan, Korea) e a informação mais relevante foi retirada do respectivo catálogo. Os implantes são 

caracterizados pelo seu diâmetro, Di, e pelo seu comprimento, Li, já os pilares são caracterizados pelo seu 

diâmetro, Dp, comprimento, Lp e canhão (cuff), C. De seguida, nas tabelas 3.7 e 3.8, e nas figuras 3.4 e 3.5, 

apresentam-se as características e dimensões relevantes dos implantes e pilares ensaiados. 

 

Tabela 3.7 – Dados dos implantes usados nos ensaios 

 Cone Morse Hexagonal Externo 

Modelo SFR 4512 FTN 4011B 

Diâmetro, Di (mm) 4,5 4 

Comprimento, Li (mm) 12 11,5 

 

  

a) b) 

Figura 3.4 – Implantes usados nos ensaios: a) cone Morse; b) hexagonal externo 

 

Tabela 3.8 – Dados dos pilares usados nos ensaios  

 Pilar Cone Morse Pilar Hexagonal Externo 

Modelo SAC 4835N (II) AMN 40527 N 

Dp (mm) 4,8 5 

Lp (mm) 5,5 5,5 

C (mm) 3 2 

 

  

a) b) 

Figura 3.5 - Pilares usados nos ensaios: a) cone Morse; b) hexagonal externo 

 

Todos os implantes ensaiados são implantes roscados, daí ser de extrema importância conhecer qual o 

tipo de rosca associada a cada um deles. Numa primeira abordagem foi feita uma pesquisa no catálogo do 

fabricante. Existem apenas dois tipos de rosca, deste fabricante, para os dois tipos de implantes: rosca de dupla 
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entrada, representada na figura 3.6 - a) e rosca enformada, representada na figura 3.6 - b). Apenas com esta 

informação não foi possível saber qual o tipo de rosca dos implantes ensaiados.  

 

  

a) b) 

Figura 3.6 – Tipos rosca do fabricante: a) rosca de dupla entrada; b) rosca enformada [Fonte: catálogo DIO] 

 

Assim, para contornar esta situação, foi utilizado um projector de perfis do Laboratório de Tecnologia 

Mecânica do IST, apresentado na figura 3.7, que permitiu determinar quais os principais parâmetros da rosca dos 

implantes, nomeadamente o passo, p, altura do dente, hd, e o ângulo da rosca, α. Após algumas medições, 

registaram-se os seguintes valores na tabela 3.9: 

 

Tabela 3.9 – Parâmetros da rosca para os implantes ensaiados 

Implante Passo, p (mm) Altura dente, hd (mm) Ângulo rosca, α (º) 

Cone Morse 0,8 0,3 15 

Hexágono Externo 0,8 0,25 13 

 

 

Figura 3.7 – Projector de perfis 

 

De modo a fechar este subcapítulo, apresenta-se de seguida, na tabela 3.10, um quadro resumo com toda 

a caracterização dos implantes apresentada anteriormente. 

 

Tabela 3.10 – Quadro resumo referente à caracterização dos implantes 

Implante Modelo Di (mm) Li (mm) p (mm) h (mm) α (º) 

Cone Morse SFR 4512 4,5 12 0,8 0,3 15 

Hexágono Externo FTN 4011B 4 11,5 0,8 0,25 13 
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3.2.3. Norma ISO 14801: 2007  

 

Os ensaios experimentais de fadiga foram realizados segundo a norma ISO 14801:2007 “Fatigue test 

for endosseous dental implants”. Esta norma internacional especifica um método de teste de fadiga de implantes 

dentários de colocação única. É de grande utilidade para comparar implantes com diferentes formas e tamanhos.  

Segundo a norma, a força do ensaio deverá ser aplicada de forma que: 

 

 Não ocorra constrangimento lateral, 

 O centro de carga (ponto C, figura 3.8), que é a intersecção do eixo de aplicação da carga (linha AB) 

com o eixo do implante (linha DE), deve estar bem definido. 

 

 
Figura 3.8 – Esquema do dispositivo do ensaio de fadiga [57] 

 

O implante deverá ser apertado tal que o seu eixo faça um ângulo de 30º ± 1º com a direcção de 

aplicação da carga, conforme ilustrado na figura 3.8. Este ângulo permite simular de forma mais realista o 

carregamento de um implante dentário. 

A fixação do provete também é ponto importante no ensaio, pois o dispositivo de aperto deverá ser 

desenhado de tal maneira que não deforme a amostra a ensaiar. O implante deverá ser apertado à distância de 3.0 

mm ± 0,1 mm do nível da peça metálica (ver figura 3.8). Esta distância de 3 mm da superfície tem como 

finalidade simular o efeito de reabsorção óssea, que ocorre durante a vida real em fadiga de implantes dentários. 

No limite livre do implante deverá ser colocada uma peça hemisférica onde será aplicada a carga. As 

dimensões do membro de carga deverão ser escolhidas para definir a distância total de l = 11,0 mm ± 0,1 mm do 

centro do hemisfério ao plano de aperto (ver figura 3.8). Caso não seja possível atingir a distância l de 11,0 mm, 

um valor maior deverá ser escolhido e esta escolha deverá ser justificada e documentada. 

Segundo esta norma, os testes deverão ser conduzidos com uma carga unidirecional. A carga deverá 

variar sinusoidalmente entre um pico nominal e 10% deste valor, ou seja, os ensaios deverão ser realizados a 

R=0,1. Relativamente à frequência de carga, esta não deverá ser superior a 15 Hz. 
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3.2.3. Preparação dos provetes e metodologia dos ensaios de fadiga 

 

A preparação dos provetes de ensaio foi feita no LTO e no Laboratório de Ensaios de Materiais do 

IDMEC. O primeiro passo passou por cortar várias amostras a partir dos diferentes blocos de Sawbones e da 

placa de epóxi, como apresentado na figura 3.9. Os Sawbones foram cortados com base de 15 x 15 mm e uma 

espessura de 13 mm, já a placa de epóxi foi cortada segundo toda a sua espessura e também com uma base de 15 

x 15 mm. A adesão entre ambos os materiais foi feita com recurso a uma cola para polímeros. Após a secagem 

da cola, foram abertos os furos no topo dos provetes para a colocação dos implantes. 

 

  

a) b) 

Figura 3.9 - Preparação dos provetes: a) Sawbone e placa de epóxi; b) provete após secagem da cola 

 

O protocolo cirúrgico e a sequência de perfuração para colocação de implantes dentários, obedece a 

algumas etapas desde a inserção do implante até à colocação da coroa. Deve-se usar todo o conjunto de brocas 

definidas pelo fabricante de modo a preparar o leito implantar e só no final se coloca o implante no interior do 

osso. O protocolo cirúrgico pode ser consultado, em anexo (A1), no final deste trabalho. 

Durante a parte experimental foram feitas algumas alterações relativamente ao protocolo cirúrgico, 

nomeadamente na sequência de perfuração, dado que não foi possível arranjar todas as brocas recomendadas 

pelo fabricante. Foram então usadas quatro brocas de diâmetros compreendidos entre os 2 e os 4 mm, onde as 

três primeiras são brocas do kit cirúrgico e a ultima (broca 4) é uma broca de 4 mm do LTO. O sistema de brocas 

usado está indicado na tabela 3.11 e na figura 3.10 apresenta-se todo o equipamento de furar usado. 

 

  

a) b) 

Figura 3.10 – Equipamento de furar: a) Sistema de brocas usado; b) Engenho de furar 
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Tabela 3.11 - Sistema de brocas usado para a abertura dos furos 

 Diâmetro (mm) Kit cirúrgico 

Broca 1 2 Initial Drill 

Broca 2 2.8 Pilot Drill (3512) 

Broca 3 3.3 Tapered Drill (DTI35) 

Broca 4 4 Substituta da Tapered Drill (DTI40) 

 

Escolhido o sistema de brocas adequado e marcado o centro para a abertura dos furos, os provetes 

foram fixados ao engenho de furar Rong Fu (Rong Fu Industrial Co., Taiwan), modelo RF 30 existente no LTO 

(figura 3.10 - b). Nesta máquina, para além da frequência de 50 Hz selecionada, foram definidas as diferentes 

velocidades de rotação para as brocas anteriormente referidas. Assim, para as brocas de 2 e 2,8 mm foi definida 

uma velocidade de rotação de 1010 rpm, pois segundo o fabricante para a Initial Drill e Pilot Drill é 

recomendado usar uma velocidade de rotação entre as 800 e 1500 rpm. Já para as brocas de 3.3 e 4 mm foi 

selecionada uma velocidade de rotação de 865 rpm, a mais próxima das 800 rpm recomendada pelo fabricante 

para a Tapered Drill DTI35 e DTI40. De seguida, na tabela 3.12 mostra-se de forma resumida o que foi 

explicado anteriormente e na figura 3.11 é possível ver a sequência de abertura dos furos.  

 

Tabela 3.12 – Sistema de brocas e seus parâmetros 

 Diâmetro (mm) Velocidade Rotação (rpm) 

Broca 1 2 1010 

Broca 2 2,8 1010 

Broca 3 3.3 865 

Broca 4 4 865 

 

    

a) b) c) d) 

Figura 3.11 - Sequência de furação: a) broca 1 - 2 mm; b) broca 2 - 2,8 mm; c) broca 3 - 3.3 mm; d) broca 4 - 4 mm 

 

Como neste trabalho se pretende estudar o material de inserção do implante, o dispositivo experimental 

definido na norma foi adaptado. 

A peça hemisférica, que é colocada para simular a coroa e o dispositivo de fixação dos implantes usados 

neste trabalho, foram desenhadas no software de CAD SolidWorks 2015 (SolidWorks Corp. Waltham, 

Massachusetts, USA). As dimensões da peça hemisférica foram arbitradas, de modo a cumprir um dos requisitos 

da norma, a distância l de 11 mm (ver figura 3.8). Relativamente ao dispositivo de fixação este foi projectado de 

maneira a que o implante fizesse o ângulo de 30º ± 1º com a direcção de aplicação da carga e, também, que fosse 

possível fixar provetes poliméricos cúbicos de aresta 15 mm. Para tal, foi aberta uma caixa de dimensões 15 x 15 

x 15 mm onde podem ser colocados os respectivos provetes. Ambas as peças foram produzidas no LTO e o 

material usado foi o alumínio para o dispositivo de fixação e o aço para a peça hemisférica. De seguida 
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apresenta-se nas figuras 3.12 e 3.13 as duas peças produzidas. O desenho técnico das peças pode ser consultado 

em anexo (A2), no final do presente trabalho. 

 

  

a) b) 

Figura 3.12 - Peça hemisférica: a) CAD, b) após produção 

 

  

a) b) 

Figura 3.13 - Dispositivo de fixação: a) CAD, b) após produção 

 

Após a correcta abertura dos furos, os provetes de Sawbone foram colocados no interior do dispositivo 

de fixação, conforme apresentado na figura 3.14, estando prontos para a inserção do implante.  

 

 

Figura 3.14 - Colocação do provete no dispositivo de fixação antes da inserção do implante 

 

Os implantes foram inseridos a uma profundidade de 8,5 mm para o hexagonal externo e 9 mm para o 

cone Morse, uma vez que, para realizar os ensaios nas condições de pior cenário segundo a norma ISO 14801, os 

implantes devem ficar 3 mm acima do nível do provete e não totalmente inseridos [57]. A inserção do implante 

foi feita com auxílio de um torquímetro odontológico da marca DIO (Busan, Korea). Este instrumento possui 

uma alavanca em que à medida que se aplica a força, é possível fazer uma leitura do torque, numa escala de 15 a 
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50 Ncm. O torque aplicado foi registado até que o implante fosse totalmente apertado (figura 3.15). De seguida 

foi colocado o pilar sob o implante e o parafuso que promove a ligação dos dois foi apertado com um torque de 

35 Ncm recomendado pelo fabricante (figura 3.16). 

 

 

a) 

   

b) c) d) 

Figura 3.15 – Sequência de aperto do implante: a) torquímetro e respectiva chave de aperto do implante; b) implante 

hexagonal externo; c) aplicação do torque de inserção; d) implante inserido com 3 mm acima do nível do provete 

 

 

a) 

   

b) c) d) 

Figura 3.16 – Sequência de aperto do pilar: a) torquímetro e respectiva chave de aperto do parafuso; b) pilar hexagonal 

externo e parafuso de ligação; c) aplicação do torque ao parafuso; d) pilar inserido no implante 
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Por fim foi, apresenta-se na figura 3.17, a colocação da peça hemisférica no topo do pilar. A distância 

do centro da peça hemisférica ao nível do provete é de l=12 mm. Segundo a norma de ensaios, esta medida 

deveria ser de 11 mm, mas devido às limitações de material e dificuldade em produzir a peça hemisférica, apenas 

se conseguiu garantir uma distância de 12 mm do centro do hemisférico ao nível do provete. 

 

  

Figura 3.17 – Colocação da peça hemisférica no topo do pilar 

 

Apesar da sequência de preparação apresentada anteriormente ter sido feita para o implante hexagonal 

externo, esta foi usada de igual forma para implante cone Morse. 

Os ensaios de fadiga do presente trabalho foram realizados numa máquina de ensaios universal (figura 

3.18) da marca Instron modelo 8502 (Instron Corporation, Canton, USA). Trata-se de uma máquina de 

acionamento servo-hidráulico, com uma célula de carga de 10 kN. 

 

 
Figura 3.18 – Máquina de ensaios Instron 8502 

 

Após a preparação dos provetes de ensaio, e o correcto alinhamento das amarras da máquina, estão 

reunidas as condições para o início dos ensaios de fadiga (figura 3.19). Numa primeira fase foram realizados 

diferentes testes preliminares em várias amostras, onde foi estudada a influência dos diferentes parâmetros dos 

ensaios, tais como, a amplitude de carga, a frequência e número de ciclos. Através destes testes iniciais foi 

também possível perceber qual o comportamento dos diferentes materiais ensaiados e definir os critérios de 

projecto para o trabalho, antes de se iniciar os ensaios finais. Apresenta-se de seguida as diferentes metodologias 

empregues para os ensaios de fadiga. 
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Figura 3.19 – Colocação do dispositivo na máquina de ensaios mecânicos 

 

A metodologia usada para os ensaios preliminares foi a seguinte: 

1. Selecção de diferentes amostras de Sawbones; 

2. Variação dos parâmetros de ensaio, nomeadamente, a amplitude de carga, força média, razão de forças, 

número de ciclos e frequência. Numa primeira abordagem, definiu-se um critério para a força de fadiga. 

Segundo o critério adoptado, a força máxima de fadiga deve estar compreendida entre 15-40 % da força 

máxima registada nos ensaios de compressão estática. Este critério foi adoptado aos diferentes 

Sawbones durante os ensaios preliminares; 

3. Interpretação dos resultados através de gráficos deslocamento – número de ciclos; 

4. Definição do(s) critério(s) de projeto. 

 

Concluídos os ensaios preliminares e definidos os parâmetros ideais, a metodologia usada para os 

ensaios de fadiga foi a seguinte: 

1. Selecção de diferentes amostras de Sawbones; 

2. Inserção dos diferentes sistemas de implantes para cada tipo de Sawbone, ou seja, cada implante foi 

testado com os três tipos de Sawbone de diferentes densidades. Aplicação de diferentes carregamentos, 

segundo uma frequência de 3 Hz durante 120000 ciclos. Uma vez que os inputs da máquina são a 

amplitude e a força média, tornou-se conveniente trabalhar não em função da força máxima de fadiga, 

mas sim em função da força média. Acrescentando o facto que a força média de mastigação de um 

indivíduo varia entre 70 e 150 N [58] pelo que, tanto o implante hexagonal externo, como o implante 

cone Morse, foram ensaiados duas vezes para o mesmo tipo de Sawbone, mas com intensidades de 

carga distintas. Foram realizados ensaios a uma força média mais baixa, entre 70 a 80 N, 

correspondente ao limite inferior da força média de mastigação e, a uma força média de 150 N, 

correspondente ao limite superior da força média de mastigação.  

3. Interpretação dos resultados através de gráficos deslocamento – número de ciclos; 

4. Identificação da localização da falha. 

 

A medição do deslocamento sofrido pelos provetes foi feita com base na posição mínima do actuador 

hidráulico da máquina, quer isto dizer que, quando a máquina se encontra parada o actuador está na sua posição 

máxima (+ 50 cm), o que corresponde a um movimento de tracção. Quando a máquina é ligada, a ascensão do 

seu actuador hidráulico faz com este se desloque para posições sucessivamente inferiores até um limite mínimo 
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(- 50 cm), ou seja, ocorre o movimento de compressão máxima da máquina. A aplicação de uma carga cíclica à 

máquina faz com que o seu actuador oscile sucessivamente entre uma posição mínima e máxima, o que 

corresponde a uma compressão e uma tracção, respectivamente. O esquema da figura 3.20 ilustra esse 

movimento oscilatório. Quando o actuador está na posição mínima, este contacta directamente com o cilindro 

que foi colocado na amarra superior da máquina (figura 3.19), é nesta altura que ocorre a compressão do provete. 

 

 
Figura 3.20 – Esquema do deslocamento do actuador hidráulico da máquina 

  

Assim, o primeiro ciclo da máquina corresponde ao valor inicial do deslocamento (0 mm), sendo que o 

seu valor varia em função da posição mínima do actuador da máquina, ou seja, esta posição corresponde a 

compressão do provete. O valor do deslocamento nos gráficos de fadiga não começa no valor zero, porque foi 

dado à máquina uma função step que faz com que a máquina estabilize o valor da força média e da amplitude no 

início do ensaio e finalizada essa etapa, a função sinusoidal correspondente ao ciclo de fadiga inicia-se por volta 

do quinto ciclo do ensaio. 

 

3.3. Microscopia electrónica de varrimento (SEM) 

 

A microscopia electrónica de varrimento ( Scanning Electron Microscopy - SEM) é um poderoso 

instrumento utilizado no apoio à investigação científica, bem como no desenvolvimento e controlo da qualidade 

de materiais. O uso do SEM também permitiu avaliar o dano acumulado na superfície interior dos provetes, 

sendo feita uma recolha de imagens detalhada das superfícies ensaiadas.   

O princípio de funcionamento do SEM baseia-se na incidência de um feixe de electrões num ponto da 

superfície da amostra-alvo, e a subsequente recolha dos sinais electrónicos emitidos pelo material-alvo. As 

amostras são percorridas sequencialmente por um feixe de electrões acelerado por uma tensão que varia entre 0 e 

30KV, altamente focado através de um sistema de lentes electromagnéticas. Da interacção do feixe electrónico 

com a amostra resulta a emissão de diversos tipos de radiação, entre os quais os electrões secundários utilizados 

na formação da imagem da amostra. Estes são electrões da amostra que sofrem excitação e são libertados de 

camadas muito pouco energéticas, conseguindo apenas ser recolhidos se estiverem à superfície da amostra. Os 

electrões retrodifundidos permitem a distinção, na amostra em análise, de regiões de átomos leves e pesados. A 

emissão deste tipo de electrões resulta de perdas de energia ou interacção elástica, ou seja, embora a trajectória 

do electrão incidente mude, a sua velocidade e energia cinética permanecem constantes [59]. 
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Figura 3.21 – Microscópio electrónico de varrimento 

 

Assim, com base nestes fenómenos de interacção electrónica, é possível obter imagens através de SEM. 

A esta técnica está geralmente associada a técnica de EDS, que permite uma análise quantitativa dos elementos 

químicos na superfície dos materiais. Através desta técnica foi possível analisar o espectro químico dos 

implantes ensaiados, identificando o tipo de material dos mesmos. 

No presente trabalho as amostras foram cobertas com uma liga de ouro-paládio, através do método 

sputtering, onde os iões de ouro e paládio formam um plasma que cobre as amostras a visualizar, o que permitiu 

obter um excelente contraste para obtenção das imagens em SEM. As amostras foram colocadas no microscópio 

electrónico JEOL (Akishima, Japão) modelo JSM – 7001F, apresentado na figura 3.21, e as imagens foram 

obtidas a uma tensão de 10 kV, enquanto na análise química foi usada uma maior quantidade de energia (25 kV) 

de modo a detectar todos os elementos constituintes dos implantes.  

 

3.4. Modelo analítico de indentação 

 

Diversos problemas físicos do mundo real envolvem algum tipo de contacto mecânico. Os problemas da 

mecânica do contacto podem ser estudados experimentalmente, numericamente ou a partir de modelos teóricos. 

Hoje em dia, os conhecimentos provenientes da engenharia são uma mais-valia para a resolução de diferentes 

problemas encontrados na realidade médica dentária, procurando-se com base em modelos bem definidos, fazer 

uma análise e propor soluções para as contradições encontradas.  

Procurou-se um modelo que seja adequado ao comportamento do Sawbone, que é indentado por um 

implante, com o intuito de prever as deformações que ocorrem no mesmo. O modelo encontrado na literatura é 

um modelo de indentação estática para materiais elásticos. Este pretende, com base na teoria da mecânica do 

contacto, descrever a deformação que ocorre no Sawbone, resultante da acção de contacto do implante.  

 O comportamento elástico de um material é caracterizado pela ausência de deformações residuais após 

o material ser submetido a carregamentos e descarregamentos. A teoria da elasticidade é a parte da mecânica dos 

sólidos que estuda os campos de tensão e deformação produzidos em sólidos elásticos submetidos a algum 

carregamento. Os campos de tensão elástico gerados por um indentador seja ele de geometria esférica, cilíndrica 

ou piramidal, embora complexos, encontram-se bem definidos na literatura [60]. A natureza das tensões 

resultante do contacto de dois corpos elásticos é de importância considerável e foi estudada pela primeira vez por 

Hertz [60]. Este ocupava-se com a natureza da deformação localizada e a distribuição de pressão entre dois 

corpos elásticos colocados em contacto mútuo.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Akishima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A3o


35 

 

Uma descrição matemática dum campo de tensão de indentação associado a um indentador específico 

começa com a análise das condições de um ponto de contacto. Este assunto foi estudado por Boussinesq em 

1885 [61]. A chamada solução de Boussinesq para um ponto de contacto permite que a distribuição de uma 

tensão seja determinada para qualquer distribuição de pressão dentro da área de contacto pelo princípio da 

sobreposição. Qualquer configuração de contacto, como a indentação com um indentador esférico ou cilíndrico, 

pode ser vista como uma distribuição apropriada dos pontos de carga de intensidade variável à superfície da 

amostra, e a distribuição de tensões no interior é dada pela sobreposição de cada ponto de carga de indentação do 

campo de tensões. 
 

 

Figura 3.22 – Esquema de indentação cilíndrica [62] 

  

O modelo proposto usa um indentador de geometria cilíndrica, ilustrado na figura 3.22, em contacto 

com a superfície da amostra, procurando-se representar a acção de contacto de um implante com o Sawbone. O 

campo de tensão gerado por indentação de uma superfície plana por um indentador cilíndrico é semelhante ao 

campo de tensão clássico de Hertz. No entanto, uma aresta viva de um indentador cilíndrico conduz a uma 

singularidade no campo de tensão na borda do círculo de contacto. Isto leva à deformação plástica, ou da 

amostra ou do material do indentador. No entanto, se a carga no indentador não for muito elevada, uma pequena 

deformação plástica na borda do círculo de contacto não afecta apreciavelmente a distribuição de tensão elástica 

no material da amostra [62]. 

O campo de tensão associado a um indentador cilíndrico foi determinado analiticamente por Sneddon. 

As equações 2, 3 e 4 caracterizam as condições de fronteira do problema [62]. 

 

  (   )        (2) 

   (   )          (3) 

  (   )          (4) 

 

A equação 2 impõe que as tensões normais, σz, na superfície livre fora da região de contacto são nulas. 

A segunda condição de fronteira assegura a ausência de atrito na região de contacto entre o indentador e a 

amostra. Por fim, a equação 4 força o deslocamento na direcção z, uz, a ser consistente com a face plana do 

indentador, ou seja, uz define a profundidade de indentação, h. O campo de tensões é calculado pela sobreposição 

do campo de tensão de Boussinesq de acordo com a pressão abaixo do indentador.  

Em todas as fórmulas apresentadas, as coordenadas r e z são quantidades positivas com z positivo 

correspondendo à direcção da superfície até ao interior do volume da amostra. Um valor positivo de ur indica um 

deslocamento para lá do eixo de simetria. A pressão de contacto pm e o raio do círculo de contacto a são 
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quantidades positivas. Para as tensões, um valor negativo corresponde a uma compressão e um valor positivo 

corresponde a tracção. 

No caso de um identador cilíndrico, a distribuição de pressão de contacto é:  
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Abaixo do indentador, uz, é a profundidade de penetração abaixo da superfície livre do indentador e é obtida por: 
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que é independente de r. Para o exterior do círculo de contacto, o deslocamento normal é: 
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Para um indentador cilíndrico, a tensão radial na superfície indentada é dada pela seguinte expressão: 
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 Os deslocamentos radiais na superfície indentada são dados por: 
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3.5. Método dos elementos finitos 

 

O método dos elementos finitos (MEF) é um procedimento numérico habitualmente usado para a 

análise de estruturas e componentes mecânicos de geometrias complexas, tendo como um dos principais 

objectivos a determinação do estado de tensão e de deformação de um sólido de geometria arbitrária sujeito a 

acções exteriores. Baseado no conceito de discretização, a ideia consiste em transformar um domínio complexo 

na soma de diversos sub domínios de geometria simples.  

A formulação de um problema através do MEF depende, fortemente, das simplificações feitas ao nível 

da geometria, material, das solicitações exteriores e condições de fronteira a aplicar. O tipo de análise que é feita 

também assume um papel importante, por exemplo, na maioria dos casos, uma estrutura é sujeita a solicitações 

dinâmicas, contudo em diversos problemas é normal fazer-se uma análise estática à estrutura, ou seja, as forças 



37 

 

Pré-Processamento 

•Construção modelo 

Processamento 

•Análise numérica 

Pós-Processamento 

•Obtenção resultados 

aplicadas sobre a mesma são feitas a um ritmo suficientemente lento onde é possível desprezar as forças de 

inércia a que cada um dos componentes ficaria sujeito. A não linearidade ou linearidade do problema também é 

um tópico importante, ou seja, quando se assume que os deslocamentos, provocados pelas forças aplicadas, são 

muito pequenos quando comparados com as dimensões da estrutura, é razoável assumir-se que a análise é linear 

geometricamente, pois não ocorrem modificações geométricas que afectem a distribuição de tensões na estrutura, 

uma vez que os deslocamentos e as deformações são infinitesimais. Também ao nível do material é normal 

considerar que a relação entre as tensões e as deformações é linear (comportamento elástico). 

Na figura 3.23, apresenta-se as três etapas habitualmente usadas nos softwares comerciais no 

processamento do MEF: pré-processamento, processamento e pós-processamento. 

 

A primeira etapa inicia-se com a modelação da geometria do problema, usando na maioria dos 

problemas softwares CAD onde é possível gerar ficheiros que podem ser importados para os programas que 

utilizam o MEF para a resolução do problema em causa. Ainda nesta fase, é definida a malha que discretiza o 

domínio, define-se qual o tipo de análise a realizar (estática, dinâmica, etc…), introduz-se as propriedades 

materiais (módulo Young, coeficiente Poisson, tensão de cedência, etc…), elege-se o tipo de elemento 

(bidimensional, tridimensional) e seu tamanho, aplicam-se as condições de fronteira e cargas da estrutura. Na 

etapa de processamento são geradas equações necessárias para a solução do problema, onde o cálculo das 

mesmas permite validar o modelo criado no pré-processamento. O tempo de processamento depende da 

quantidade de equações gerada e do tipo de solução numérica adoptada pelo software. Na última etapa são 

apresentados os resultados, geralmente sob a forma gráfica onde é possível visualizar várias grandezas, tais como 

as deformações e tensões representativas do comportamento da estrutura.  

Feita esta breve abordagem, apresenta-se de seguida o modelo construído para a análise dos implantes 

através do MEF. 

A etapa de pré-processamento iniciou-se com a modelação das geometrias no programa SolidWorks 

2015. Apresenta-se na figura 3.24, duas geometrias distintas para os implantes, uma lisa e outra roscada. 

 

   

a) b) 

Figura 3.24 – Geometrias modeladas no software CAD: a) implante liso; b) implante roscado e detalhe da rosca 

Figura 3.23 – Etapas de processamento do MEF 
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A criação da geometria lisa tem como finalidade a simplificação do modelo, ou seja, esta foi usada 

numa primeira análise para o estudo das tensões e deformações que ocorrem no conjunto implante-Sawbone. 

Posteriormente foi elaborada uma geometria roscada com base nos dados recolhidos do catálogo do fabricante e 

com as medições feitas através do projector de perfis (tabela 3.9). A zona do pilar e da coroa foram 

simplificadas, visto que o importante para análise através do MEF será o estudo da influência do corpo do 

implante sob o conjunto Sawbone-epóxi. Ambos os implantes apresentam um diâmetro nominal de 4 mm e um 

comprimento de 12 mm, desde a sua base até ao pescoço do mesmo. 

Na figura 3.25, pode-se observar as geometrias do Sawbone e do epóxi, onde foram assemblados os dois 

tipos de implantes anteriormente criados, criando-se assim um modelo geométrico dos provetes de ensaio. 

 

   

a) b) c) 

Figura 3.25 – Geometria representativa dos provetes de ensaio: a) geometria do provete polimérico com o implante inserido; 

b) geometria implante liso; c) geometria implante roscado 

 

Ambas as geometrias foram importadas para o software comercial Ansys Workbench 14.5 

(Canonsburg, Pensilvânia, E.U.A). Para a geração da malha da geometria lisa foi usado o elemento 

tridimensional SOLID186, que é um elemento hexaédrico de 20 nós, com 3 graus de liberdade por nó (translação 

nas direcções x, y e z). Relativamente à malha da geometria roscada, o elemento usado foi o SOLID187, trata-se 

de um elemento tetraédrico de 10 nós, possuindo também 3 graus de liberdade por nó. Ambos os elementos são 

ideais para modelar malhas provenientes de sistemas CAD/CAM [63].  

Para o estudo de ambas as malhas, representadas na figura 3.27, foi imposto um critério de 

convergência de 7% para a tensão de von Mises, ou seja, variou-se sucessivamente o tamanho do elemento, 

refinando algumas zonas localmente, até que o erro alcançado fosse próximo de 7% em relação à malha mais 

refinada, de modo a garantir uma malha equilibrada para a realização das simulações. É de realçar que o estudo 

da convergência não foi feito no ponto onde a tensão de von Mises apresenta o seu valor máximo, mas sim num 

ponto da geometria relativamente próximo a este, onde os gradientes de tensão não são tão acentuados. O estudo 

do andamento do erro da malha está apresentado na figura 3.26. É visível, para ambas as situações, que nos 

últimos refinamentos, apesar do erro ser menor ao estipulado inicialmente, a sua variação é bastante baixa. 

Tendo também em conta as dimensões do modelo físico, não se justifica assim usar uma malha com um 

excessivo número de elementos, dado que uma malha computacionalmente mais pesada, requer maior tempo de 

processamento. A amarelo, na mesma figura, está assinalado o ponto para o qual a malha atingiu o critério de 

convergência imposto. O erro alcançado para a malha lisa foi de 6,97% e para a roscada foi de 6,83 %. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Canonsburg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pensilv%C3%A2nia
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Figura 3.26 – Evolução do erro computacional da malha  

 

 
a) 

 
b) 

Figura 3.27 – Malhas computacionais: a) implante liso; b) implante roscado 

 

Os parâmetros da malha para as geometrias lisa e roscada estão representados na tabela 3.13. O 

parâmetro skewness é um indicador de qualidade da malha, que indica o quão distorcidos estão os elementos. 

Para uma boa simulação numérica, o seu valor deve estar compreendido entre 0,25-0,5 [64].  

 

Tabela 3.13 – Parâmetros da malha computacional: geometria lisa e roscada 

 Geometria Lisa Geometria Roscada 

Elemento SOLID186 SOLID187 

Tamanho Elemento (mm) 0,48 0,58 

Nº Elementos 37731 187823 

Skewness 0,289 0,278 
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Algumas simplificações foram feitas para as simulações, simplificações essas adoptadas para os dois 

modelos criados. Em primeiro lugar, todos os materiais foram considerados homogéneos, isotrópicos e 

linearmente elásticos [45-50]. As propriedades mecânicas dos materiais, necessárias para as simulações, são as 

que se apresentam na tabelas 3.1 a 3.3 para os diferentes tipos de Sawbone, na tabela 3.4 para o epóxi e na tabela 

3.6 para o titânio. Foi ainda assumido que os implantes estão 100% osteointegrados. Para tal, foi utilizado o tipo 

de contacto bonded para simular o contacto entre as diferentes superfícies, pois segundo este modelo não há 

separação ou escorregamento entre as faces e arestas nas superfícies de contacto [66].  

Relativamente às condições de fronteira adoptadas, as faces laterais do epóxi e todas as faces do 

Sawbone estão constrangidas de movimentos nas três direcções, x, y e z, sendo a carga aplicada na face de topo 

do implante, segundo um ângulo de 30º graus com o eixo axial do implante, simulando assim as condições de 

carregamento da norma ISO 14801. A intensidade da carga utilizada corresponde aos dois valores limite da força 

média de mastigação realizada por um individuo, ou seja, foram realizadas análises para os diferentes tipos de 

Sawbones aplicando uma carga estática de 70 N e de 150 N. 

Finalizada a construção do modelo numérico, segue-se agora a fase de processamento. Esta fase inicia-

se com a obtenção da matriz de rigidez elementar. A rigidez relaciona os deslocamentos nodais com as forças 

aplicadas nos nós. A matriz de rigidez para um elemento depende da função de interpolação, da geometria do 

elemento e das propriedades materiais definidas na etapa de pré-processamento. Calculada a matriz rigidez de 

cada elemento, a fase seguinte passa pela assemblagem da matriz rigidez global, [K] e construção do vector de 

forças global, {F}, com base nos vectores de força elementares. Tratando-se de uma análise estática linear, os 

deslocamentos {u} são calculados segundo a seguinte equação: 

 

, -* +  * +  * +   , -  * + (11) 

 

Para finalizar, também foi feito um estudo numérico para validar as equações apresentadas no 

subcapítulo 3.4. Foi gerada uma geometria representativa do modelo de indentação, onde a amostra ensaiada é 

um bloco cúbico com aresta de 15 mm, representativo do Sawbone, e o indentador é o implante de geometria lisa 

(figura 3.28). O critério de convergência da malha foi de 5% para a tensão de von Mises, estando os parâmetros 

apresentados na tabela 3.14. As condições de fronteira impostas são iguais às apresentadas anteriormente, ou 

seja, constrangimento total das paredes laterais do Sawbone e da sua base.  

Tabela 3.14 Parâmetros da malha computacional da geometria de indentação 

 Geometria de Indentação 

Elemento SOLID186 

Tamanho Elemento (mm) 0,6 

Nº Elementos 19572 

Skewness 0,103 
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a) b) 

Figura 3.28 – Geometria de indentação: a) modelação CAD; b) modelação MEF 

 

A carga aplicada no eixo do indentador é de carácter compressivo, logo a intensidade da força usada nos 

cálculos analíticos e nas simulações de indentação, corresponde à componente vertical, Fy, da força total usada 

nos ensaios de fadiga.  

Na figura 3.29 pode-se observar o triângulo de forças, onde se representa a decomposição da resultante 

segundo as direcções x e y. 

 
 

 

Figura 3.29 – Triângulo de forças com decomposição da força total 

 

A fase de pós-processamento será apresentada no capítulo 4, para todos os casos apresentados neste 

subcapítulo. 
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4. Resultados e discussão 

 

4.1.  Introdução 

 

Neste capítulo encontram-se os resultados dos ensaios mecânicos de compressão e de fadiga realizados. 

Também são apresentados os resultados das simulações numéricas. A discussão apresentada foi baseada não só 

nos resultados obtidos ao longo do trabalho, bem como através de estudos já previamente publicados, 

procurando-se fazer uma ponte entre os resultados experimentais e a realidade médica. 

 

4.2.  Ensaios de compressão 

 

Como foi descrito anteriormente, os ensaios de compressão foram realizados com intuito de validar as 

propriedades mecânicas dos diferentes tipos de Sawbones. Para tal foram avaliadas duas propriedades: a tensão 

de compressão e o módulo de compressão. Os valores destas duas propriedades foram retirados do catálogo de 

fabricante, para os diferentes tipos de Sawbones, e comparou-se esses valores com os registados durante os 

ensaios. A máquina de ensaios mecânicos regista a força aplicada e o deslocamento do travessão que depois são 

convertidos, com as dimensões das amostras, em tensão e extensão nominais. 

A tensão de cedência do material à compressão é aquela para a qual os materiais começam a deformar-

se plasticamente, ou seja, ocorrem deformações permanentes, deixando de haver total recuperação elástica. Nos 

ensaios realizados, o ponto máximo de tensão que foi registado corresponde ao valor da tensão de cedência à 

compressão. Para encontrar qual o valor do módulo de compressão, ou seja, o módulo de elasticidade do 

material, representa-se a curva tensão (MPa) e extensão (mm/mm) e identifica-se a zona elástica do material. Foi 

possível calcular o valor do módulo de elasticidade para as seis amostras ensaiadas, através de uma regressão 

linear do tipo     , regressão essa que corresponde à lei de Hooke,     , onde a tensão e a deformação são 

proporcionais e E corresponde ao valor do módulo de Young à compressão do material. 

Na tabela 4.1, estão registados os valores obtidos nos ensaios e a comparação feita com os valores 

retirados do catálogo do fabricante. Os gráficos tensão-extensão e as dimensões das amostras de Sawbone usadas 

nos ensaios de compressão podem ser consultadas em anexo (A3) no final do deste trabalho. 

 

Tabela 4.1 - Comparação resultados experimentais com os valores de referência do fabricante 

 
Módulo Compressão (MPa) Tensão Compressão (MPa) 

Sawbone 10 
Fabricante 23 2,3 

Experimental 33.91±1.20 1.85±0.028 

Sawbone 11 
Fabricante 47,5 3,9 

Experimental 47.68±4.86 2.88±0.268 

Sawbone 12 
Fabricante 137 5,4 

Experimental 137.92±3.75 5.68±0.007 
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Através dos resultados obtidos nos ensaios experimentais, podemos concluir que o Sawbone 12 é o que 

apresenta valores, quer para o módulo de compressão, quer para a tensão de compressão, mais próximos dos 

valores de referência do fabricante. Relativamente ao Sawbone 10, este revelou ser o que apresenta uma maior 

discrepância de resultados relativamente aos valores de referência recolhidos. Para contornar esta situação o 

ideal seria aumentar o número de amostras ensaiadas, de modo a obter resultados mais expressivos e próximos 

dos valores de referência do fabricante. 

 

4.2. Ensaios preliminares de fadiga 

 

Os ensaios preliminares foram realizados com intuito de seleccionar os parâmetros ideais para os 

ensaios de fadiga. Através destes ensaios foi possível compreender qual a resposta do material polimérico 

quando solicitados a diferentes níveis de carregamento. Como ponto de partida e com base nos ensaios de 

compressão estática impôs-se um critério para a força máxima de fadiga, critério esse que define que a força 

máxima de fadiga deve estar compreendida entre 15-40 % da força de compressão máxima. Com base nesse 

critério, nestes primeiros ensaios variou-se a força máxima de fadiga, a frequência do ensaio, o respectivo 

número de ciclos e o tipo de Sawbone. Na tabela 4.2 estão registados os dados dos provetes correspondentes aos 

ensaios preliminares, nomeadamente o tipo de Sawbone ensaiado, os valores do torque de inserção do implante, 

Ti e do parafuso de ligação, Tp, a frequência, f, e número de ciclos do ensaio, Nº, os parâmetros de fadiga, tais 

como a força média, Fm, a amplitude, A, a força máxima, Fmáx, e mínima, Fmín, e a razão de forças, R. O implante 

testado durante estes ensaios foi um implante hexagonal externo, com o respectivo pilar. 

 

Tabela 4.2 – Dados dos ensaios de fadiga preliminares 

Provete Ensaio Sawbone 
Ti 

(Ncm) 

Tp 

(Ncm) 

f 

(Hz) 
Nº 

Fm 

(N) 

A 

(N) 

Fmáx 

(N) 

Fmín 

(N) 
R 

1 1 11 30 35 1 60 136,5 123,5 260 13 0,05 

2 1 12 45 35 4 1000 121 99 220 22 0,1 

2 2 12 45 35 5 2000 121 99 220 22 0,1 

2 3 12 45 35 4,5 100000 150 122,73 272,73 27,27 0,1 

3 1 11 35 35 4,5 45323 70 57,27 127,27 12,73 0,1 

4 1 12 45 35 4,5 100000 150 122,73 272,73 27,27 0,1 

4 2 12 45 35 4 200000 165 135 300 30 0,1 

4 3 12 45 35 3,8 200000 165 135 300 30 0,1 

4 4 12 45 35 3 1048574 165 135 300 30 0,1 

 

 Nestes ensaios foram usados 4 provetes. Nos provetes 1 e 3 testaram-se Sawbones de densidade 

intermédia e nos provetes 2 e 4 foram usados Sawbones mais densos. No primeiro ensaio, aplicou-se ao provete 

1 uma força média de 136,5 N e um valor de R igual a 0,05. Com base nestes dois parâmetros, a correspondente 

força máxima de fadiga foi de 260 N, cerca de 40% da força máxima de compressão estática. Este primeiro 

ensaio foi conduzido a 1 Hz e realizaram-se apenas 60 ciclos.  

O provete 2 foi ensaiado três vezes, sendo que nos dois primeiros ensaios a força média usada foi de 

121 N, variando-se apenas entre cada ensaio o número de ciclos e a frequência. Verificou-se durante estes dois 
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ensaios que o aumento da frequência conduz a um aumento do erro entre os valores impostos à máquina e os 

devolvidos durante o ensaio. Assim, no terceiro ensaio com o provete 2 reduziu-se a frequência de 5 Hz para 4,5 

Hz, aumentando também a força média para 150 N e o número de ciclos para 100000.  

De modo a perceber se a resposta do material era a mesma perante uma variação da intensidade da força 

e do tipo de Sawbone, o provete 3 foi testado com uma força média de 70 N, cerca de metade da ensaiada 

anteriormente com o provete 2 (Ensaio 3; 150 N), força essa aplicada ao implante inserido no Sawbone de 

densidade intermédia (Sawbone 11).  

Por fim o provete 4 foi testado quatro vezes. Ao longo dos ensaios variou-se o valor da frequência, 

verificando-se que para uma frequência de 3 Hz, o erro entre os valores impostos à máquina e os devolvidos 

durante o ensaio era minimizado comparativamente a outras frequências testadas. Sendo assim, a frequência 

usada para os ensaios de fadiga posteriormente realizados foi de 3 Hz. Além disso, para definir o número de 

ciclos para o qual ocorre a falha dos provetes, variou-se o número de ciclos e a intensidade da força média do 

ensaio. Os últimos ensaios foram determinantes, pois submeteu-se o provete a elevados números de ciclos, entre 

100000 e cerca de 1050000, permitindo assim identificar até que ponto, ou seja, até quantos ciclos será 

necessário submeter os novos provetes de modo a obter resultados aceitáveis para uma correcta análise. 

 

 

Figura 4.1 - Resultados dos ensaios preliminares de fadiga 

 

Na figura 4.1, estão representados os resultados dos ensaios preliminares de fadiga, através de gráficos 

deslocamento - número de ciclos. Dos vários ensaios realizados, apresentam-se apenas quatro curvas: A curva do 

ensaio 3 do provete 2, a curva do provete 3 e as curvas dos ensaios 1 e 4 do provete 4. Apesar do provete 4, 

durante o quarto ensaio, ter sido submetido a mais de um milhão de ciclos, na figura 4.2 apenas estão 

representados os primeiros 150000 ciclos.  

Numa primeira análise dos gráficos, é notório que o andamento das curvas é em todo semelhante, 

independente do tipo de provete ensaiado e da intensidade de carga aplicada. A questão que se coloca agora é “o 

que representam estas curvas?”. Os provetes de ensaio são constituídos por três materiais distintos, o implante de 

titânio, a placa de epóxi e o Sawbone de PU. O sistema implante-pilar-parafuso não sofreu qualquer dano nos 

ensaios. Do ponto de vista dos materiais e do seu comportamento, é correto afirmar que o material que apresenta 
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neste caso menos resistência mecânica será o primeiro a falhar, ou seja, a acumulação do dano será maior no 

material menos resistente. Dos três materiais envolvidos nos ensaios, os Sawbones são os que apresentam menor 

resistência mecânica, ou seja, são susceptíveis de colapsar primeiro. Os Sawbones são materiais poliméricos 

celulares e ao fazer uma pesquisa na literatura sobre ensaios de fadiga de materiais celulares, chegou-se à 

conclusão que o andamento das curvas dos ensaios de fadiga (figura 4.1) é em todo semelhante à curva tensão-

extensão de uma espuma rígida com um comportamento elasto-plástico quando sujeita a compressão uniaxial 

(figura 4.2) [66, 67]. A resposta deste tipo de material em ensaios de compressão exibe em primeiro lugar uma 

região linear elástica a baixas extensões, seguida de um longo patamar de colapso onde as tensões não variam 

muito, até um ponto de densificação onde a tensão sobe abruptamente [67]. Cada uma destas regiões é 

caracterizada por diferentes mecanismos de deformação. 

 

 

Figura 4.2 - Curva tensão-extensão de espuma elasto-plástica [67] 

 

Ao observar-se o andamento das curvas dos ensaios, e tendo como referência a curva do terceiro ensaio 

do provete 2, apresentado na figura 4.3, pode concluir-se que numa primeira fase (1) e para um baixo número de 

ciclos (N<7000) que a resposta do material é essencialmente linear elástica, onde há uma rápida acumulação de 

deformação causada pela flexão e alongamento das paredes celulares, como esquematizado no modelo de Ashby 

representado na figura 4.4 - a [66]. Ultrapassada essa fase, é no ponto de cedência (2) que ocorre o colapso da 

primeira célula. Após se ultrapassar esse pico, ocorre um ligeiro decréscimo da deformação (3), consequência do 

amaciamento do material, registando-se valores de deformação mais baixos temporariamente. No final desta fase 

inicia-se um patamar (4) onde o aumento do valor da deformação no material é pouco significativo, com o 

incremento do número de ciclos. É durante esta fase que ocorre o fenómeno de colapso plástico, com formação 

de plasticidade localizada nos nós de ligação das membranas do material celular (figura 4.4 - b), devido ao facto 

de se ter excedido o valor limite do momento plástico total, Mp, quando se aplica uma força normal às paredes 

celulares [66].  

 

   
 

 
   

  (12) 

  

A equação 12 expressa o valor do momento plástico total, onde    corresponde ao valor da tensão de 

cedência da parede celular e t é a espessura dessa mesma parede. De modo a comparar espumas com diferentes 

propriedades mecânicas, assumindo que a espessura da parede celular é a mesma para as diferentes espumas, é 

razoável afirmar que a espuma que apresentar uma tensão de cedência menor, terá consequentemente um valor 
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para o momento plástico menor, logo a capacidade que a espuma tem para contrariar a acção da força imposta é 

menor, consequentemente o colapso das células ocorre mais cedo.  

 Apesar de não se ter verificado durante estes ensaios, a partir de um número crítico de ciclos, quando a 

estrutura está praticamente colapsada, as paredes das células apostas acabam por se tocar, exercendo uma pressão 

ainda maior no próprio sólido, originando uma zona onde a deformação cresce de forma repentina, ou seja, ocorre o 

fenómeno de densificação [66]. No entanto, no nosso caso a zona por debaixo do implante não chega a atingir a 

densificação, mesmo com ensaios de 1 milhão de ciclos. 

A análise apresentada, apesar de ter sido feita em particular para um determinado ensaio, é expansível 

aos restantes, ou seja, tendo em conta que o comportamento das curvas é o mesmo, os fenómenos de deformação 

do material são semelhantes, diferindo apenas os valores para o número de ciclos e correspondente deformação 

para os quais termina cada uma das fases descritas anteriormente. Além disso, apesar dos mecanismos de 

deformação descritos serem característicos de um ensaio estático (figura 4.2), está provado que os materiais 

celulares quando sujeitos a cargas cíclicas de compressão apresentam um comportamento semelhante, ou seja, 

três regiões distintas podem ser identificadas, uma primeira onde dominam os fenómenos elásticos, um patamar 

onde ocorre o colapso plástico das células e uma última zona de densificação dessas mesmas células nas curvas 

extensão-nº ciclos (figura 4.3) [68, 69]. 

 

 

Figura 4.3 - Identificação das zonas de deformação: 1 - zona linear elástica; 2 - ponto de cedência; 3 - amaciamento do 

material; 4 - início do patamar de colapso plástico. 

 

  

a) b) 

Figura 4.4 – Mecanismos de formação: a) flexão das paredes celulares, b) formação de plasticidade localizada [66] 
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Como já foi referido anteriormente, as espumas de poliuretano são amplamente utilizadas como meio de 

teste alternativo ao osso trabecular, em diferentes ensaios biomecânicos. Na maioria dos estudos publicados, 

apenas as propriedades estáticas destes materiais foram avaliadas, apesar de serem usados em testes de fadiga. 

Logo é de extrema importância conhecer o comportamento à fadiga destas espumas e compará-lo ao do osso 

trabecular, pois uma estrutura e comportamento estático similares podem não resultar no mesmo comportamento 

à fadiga dos dois materiais.  

Estudos in vitro têm demonstrado que o osso trabecular apresenta um comportamento à fadiga 

complexo, com acumulação de extensões permanentes quando sujeito a cargas cíclicas [68,69]. Num estudo 

publicado por Palissery [12], o autor caracterizou à fadiga espumas de poliuretano usadas como materiais 

alternativos ao osso trabecular. Este verificou que a performance da espuma foi qualitativamente similar ao 

comportamento à fadiga do osso trabecular, particularmente à compressão, com o material exibindo acumulação 

de extensões permanentes, como apresentado na figura 4.5. Posto isto, fica demonstrado que os mecanismos que 

regem cada uma das fases do processo de deformação por fadiga são os mesmos para ambos os materiais [12, 

68]. 

 

  
a) b) 

Figura 4.5 – Comportamento à fadiga: a) osso trabecular [68]; b) espumas de poliuretano [12] 

 

 Uma vez identificado que o comportamento do osso trabecular e do Sawbone à fadiga é o mesmo, 

torna-se de especial interesse estudar cada uma das diferentes fases do processo de deformação, nomeadamente, 

o que se passa após se atingir o patamar de colapso plástico. É durante esta fase que ocorre a deformação plástica 

nos nós das diferentes células, formando-se as chamadas bandas de deformação, geralmente localizadas 

transversalmente à direcção de aplicação da força e têm tendência a propagar-se por toda a espuma com o 

aumento do número de ciclos. Consoante a densidade e as condições de ensaio, nomeadamente a intensidade da 

força média de fadiga, formam-se bandas de deformação em diferentes locais das espumas, resultante de uma 

contínua acumulação de deformação com o aumento do número de ciclos [70]. Este fenómeno está representado 

na figura 4.6, onde é visível que numa primeira fase e para um baixo número de ciclos começam a surgir as 

primeiras células colapsadas e à medida que o número de ciclos aumenta, ocorre uma acumulação de extensões 

permanentes nas diferentes células, promovendo um aumento do tamanho da banda de deformação, logo um 

maior número de células colapsadas no material, até um número crítico de ciclos onde toda a estrutura encontra-

se totalmente colapsada.  
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Figura 4.6 – Identificação de bandas de deformação plástica. [69] 

 

Através das imagens recolhidas pelo SEM foi possível visualizar a zona afectada para as diferentes 

amostras ensaiadas e assim, avaliar qualitativamente a intensidade do dano na estrutura dos Sawbones. As 

imagens apresentadas na figura 4.7 mostram claras diferenças nas duas amostras ensaiadas. A imagem da 

esquerda, referente ao provete 2, evidência uma estrutura bastante deformada, onde é possível identificar cerca 

de três bandas de deformação localizadas em três zonas distintas: uma primeira no topo do Sawbone, junto da 

interface com o epóxi e as outras duas sensivelmente a meio da amostra. Comparativamente à imagem da direita, 

referente ao provete 3, é visível que a estrutura do Sawbone apresenta-se menos deformada que a anterior, 

nomeadamente a meio da estrutura onde se pode ver que as células nessa zona encontram-se intactas, sendo 

possível identificar uma banda de deformação junto da base do implante e o início da formação de outra banda 

junto da interface com o epóxi, onde é possível ver algumas células já colapsadas.  

  

  
a) b) 

Figura 4.7 – Imagens SEM após realização dos ensaios preliminares: a) provete 2; b) provete 3 

 

As principais diferenças encontradas podem ser justificadas pelo facto de no provete 2, a amostra do 

Sawbone ter sido sujeita a um maior número de ciclos e a uma intensidade de força superior, comparativamente 

ao provete 3, ou seja, a área afectada no provete 2 é maior, resultado de uma maior acumulação de deformação 

com o aumento do número de ciclos, o que resultou num aumento do número de células colapsadas e 

consequentemente mais bandas de deformação.  
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4.3. Ensaios de fadiga 

 

Compreendido o andamento das curvas e o comportamento do material com base nos ensaios 

preliminares, submeteram-se novos provetes a ensaios de fadiga. De seguida são apresentados os resultados 

desses ensaios, estando estes agrupados do seguinte modo: em primeiro lugar estão apresentados os resultados 

referentes aos ensaios realizados com o implante hexagonal externo e depois os resultados para o implante cone 

Morse. Para os dois tipos de implante os resultados estão dispostos segundo o tipo de Sawbone nos quais os 

implantes foram inseridos. No final serão confrontados os resultados para cada uma das situações apresentadas, 

com base nos gráficos deslocamento-número de ciclos e com as imagens recolhidas através do SEM. Para todos 

os ensaios realizados nesta fase, os provetes foram submetidos a um total de 120000 ciclos, a uma frequência de 

3 Hz, razão de forças de 0,1, variando-se apenas entre cada ensaio a intensidade da força média e o tipo de 

Sawbone. Como se verificou nos ensaios preliminares não há necessidade de aumentar o número de ciclos. 

 

4.3.1. Interface implante-pilar hexagonal externo 

 

Em baixo estão apresentados os resultados dos ensaios para o implante hexagonal externo. Nas tabelas 

4.3, 4.4 e 4.5 estão listados os dados dos provetes, nomeadamente o valor do torque de inserção do implante, Ti, 

e do parafuso de ligação, Tp, os parâmetros de fadiga, tais como a força média, Fm, a amplitude, A, a força 

máxima, Fmáx e mínima, Fmín, e o torque de desaperto do implante, Td, para os Sawbones 10, 11 e 12, 

respectivamente. Nas figuras 4.8, 4.10 e 4.12 estão representados os gráficos referentes aos vários ensaios 

realizados para os três tipos de Sawbones.  

 

Tabela 4.3 - Dados do implante hexagonal externo ensaiado no Sawbone 10 

Provete Ti (Ncm) Tp (Ncm) Fm (N) A (N) Fmáx (N) Fmín (N) Td (Ncm) 

6 25 35 75 61,36 136,36 13,64 20 

11 30 35 150 122,73 272,73 27,27 15 

 

 

Figura 4.8 - Resultado dos ensaios do Sawbone 10 para implante hexagonal externo 
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Os resultados da figura 4.8 demonstram uma clara diferença no andamento das duas curvas. A curva a 

verde, representativa do ensaio realizado a uma força média de 75 N, apresenta um comportamento similar aos 

que se registaram durante os ensaios preliminares, não se registando, no patamar de colapso plástico que se inicia 

por volta dos 10000 ciclos, um aumento no valor da deformação com o incremento do número de ciclos. 

Relativamente à curva a vermelho, o aumento para o dobro do valor da força média do ensaio promoveu desde 

cedo um aumento repentino da deformação para um baixo número de ciclos, comportamento esse que tem 

tendência a reduzir-se durante a fase de colapso plástico do material, onde claramente é visível que o aumento 

gradual do número de ciclos promove um decréscimo da taxa de deformação do Sawbone, ou seja, apesar de 

tratarem-se de duas fases de deformação com comportamentos distintos, a taxa de deformação do material é 

maior no regime elástico, comparativamente com a fase de colapso plástico. Por volta dos 64000 ciclos, 

verificou-se um novo aumento no valor da deformação do material até se completar o ensaio.  

 

  

a) b) 

Figura 4.9 – Imagens SEM do Sawbone 10 testado com implante hexagonal externo: a) provete 6; b) provete 11 

 

Com base nas imagens recolhidas através do SEM, apresentadas na figura 4.9, esse aumento no valor da 

deformação pode ser justificado, não só pelo facto da intensidade da força média de fadiga ser superior, mas 

também pelo facto de a área afectada na estrutura do Sawbone ser maior no provete 11, comparativamente ao 

provete 6, ou seja, o Sawbone não foi capaz de suportar os movimentos do implante quando este é solicitado a 

uma força de maior intensidade, sendo visível uma maior área afectada na estrutura do Sawbone (linha a 

amarelo), causando maior dano na estrutura. Em ambas as situações é possível identificar com clareza pelo 

menos uma banda de deformação. Para o provete 6 é visível que a meio da estrutura as células estão 

praticamente intactas, ao contrário do que se passa no provete 11, onde a meio da estrutura já se identificam 

várias células colapsadas. 

 

Tabela 4.4 - Dados do implante hexagonal externo ensaiado no Sawbone 11 

Provete Ti (Ncm) Tp (Ncm) Fm (N) A (N) Fmáx (N) Fmín (N) Td (Ncm) 

5 35 35 80 65,45 145,45 14,55 25 

8 30 35 150 122,73 272,73 27,27 20 
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Figura 4.10 - Resultado dos ensaios Sawbone 11 para implante hexagonal externo 

 

Os resultados da figura 4.10, referentes aos ensaios realizados com o Sawbone 11, evidenciam, para a 

curva correspondente à força de 80 N um comportamento equivalente ao que foi registado anteriormente, ou 

seja, após se ultrapassar o domínio elástico e o ligeiro amaciamento do material, não se registou um aumento do 

valor da deformação no Sawbone até à conclusão do ensaio. Para o ensaio realizado a uma força média de 150 N, 

verifica-se que para cerca de 20000 ciclos ocorre um aumento gradual da deformação no Sawbone. Com base 

nas imagens recolhidas através do SEM (figura 4.11), no provete 8 é notório que a área afectada é maior, sendo 

possível identificar duas bandas de deformação, uma sensivelmente a meio da estrutura e outra na base onde 

assenta o implante, além de que na zona afectada, o número de células colapsadas é maior do que no provete 5, 

daí se registar um ligeiro aumento no valor e andamento da deformação, quando se inicia a fase de colapso 

plástico. 

 

  

a) b) 

Figura 4.11 - Imagens SEM do Sawbone 11 testado com implante hexagonal externo: a) provete 5; b) provete 8 

 

Tabela 4.5 - Dados do implante hexagonal externo ensaiado no Sawbone 12 

Provete Ti (Ncm) Tp (Ncm) Fm (N) A (N) Fmáx (N) Fmín (N) Td (Ncm) 

9 40 35 127,27 12,73 70 57,27 30 

10 45 35 272,73 27,27 150 122,73 25 
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Figura 4.12 - Resultado dos ensaios Sawbone 12 para implante hexagonal externo 

 
Por fim, para os ensaios realizados com o Sawbone mais denso, os resultados são expectáveis, conforme 

apresentado na figura 4.12. Novamente, para o carregamento de menor intensidade, verifica-se um longo 

patamar onde o andamento da deformação é praticamente constante. Quando a intensidade da força média 

aplicada passa para os 150 N, a taxa de deformação no Sawbone aumenta também gradualmente. Para ambos os 

ensaios não foi verificado um aumento repentino na deformação para um determinado número de ciclos, ou seja, 

a fase de densificação não foi atingida.  

 
 

  

a) b) 

Figura 4.13 – Imagens SEM do Sawbone 12 testado com implante hexagonal externo: a) provete 9; b) provete 10 

 

Das imagens recolhidas, apresentadas na figura 4.13, para o provete 9 não é visível qualquer banda de 

deformação, sendo que na zona afectada surgem poucas células colapsadas, ao contrário do que se passa no 

provete 10, onde é possível identificar algumas células colapsadas, dando inicio à formação de uma banda de 

deformação na zona onde o implante assenta. 

É também importante analisar a forma como varia o torque de inserção e de desaperto dos implantes, 

quando estes são colocados em Sawbones de diferentes densidades. Em todos os ensaios realizados foram 

registados os valores do torque de inserção e de desaperto (tabelas 4.3, 4.4 e 4.5), de modo a que agora seja 
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possível fazer uma análise de como este parâmetro varia com a densidade das espumas. Na figura 4.14 estão 

representados os valores medidos para o torque de inserção e de desaperto referentes a cada ensaio, para os três 

tipos de Sawbone.  

 

  

a) b) 

Figura 4.14 – Medição do valor de troque para implante hexagonal externo: a) torque de inserção; b) torque de desaperto 

 

Observando os resultados expostos na figura acima, é evidente que o aumento da densidade do Sawbone 

conduz a um aumento do respectivo torque de inserção dos implantes. Este aumento do valor do torque pode ser 

explicado com base na estrutura das células, estrutura essa apresentada na figura 4.15. O Sawbone de menor 

densidade é constituído por células de maior dimensão, ao passo que no mais denso as suas células apresentam 

uma dimensão inferior. 

 

   

a) b) c) 

Figura 4.15 – Imagens SEM da estrutura celular dos diferentes Sawbones: a) Sawbone 10; b) Sawbone 11; c) Sawbone 12 

 

Tendo em conta que os três Sawbones são espumas de células fechadas, o ar que se encontra dentro de 

cada célula tem influência no processo, ou seja, quer isto dizer que para células de maior dimensão o ar que se 

encontra no seu interior estará a uma pressão inferior comparativamente às células de menor dimensão [67]. 

Logo a força que é necessária para fixar o implante no Sawbone menos denso é inferior quando comparada com 

o Sawbone mais denso, ou seja, o respectivo valor do torque será menor para espumas de menor densidade e 

maior para espumas de maior densidade. Por outro lado, como o Sawbone 10, tem menor fração de células por 

unidade de volume, ao introduzir-se o implante é necessário quebrar menos paredes de células no Sawbone 

menos denso e portanto a força é menor. 

Também foi feita uma análise aos valores do torque de desaperto dos implantes após estes terem sido 

ensaiados. Na figura 4.14 - b estão representados esses mesmos valores em função do tipo de Sawbone ensaiado. 
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Ao observar-se os pontos da figura 4.14 - b é visível mais uma vez os valores do torque são influenciados pela 

densidade do Sawbone, tendo-se registado valores mais altos quanto maior é a densidade da estrutura. Além 

disso, para os três tipos de densidade usados, os valores do torque de desaperto são menores quando se aplicou 

uma força média de 150 N ao implante, ou seja, uma vez que a intensidade da força é maior, e com base nas 

imagens do SEM apresentadas anteriormente, a área afectada é maior e consequentemente a estrutura do 

Sawbone apresenta um maior número de células colapsadas, daí ser mais fácil a remoção do implante no final do 

ensaio, pois a estrutura oferece menos resistência quando se aplica o torque para o desaperto do implante. 

 

4.4.2.  Interface implante-pilar cone Morse 

 

Apresenta-se de seguida neste subcapítulo os resultados referentes aos ensaios de fadiga onde foi 

testado o implante cone Morse. A apresentação dos resultados é igual à feita anteriormente, sendo que nas 

tabelas 4.6 a 4.8 estão listados os dados dos provetes e nas figuras 4.16, 4.18 e 4.20 estão representados os 

gráficos deslocamento – número de ciclos dos ensaios feitos nos três tipos de Sawbones. 

 
Tabela 4.6 - Dados do implante cone Morse ensaiado no Sawbone 10 

Provete Ti (Ncm) Tp (Ncm) Fm (N) A (N) Fmáx (N) Fmín (N) Td (Ncm) 

14 25 35 75 61,36 136,36 13,64 20 

15 30 35 150 122,73 272,73 27,27 15 

 

 

Figura 4.16 - Resultado dos ensaios Sawbone 10 para implante cone Morse 

 

Na figura 4.16, os primeiros resultados mostram que para as duas intensidades de força testadas, o 

andamento das duas curvas é praticamente o mesmo, verificando-se um aumento repentino da deformação na 

zona elástica até ao ponto de cedência do material e para cerca de 20000 ciclos inicia-se a fase de colapso 

plástico, onde a variação do valor da deformação no Sawbone não é significativo com o incremento do número 

de ciclos. Ao contrário do que se verificou com o implante hexagonal externo, o aumento da intensidade da força 

média de 75 para 150 N, não promoveu uma mudança do comportamento do material durante a fase de colapso 
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plástico, quer isto dizer que a estrutura do Sawbone foi capaz de se acomodar aos movimentos do implante, 

quando este é sujeito a uma carga cíclica de maior intensidade.  

 

  

a) b) 

Figura 4.17 - Imagens SEM do Sawbone 10 testado com implante cone Morse: a) provete 14; b) provete 15 

 

Mais uma vez, de modo a avaliar de forma qualitativa o dano na estrutura, com base nas imagens 

recolhidas pelo SEM, pode-se observar na figura 4.17 que para ambos os provetes testados a área afectada no 

Sawbone devido à influência dos movimentos do implante é praticamente a mesma, verificando-se que para o 

provete 15 existe um maior número de células colapsadas, em comparação com o provete 14. Logo apesar do 

andamento das curvas ser igual, os valores de deformação registados na curva do provete 15 são maiores, 

consequência de um maior número de células colapsadas. Também na imagem referente ao provete 15 é visível 

o início de uma banda de deformação na base do Sawbone onde assenta o implante. 

 

Tabela 4.7 - Dados do implante cone Morse ensaiado no Sawbone 11 

Provete Ti (Ncm) Tp (Ncm) Fm (N) A (N) Fmáx (N) Fmín (N) Td (Ncm) 

12 30 35 80 65,45 145,45 14,55 25 

13 35 35 150 122,73 272,73 27,27 20 

 

 

Figura 4.18 - Resultado dos ensaios Sawbone 11 para implante cone Morse 
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Para o Sawbone de densidade intermédia, os resultados mostram igualmente um comportamento das 

duas curvas bastante semelhante, sendo que para ambos os provetes, a partir da fase de colapso plástico, regista-

se uma ligeira variação da deformação com o avanço do número de ciclos. Comparativamente aos resultados 

registados anteriormente para o Sawbone 10, os valores de deformação neste caso são bastante inferiores, 

verificando-se uma pequena variação nos valores com o incremento da força.  

As imagens do SEM, na figura 4.19, evidenciam para os dois provetes que a área afectada pela 

interacção do implante com a estrutura do Sawbone é bastante semelhante. Verifica-se que no caso do provete 13 

o número de células colapsadas no interior da zona afectada é maior do que no provete 12, justificando-se assim 

o facto de as deformações, para o provete testado a uma intensidade de força maior, apresentarem um valor mais 

elevado. 

 

  

a) b) 

Figura 4.19 - Imagens SEM do Sawbone 11 testado com implante cone Morse: a) provete 12; b) provete 13 

 

Tabela 4.8 - Dados dos provetes ensaiados no Sawbone 12 relativos ao implante cone Morse 

Provete Ti (Ncm) Tp (Ncm) Fm (N) A (N) Fmáx (N) Fmín (N) Td (Ncm) 

16 45 35 70 57,27 127,27 12,73 35 

20 50 35 150 122,73 272,73 27,27 30 

 

 
Figura 4.20 - Resultado dos ensaios Sawbone 12 para implante cone Morse 
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Para finalizar a análise dos resultados para o implante cone Morse, mais uma vez é notório que o 

comportamento das duas curvas da figura 4.20 é praticamente o mesmo, registando-se a partir da fase de colapso 

plástico e para as duas curvas apresentadas a taxa de deformação do Sawbone é praticamente constante, não se 

registando nenhum aumento abrupto nos valores de deformação até à conclusão do ensaio, ou seja, a fase de 

densificação não foi novamente atingida.  

 

  

a) b) 

Figura 4.21 - Imagens SEM do Sawbone 12 testado com implante cone Morse: a) provete 16; b) provete 20 

 

Mais uma vez, analisando as imagens recolhidas pelo SEM, apresentadas na figura 4.21, é visível que 

para as duas situações a zona afectada na estrutura do Sawbone é praticamente a mesma, verificando-se que para 

o provete 20, ensaiado com uma intensidade de força maior, o número de células colapsadas no interior da zona 

afecta é maior.  

Foi também feita uma análise aos valores do torque de inserção e de desaperto para o implante cone 

Morse inserido quando inseridos nas diferentes amostras. Na figura 4.22 estão representados os valores medidos 

de cada ensaio. 

  

a) b) 

Figura 4.22 - Medição do valor de troque para implante cone Morse: a) torque de inserção; b) torque de desaperto 

 

Os resultados apresentados são idênticos aos que se verificaram para o implante hexagonal externo. 

Mais uma vez, quanto maior o valor da densidade do Sawbone, maior é o valor do torque de inserção e de 

desaperto aplicado ao implante.  
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 De modo a fazer uma análise comparativa entre os resultados dos dois sistemas de implantes usados, 

foram registados os valores da deformação referente ao último ponto de cada ensaio, ponto que também 

corresponde às imagens de SEM recolhidas. Os resultados encontram-se na figura 4.23, para o implante 

hexagonal externo e cone Morse, respectivamente. Na figura 4.24 estão sobrepostos ambos os resultados de 

modo a fazer uma melhor comparação. 

 

  

a) b) 

Figura 4.23 – Deslocamento final dos ensaios de fadiga: a) implante hexagonal externo; b) implante cone Morse 

 

Relativamente aos resultados obtidos para o implante hexagonal externo é evidente que os valores de 

deslocamento registados decrescem à medida que a densidade e propriedades mecânicas do Sawbone aumentam, 

sendo esse decréscimo mais significativo quando a força média do carregamento é de 150 N. Além disso, um 

aumento da densidade promove uma redução na gama de valores registados para a mesma estrutura da espuma, 

quer isto dizer que para o Sawbone 10 a diferença de valores entre o deslocamento registado é muito maior 

comparativamente com o Sawbone 11, sendo que esta diferença ainda é mais significativa para a espuma mais 

densa. Assim, do ponto de vista da estrutura óssea, um osso do tipo D1, por ser mais denso e mecanicamente 

mais resistente, é menos sensível à variação das forças mastigatórias e do ponto de vista de projecto, um 

implante inserido num osso deste tipo é também menos sensível às variações do incremento da força aplicada, ou 

seja, a deformação que este provoca ao osso é menor comparativamente aos outros dois tipos. Este resultado é 

reforçado pelas imagens de SEM apresentadas anteriormente, verificando-se que para o Sawbone menos denso, a 

zona afectada era maior comparativamente às restantes, pois há um maior número de células colapsadas no seu 

interior. 

Para o implante cone Morse, os resultados ilustrados na figura 4.23 - b são bastante semelhantes aos 

registados anteriormente, ou seja, para o Sawbone menos denso os valores de deslocamento são maiores 

comparativamente aos restantes, sendo que o seu valor decresce com o aumento da densidade. Além disso, este 

tipo de implante conduz também a um decréscimo na gama de valores do deslocamento à medida que este é 

inserido em estruturas mais densas.  

Estudos numéricos demonstram que o efeito do diâmetro e comprimento dos implantes tem influência 

na distribuição de tensões na interface osso-implante [46, 47, 49]. O aumento do diâmetro do implante promove 

uma diminuição das tensões normais e de corte ao longo da interface osso-implante, promovendo uma melhor 

distribuição de cargas para o tecido ósseo, especialmente sobre o efeito de forças oblíquas [47]. Por outro lado, o 

aumento do comprimento do implante para diâmetros compreendidos entre 3,5 e 4,5mm, reduz drasticamente os 
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valores das tensões geradas sobre o osso cortical [71]. Por outras palavras, o aumento da área lateral e da secção 

do implante reduz as tensões geradas no osso cortical, tensões derivadas de esforços de compressão, tracção, 

flexão e torção [71]. A forma do implante cone Morse também ajuda a explicar um melhor desempenho durante 

os ensaios, uma vez que a introdução de microroscas na zona do pescoço do implante (figura 3.4), ajuda a 

minimizar o valor das tensões junto da zona onde a sua concentração é maior, traduzindo-se na realidade numa 

diminuição de perda óssea após a colocação do implante [3].  

 O efeito do diâmetro no comportamento à fadiga de diferentes implantes dentários evidência que o 

aumento deste parâmetro promove uma diminuição na deformação do material, aumentando a rigidez do 

implante e diminuindo o nível de tensão aplicado ao mesmo [42]. 

 Posto isto, o implante cone Morse apresenta melhor desempenho à fadiga, não só pelo facto de ser o 

implante de maior diâmetro e comprimento, mas também por apresentar resultados mais estáveis quando 

solicitado ciclicamente, nomeadamente quando é ensaiado nas duas estruturas mecanicamente menos resistentes, 

sendo que para o Sawbone mais denso essa diferença não é tão acentuada. Quer isto dizer que este implante é 

menos sensível à variação de cargas, mostrando uma menor diferença na gama dos valores de deformação, 

quando comparado com o implante hexagonal externo. Também o comportamento da estrutura do Sawbone é 

semelhante para as duas intensidades de força e para as três densidades ensaiadas. Além disso, sendo o osso do 

tipo D2 considerado ideal para a colocação de implantes, o sistema cone Morse apresentará um melhor 

desempenho quando inserido nesta estrutura óssea. Na figura 4.24 apresenta-se uma comparação dos resultados 

para os dois sistemas ensaiados.  

 

 

Figura 4.24 – Comparação dos resultados de fadiga entre implantes: deslocamento final 

 
Verificou-se também que durante o ensaio realizado com o Sawbone 10, a fase de colapso plástico 

inicia-se mais cedo para o implante hexagonal externo, por volta dos 10000 ciclos, quando comparado com o 

implante cone Morse, que inicia essa mesma fase por volta dos 20000 ciclos. Apesar da estrutura onde os 

implantes são ensaiados ser a mesma, ou seja apresenta o mesmo valor de momento plástico total para as células 

que a constituem, o implante cone Morse atrasa o aparecimento da fase de colapso plástico, uma vez que por ser 

um implante de maiores dimensões é capaz de suportar melhor as tensões geradas durante o ensaio. Além de que 
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para uma força média de fadiga de 150 N, as curvas dos dois implantes evidenciam um comportamento 

totalmente diferente, residindo no facto de quando os implantes são testados na pior condição de projecto, ou 

seja no Sawbone de piores propriedades mecânicas, o implante cone Morse apresenta um comportamento estável 

à fadiga, ao contrário do implante hexagonal externo onde se verifica que o aumento da taxa de deformação é 

progressivo até ao fim do ensaio. 

Extrapolando agora estes resultados para o domínio fisiológico, e sendo o Sawbone 10 um material de 

teste representativo do tipo de osso D3, tendo em conta que 500000 ciclos de fadiga correspondem a cerca de 20 

meses de função mastigatória [72], para o limite superior da intensidade da força média de mastigação, ou seja 

os 150 N, o sucesso do implante hexagonal externo a longo prazo pode estar comprometido. Quer isto dizer que 

para o número de ciclos testado, os 120000 ciclos que no fundo correspondem a aproximadamente 5 meses de 

função mastigatória, e tendo em conta que o período para o sucesso do processo de osteointegração demora entre 

4 a 6 meses [1], a probabilidade de ocorrer rejeição do implante perante tais intensidades de força é significativa, 

proporcionando assim complicações para o paciente, uma vez que o osso terá dificuldade em acomodar-se aos 

movimentos do implante, dificultando a adesão das células à estrutura do implante. 

Do ponto de vista fisiológico da estrutura óssea, para o implante cone Morse, a probabilidade de 

ocorrerem complicações para o paciente durante a fase de osteointegração, comparativamente aos resultados 

registados com o implante hexagonal externo, é bastante reduzida quando ambos os implantes são inseridos no 

osso tipo D3, dado que uma estabilidade da curva durante a fase de colapso plástico das células do Sawbone, 

pode-se traduzir, na realidade, numa maior e mais rápida adesão de células ósseas à estrutura do implante.   

Analisando a variação do torque, para o caso do implante hexagonal externo e fazendo uma analogia 

com os tipos de densidade óssea, é para o osso do tipo de D1, que corresponde ao Sawbone 12, que ocorrem os 

maiores valores de torque, sendo que este valor nunca ultrapassa o limite máximo recomendado de 50 Ncm. Para 

o caso dos Sawbones 10 e 11, materiais representativos de osso D3 e D2 respectivamente, registaram-se valores 

entre 25 e 35 Ncm, nunca se ultrapassando o valor ideal para a colocação de implantes neste tipo de osso, 35 

Ncm [24]. Agora para o caso do implante cone Morse, é também para o osso do tipo D1 que se registam maiores 

valores de torque, sendo que para o ensaio conduzido a uma força média de 150 N, registou-se o valor limite 

recomendado para este tipo de osso, ou seja, ocorre uma maior transmissão de esforços à parede do osso [32]. Já 

para o Sawbone de densidade intermédia os valores de torque medidos estão compreendidos no intervalo 

recomendado para o osso D2, entre 30 a 40 Ncm, e para o menos denso a mesma situação, ou seja, os valores 

para o torque de inserção são menores ou iguais a 30 Ncm [24]. 

 A performance à fadiga do sistema cone Morse quando comparado com o comportamento do implante 

hexagonal externo apresenta uma taxa de sucesso superior, ou seja, para o mesmo tipo de carregamento o 

número de ciclos até à falha é maior, graças ao seu mecanismo de encaixe, através do qual é diminuída a folga 

entre o implante e o pilar, eliminando vibrações e micromovimentos do parafuso de ligação [73]. Graças ao seu 

mecanismo de encaixe único, este sistema apresenta algumas vantagens em relação a outros tipos de conexão, 

como por exemplo, uma melhor adaptação entre o pilar e o implante, eliminação de microfissuras entre os dois 

componentes e minimização dos micromovimentos ao nível da superfície óssea [53]. Promovem assim, uma 

melhor fixação anti-rotacional e maior resistência do conjunto implante-pilar, o que promove uma diminuição na 

fractura dos parafusos de conexão [53]. As análises com elementos finitos permitem observaram um maior 

número de micromovimentos nos pilares de implantes com sistema de conexão hexagonal externa em contraste 
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com uma ausência de movimentos de rotação nos pilares de implantes com sistema Cone Morse [74]. As 

melhores propriedades apresentadas pelo sistema cone Morse ajuda a explicar a estabilidade significativamente 

maior a longo prazo destes implantes em aplicações clínicas, reforçada agora com os resultados deste trabalho 

onde este mesmo sistema apresenta um desempenho superior, face ao implante hexagonal externo.  

 

4.4. Método dos elementos finitos 

 

4.4.1. Resultados das simulações dos ensaios de penetração 

 

Apresenta-se agora de seguida a última etapa do MEF, o pós-processamento. Os resultados das 

simulações estão listados nas tabelas 4.9, 4.10, 4.11 e 4.12. Nas duas primeiras tabelas estão representados os 

valores das tensões de von Mises que foram transmitidas, quer ao conjunto Sawbone-epóxi, quer aos dois tipos 

de implantes modelados. Nas tabelas 4.11 e 4.12 estão registados os valores das deformações totais que ocorrem 

ao nível dos diferentes tipos de Sawbones, tanto para a geometria lisa, como para a roscada. Com o objectivo de 

visualizar a distribuição de tensões e de deformações, são apresentados nas figuras 4.25 a 4.30 os respectivos 

valores máximos de tensão presentes no conjunto Sawbone-epóxi, no implante e as deformações no Sawbone. 

Tanto os valores das tensões, como das deformações, são representados com uma escala de cores, ou seja, quanto 

mais próximo do vermelho maior o valor da tensão/deformação. Estes resultados estão dispostos, não só pelo 

tipo de Sawbone, mas também pela intensidade da força usada, intensidade essa que, como já foi referido 

anteriormente, corresponde aos limites da força média de mastigação de um individuo. 

 

Tabela 4.9 – Resultado das tensões de von Mises para implante com geometria lisa 

 
Sawbone 10 Sawbone 11 Sawbone 12 

Força Média, Fm (N) 70 150 70 150 70 150 

Tensão Implante (MPa) 54,21 116,17 52,04 111,51 48,36 103,63 

Tensão Epóxi (MPa) 55,74 119,44 51,62 110,73 44,34 95,01 

 

Tabela 4.10– Resultado das tensões de von Mises para implante com geometria roscada 

 
Sawbone 10 Sawbone 11 Sawbone 12 

Força Média, Fm (N) 70 150 70 150 70 150 

Tensão Implante (MPa) 44,71 95,81 43,82 93,90 42,68 91,46 

Tensão Epóxi (MPa) 54,08 115,89 50,76 108,78 44,88 96,18 

 

Tabela 4.11– Resultado da deformação no Sawbone para implante com geometria lisa 

 
Sawbone 10 Sawbone 11 Sawbone 12 

Força Média, Fm (N) 70 150 70 150 70 150 

Deformação Sawbone (mm) 1,11E-02 2,37E-02 8,84E-03 1,89E-02 5,38E-03 1,15E-02 

 
Tabela 4.12 - Resultado da deformação no Sawbone para implante com geometria roscada 

 
Sawbone 10 Sawbone 11 Sawbone 12 

Força Média, Fm (N) 70 150 70 150 70 150 

Deformação Sawbone (mm) 1,08E-02 2,32E-02 8,42E-03 1,80E-02 5,13E-03 1,10E-02 
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a) b) 

Figura 4.25 – Resultados do sistema Sawbone 10 e implante com geometria lisa: a) Fm=70 N; b) Fm=150 N 

  

  

  
a) b) 

Figura 4.26 - Resultados do sistema Sawbone 11 e implante com geometria lisa: a) Fm=70 N; b) Fm=150 N 
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a) b) 

Figura 4.27 - Resultados do sistema Sawbone 12 e implante com geometria lisa: a) Fm=70 N; b) Fm=150 N 

 

Entre os resultados apresentados, para a geometria lisa do implante, é visível que existe um decréscimo 

gradual tanto do valor das tensões, como da deformação, à medida que se varia o tipo de Sawbone, sendo que 

esta situação se verifica para ambas as intensidades de força usadas. Em primeiro lugar é importante realçar que 

em todos os casos simulados, em cima apresentados, quer o implante, quer o conjunto Sawbone-epóxi, não 

atingiram o valor limite da tensão de cedência dos seus materiais constituintes, ou seja, todos os componentes 

suportam o carregamento imposto sem se deformarem plasticamente. Analisando agora os resultados de forma 

qualitativa, as tensões são maiores na presença do Sawbone 10 e menores quando se usa o Sawbone 12. Para os 

três casos apresentados, é na interface implante-epóxi que ocorrem os maiores gradientes de tensão. Nas 

simulações feitas com o Sawbone menos denso, foi registado na periferia do furo, na região do epóxi, uma tensão 

máxima de 55,74 MPa, quando se aplica uma força de 70 N, e quando a intensidade aumenta para 150 N, a 

tensão máxima atinge o valor de 119,44 MPa. Para os dois outros tipos de Sawbone, é a zona do pescoço do 

implante que suporta os maiores valores de tensão, sendo esses valores para o Sawbone 11 de 52,04 e 111, 51 

MPa, quando a força aplicada é de 70 e 150N, respectivamente, e de 48,36 e 103,63 MPa para o Sawbone mais 

denso, segundo um carregamento de 70 e 150N, respectivamente. Uma explicação para este facto poderá estar 

relacionada com a maior diferença de propriedades entre o epóxi e o Sawbone quando este apresenta menor 

densidade, o que poderá gerar maiores tensões, ou, por se tratar de uma análise elástica, onde o comportamento 

do material segue a lei de Hooke, no limite as tensões podem chegar a infinito, com a diminuição da densidade 

da amostra, as deformações são maiores, logo as tensões tendem a também a aumentar. 

Do ponto de vista da análise da tensão, pode-se afirmar que a situação mais favorável ocorre quando se 

usa o Sawbone de maior densidade, pois é com este que os valores de tensão são minimizados. Tendo como base 
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este facto, verifica-se que, para ambas as intensidades de força, há um decréscimo da tensão de 20,45% para o 

Sawbone menos denso, e de 14,20% para o Sawbone de densidade intermédia, quando comparados com o 

Sawbone de maior densidade, respectivamente.  

Relativamente às deformações no Sawbone, é no menos denso que ocorrem maiores valores, sendo que 

à medida que o valor da densidade vai aumentando, o correspondente valor da deformação diminui. Dada a 

natureza compressiva da força aplicada e do momento flector gerado no implante, a deformação máxima ocorre 

na interface de contacto entre a base do implante e o Sawbone, situação esta que se verifica para todos os valores 

de densidade e intensidade de força testados. Para a geometria lisa os respectivos valores de deformação estão 

listados na tabela 4.11. Da análise desses valores, e para ambas as intensidades de carregamento, registou-se uma 

quebra de 51,27% da deformação comparativamente entre o Sawbone 10 e o 12, e entre o 11 e 12 houve uma 

redução de 39,10%. É de salientar que a magnitude máxima da deformação registada em todas as simulações 

encontra-se na gama dos microns, μm. Segundo a literatura, micromovimentos excessivos entre o implante e o 

osso circundante podem interferir com o processo de osteointegração, tendo sido postulado que tais deformações 

não devem exceder o valor de 150 μm [9]. Os resultado das simulações indicam que esse valor limite nunca foi 

atingido e sabendo que os Sawbones são um material de teste usado para simular as condições do osso 

trabecular, pode-se afirmar que para os Sawbones 10, 11 e 12, representativos do tipo de osso D3, D2 e D1, 

respectivamente, os micromovimentos correspondentes do implante em relação à microestrutura do osso 

demonstraram ser suficientemente baixos, evitando a formação de tecido fibroso, favorecendo a osteointegração 

longo prazo. 

 

  

  

  
a) b) 

Figura 4.28 - Resultados do sistema Sawbone 10 e implante com geometria roscada: a) Fm=70 N; b) Fm=150 N 
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a) b) 

Figura 4.29 - Resultados do sistema Sawbone 11 e implante com geometria roscada: a) Fm=70 N; b) Fm=150 N 

  

  

  
a) b) 

Figura 4.30 - Resultados do sistema Sawbone 12 e implante com geometria roscada: a) Fm=70 N; b) Fm=150 N 
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Sobre os resultados obtidos com o implante de geometria roscada, estes são muito semelhantes aos 

encontrados anteriormente para a geometria lisa. Verificou-se que ocorre um decréscimo dos valores, tanto da 

tensão, como para a deformação, com o aumento da densidade do Sawbone. É para o Sawbone mais denso que 

ambos os valores são minimizados, situação esta que se verifica para ambas as intensidades de força. Para todas 

as condições simuladas os materiais não se deformam plasticamente, resultado semelhante ao da geometria lisa.  

Para todos os casos analisados, a concentração de tensões é máxima na interface implante-epóxi, sendo 

o valor máximo da tensão registado no epóxi. No caso do implante e para as simulações feitas com os Sawbones 

11 e 12, a tensão é máxima na zona do pescoço do implante, resultado esse semelhante aos da geometria lisa. 

Contudo, para o Sawbone de menor densidade, a tensão no implante é máxima na região da primeira rosca. Feita 

uma análise aos gradientes de tensão nessa zona, comparativamente com a região do pescoço do implante, 

verificou-se não haver nenhuma discrepância acentuada nos valores. Pelo contrário, em ambas as regiões o valor 

da tensão é praticamente o mesmo. A diferença na localização do valor da tensão máxima no implante pode ser 

explicada pelo erro associado ao cálculo da matriz de rigidez global, durante a assemblagem das matrizes 

elementares, resultando assim que para um determinado nó junto da região da primeira rosca, o valor da tensão 

seja ligeiramente superior ao registado na zona do pescoço do implante. Entre os Sawbones 10 e 12 ocorreu um 

decréscimo no valor da tensão máxima de 17.01% e para entre os dois Sawbones mais densos esse decréscimo 

foi de 11,58%. 

As deformações listadas na tabela 4.12 demonstram que, tanto para a força de 70 N, como para a de 150 

N, ocorre uma redução gradual do valor da deformação, sendo maior no Sawbone menos denso e menor no mais 

denso. Ambos estes valores encontram-se novamente na casa dos microns e, excepto para o Sawbone 12, a 

localização da deformação máxima no Sawbone é igual às encontradas nas simulações da geometria lisa. O 

desvio na localização da deformação máxima para o Sawbone 12 pode ser justificada da mesma forma que a 

tensão do implante para o Sawbone 10, ou seja, um erro ao nível do cálculo computacional da matriz de rigidez 

global, conduziu a que num nó junto da zona do epóxi regista-se um valor superior para o deslocamento, uma 

vez que analisados os gradientes de deformação das duas zonas, os valores são praticamente iguais.  

 Fazendo agora uma comparação dos resultados entre as duas geometrias testadas, a geometria roscada 

proporciona uma redução quer ao nível das tensões na interface implante-epóxi, quer ao nível da deformação no 

Sawbone. Para o primeiro caso, ou seja para o Sawbone menos denso, a introdução de roscas no corpo do 

implante conduz a uma redução de 17,52% no valor da tensão na interface, para além que o valor da deformação 

máxima no Sawbone decresce 1,92%. Para o Sawbone 11 essa redução ao nível das tensões é igualmente notória, 

caindo o valor da tensão máxima 15,79% e o da deformação 4,80%. Por fim, para o Sawbone de maior densidade 

as tensões no implante roscado, comparativamente com o implante liso, decrescem 11,74%, ao passo que a 

deformação decresce 4,79 %. O decréscimo verificado nas tensões, entre as duas geometrias, é justificado devido 

ao aumento da área de contacto da interface do implante com o conjunto Sawbone-epóxi, pois mantendo a 

mesma intensidade do carregamento, um aumento da área promove uma redução no valor das tensões.  

 Para concluir, e de modo a estabelecer uma ponte entre os resultados apresentados e a realidade médica 

dentária, em todos os casos simulados, tanto o implante como os restantes elementos suportam todos os esforços 

transmitidos sem nunca atingir a tensão limite de escoamento do material. No caso do epóxi onde a concentração 

de tensões é mais elevada, e sendo este o material representativo do osso cortical, os valores para a tensão 

encontra-se abaixo do limite de resistência à compressão deste tipo de osso, evidenciado no trabalho de alguns 
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autores [75], ou seja, os resultados encontrados nas simulações deste trabalho sugerem que não haverá fractura 

do osso, tendo em conta que os valores de tensão interfaciais mais elevados ocorrem na zona onde implante 

engata a região cortical [46]. A introdução de roscas conduz a uma diminuição dos valores de tensão de von 

Mises, ou seja, as roscas promovem um melhoramento da estabilidade a longo prazo de um implante dentário, 

devido ao aumento do contacto superficial entre o implante e o osso, além de que é possível diminuir os 

micromovimentos do implante durante a fase de cicatrização [9, 46, 48]. Uma vez que o módulo de elasticidade 

dos Sawbones aumenta com a densidade e com a diminuição do tamanho das células, para além dos valores dos 

micromovimentos diminuir com a introdução de microroscas no implante, verificou-se também que para o 

Sawbone que apresenta as melhores propriedades mecânicas o valor das deformações diminui, quer isto dizer 

que na realidade ao variar o modulo de elasticidade do osso trabecular, verifica-se que um aumento do seu valor 

conduz a uma diminuição da deformação do osso, ou seja, os micromovimentos do implante em relação à 

estrutura óssea são suficientemente baixos para favorecer a osteointegração [51].  

 

4.4.2. Resultados das simulações de indentação 

 

 Ainda no estudo feito através do MEF, apresenta-se de seguida os resultados das simulações feitas com 

a geometria de indentação. Estes resultados computacionais são comparados com os resultados do modelo 

analítico. Na tabela 4.13 estão apresentados os resultados referentes às simulações feitas e na tabela 4.14 os 

resultados analíticos.  

Tabela 4.13 – Resultados numéricos de deformação no Sawbone para geometria de indentação 

 
Sawbone 10 Sawbone 11 Sawbone 12 

Força Vertical, Fy (N) 60,62 129,90 60,62 129,90 60,62 129,90 

Deformação Sawbone (mm) 0,551 1,180 0,267 0,571 0,092 0,198 

Tensão Sawbone (MPa) 3,403 7,292 3,404 7,293 3,406 7,298 

 

Tabela 4.14 - Resultados analíticos de deformação no Sawbone para geometria de indentação 

 
Sawbone 10 Sawbone 11 Sawbone 12 

Força Vertical, Fy (N) 60,62 129,90 60,62 129,90 60,62 129,90 

Deslocamento Sawbone (mm) 0,600 1,286 0,291 0,623 0,101 0,216 

Tensão Sawbone (MPa) 3,592 7,697 3,592 7,697 3,592 7,697 

 

 Em primeiro lugar, para os resultados analíticos, foi arbitrada uma relação para r/a de 0,5, quer isto 

dizer que, como o raio de contacto é de 2 mm, os valores de deslocamento e tensão foram calculados a 1 mm do 

centro de contacto. Como estamos na condição de r ≤ a, foram usadas as equações 6 e 9, apresentadas no 

subcapítulo 3.4, para avaliar os deslocamentos segundo as direcções axial e radial. A deformação total, utotal, no 

Sawbone foi calculada como a resultante dos deslocamentos segundo as direcções r e z, ou seja: 

 

       √(  )
  (  )

  (13) 
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Também para o modelo analítico foram usadas as equações 5 e 8 para avaliar as tensões nas direcções r 

e z, sendo que a tensão resultante, σtotal, de forma a simplificar a análise, foi calculada como: 

 

       √(  )
  (  )

  (14) 

 

No modelo numérico, as deformações e as tensões sofridas pela amostra indentada foram avaliadas num 

nó localizado a uma distância de 1 mm do centro de contacto, de modo a ser possível uma comparação entre os 

resultados analíticos e numéricos. 

Nas figuras 4.31 a 4.33 é possível observar os campos de deformação e de tensão, respectivamente, 

analisados durante as simulações de indentação, estando os resultados organizados pelo tipo de Sawbone testado. 

 

  

  
a) b) 

Figura 4.31 - Resultados do Sawbone 10 para geometria de indentação: a) Fy=60,62 N; b) Fy=129,9 N 

 

  

  
a) b) 

Figura 4.32 - Resultados do Sawbone 11 para geometria de indentação: a) Fy=60,62 N; b) Fy=129,9 N 
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a) b) 

Figura 4.33 - Resultados do Sawbone 12 para geometria de indentação: a) Fy=60,62 N; b) Fy=129,9 N 

 

 Os resultados, tanto das simulações numéricas, como dos cálculos analíticos demonstram mais uma vez 

que os valores de deformação decrescem à medida que a resistência mecânica do Sawbone aumenta. O modelo 

de elementos finitos valida as equações para o deslocamento, tendo-se registado um erro de 8,28% entre os 

valores analíticos e numéricos. Relativamente à análise de tensões verifica-se que o valor da resultante não varia 

em função do Sawbone. Este resultado vai de encontro com o modelo analítico, uma vez que o valor do 

coeficiente de Poisson é o mesmo para as três estruturas, logo, como esse é o único parâmetro material da 

equação 8, o valor das tensões não varia nas diferentes amostras. O modelo de elementos finitos valida também 

as equações de tensão, sendo erro entre ambos os valores de 5,23%. 

Agora, de modo a comparar os resultados de indentação com os resultados de penetração, foi feita uma 

análise entre os valores de deslocamento e tensão para ambas as situações. No entanto, o facto de nas simulações 

de penetração com variação da geometria dos provetes ter-se usado o tipo de contacto bonded, ou seja, por não 

haver separação ou escorregamento entre as diferentes superfícies, faz com que todos os componentes da 

geometria se comportem como um único corpo. De modo a contornar esta situação, mudou-se o tipo de contacto, 

entre as paredes do Sawbone e do epóxi com o implante, para no separation. Este tipo de contacto, também 

usado em simulações de carácter linear, é semelhante ao bonded, contudo é permitido um ligeiro escorregamento 

entre superfícies. Este escorregamento permite de alguma maneira simular melhor a penetração da base do 

implante na superfície do Sawbone, uma vez que na formulação das condições de fronteira do modelo de 

indentação, apenas se tem em conta as interacções existentes entre a base do indentador e a superfície da 

amostra, não contabilizando o efeito das paredes laterais do indentador à medida que este penetra no interior da 

amostra. 

Apresenta-se de seguida, na tabela 4.15, os valores de deformação e tensão para as simulações na 

modelação de penetração, aplicando o mesmo tipo de carregamento oblíquo, mas mudando o tipo de contacto 

como mencionado anteriormente. Nas figuras 4.34 e 4.35 podem-se observar os valores da deformação e da 

tensão para as diferentes condições estudadas, e para o modelo analítico de indentação. 
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Tabela 4.15 – Valores de deformação e tensão para as simulações de penetração feitas com o tipo de contacto no separation 

 
Sawbone 10 Sawbone 11 Sawbone 12 

Força Média, Fm (N) 70 150 70 150 70 150 

Deformação Sawbone (mm) 0,265 0,567 0,136 0,292 0,049 0,106 

Tensão Sawbone (MPa) 2,042 4,375 2,134 4,573 2,180 4,672 

 

 

Figura 4.34 – Variação dos valores de deformação no Sawbone para diferentes simulações: MEF indentação, MEF 

penetração e modelo analítico 

 

 

Figura 4.35 - Variação dos valores de tensão no Sawbone para diferentes simulações: MEF indentação, MEF penetração e 

modelo analítico 

 

Começando por analisar os resultados da figura 4.34, verifica-se que o comportamento da deformação 

para as três situações, modelo MEF de indentação, modelo MEF de penetração e modelo analítico de indentação, 

é o mesmo, havendo um decréscimo do seu valor há medida que a densidade do Sawbone aumenta. Esse 
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comportamento idêntico da deformação, reflecte-se num campo de deformações semelhante, conforme 

representado na figura 4.36.  

Os resultados do modelo analítico de indentação são muito semelhantes aos obtidos pelo modelo MEF 

de indentação. 

No entanto, a magnitude dos valores da deformação não é da mesma ordem de grandeza, havendo uma 

clara diferença entre os valores de deformação analítico e numéricos de indentação quando comparadas com os 

valores de deformação do modelo de penetração com o novo tipo de contacto. 

 

  

a) b) 

Figura 4.36 – Comparação dos campos de deformação MEF: a) modelo de penetração no separation; b) modelo de 

indentação 

 

Relativamente à tensão, representada na figura 4.35, observa-se que o seu comportamento é 

praticamente constante para os dois casos de indentação, ou seja, esta grandeza não varia com o tipo de 

Sawbone. Para os resultados do modelo MEF de penetração, os valores de tensão crescem ligeiramente com o 

aumento das propriedades do PU, mas esse aumento não é significativo, podendo-se considerar que o 

comportamento é na mesma praticamente constante. Novamente, para o caso do modelo de penetração, a 

magnitude dos valores não é comparável às condições de indentação. 

Com base nesta análise, pode-se afirmar que o modelo numérico de indentação valida as equações 

analíticas. No entanto, a magnitude dos valores de deformação e tensão, quando comparados com os valores 

numéricos do modelo MEF de penetração, não é da mesma ordem de grandeza, mas regista-se a mesma 

tendência que os outros modelos. Porém o comportamento evidenciado nas três situações é igual, podendo-se 

assim justificar que apesar do modelo analítico não quantificar a priori o valor da deformação e da tensão de 

penetração, este permite compreender o comportamento do implante quando inserido numa amostra de PU, 

numa situação onde não se assume uma condição de 100% de osteointegração (contacto no separation), ou seja, 

uma pior condição de projecto. 
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5. Conclusões e propostas de desenvolvimento futuro 

 

5.1.  Conclusões 

 

A análise do comportamento mecânico de implantes com geometrias diferentes submetidos a ensaios de 

fadiga em diferentes substratos, complementado com uma análise analítica e de elementos finitos, permitiu 

estabelecer diferentes conclusões que são apresentadas agora no final da dissertação. 

Em primeiro lugar, o deslocamento sofrido pelos provetes, representado em todas as curvas dos ensaios 

de fadiga, diz respeito à deformação que o Sawbone sofre devido aos movimentos cíclicos do implante, ou seja, 

o andamento evidenciado pelas curvas corresponde ao comportamento em fadiga de uma espuma de poliuretano, 

comportamento esse que se verificou ser semelhante ao do osso trabecular. O desempenho da espuma é 

caracterizado, numa primeira fase por mecanismos de deformação elástica, em que para um baixo número de 

ciclos ocorre essencialmente a flexão das paredes celulares, sendo que a passagem para o domínio plástico 

traduz-se no colapso da primeira célula. Essa fase é caracterizada por uma acumulação de deformação à medida 

que o número de ciclos aumenta, contribuindo para um progressivo aumento do dano na estrutura celular. 

Várias foram as diferenças encontradas para os dois sistemas de implantes testados experimentalmente 

com diferentes interfaces implante-pilar. Tanto para o implante hexagonal externo, como para o implante cone 

Morse, verificou-se que o valor do deslocamento na base do implante decresce à medida que a densidade do 

Sawbone aumenta. As imagens recolhidas através do SEM ajudam a interpretar esta situação, uma vez analisados 

os resultados, observa-se que o número de células colapsadas no interior da zona afectada é maior para a 

estrutura menos densa. Apesar de esta situação se verificar para os dois implantes, a variação da gama de valores 

para o deslocamento é menor para o implante cone Morse, ou seja, este tipo de implante é menos sensível a uma 

variação da carga, quando o mesmo é ensaiado na mesma estrutura celular.  

Outro resultado interessante verificou-se para o caso do Sawbone menos denso, ou seja, quando ambos 

os implantes foram ensaiados na pior condição de projecto. Para o sistema hexagonal externo verificou-se que a 

fase de colapso plástico inicia-se mais cedo, por volta dos 10000 ciclos, além de que o comportamento da curva 

para a força de maior intensidade (figura 4.8) exibe diferenças significativas quando comparada com a curva do 

implante cone Morse (figura 4.16). Esta discrepância de valores registados pode-se traduzir no facto de, para o 

implante hexagonal externo, a estrutura do Sawbone não se acomodar aos movimentos sofridos pelo implante 

quando este é carregado ciclicamente. Fazendo uma analogia entre os resultados experimentais e o universo da 

medicina dentária, este resultado pode traduzir-se numa menor adesão das células ósseas em redor do implante, 

contribuindo para um atraso do tempo de osteointegração, comprometendo o sucesso do implante a longo prazo. 

Os valores do torque de inserção medidos também mostram haver uma clara relação com a densidade 

do Sawbone, ou seja, verificaram-se valores de torque mais elevados quando a densidade da espuma é maior, 

sendo que este resultado vai de encontro a alguns trabalhos já publicados. Estabelecendo uma ponte entre estes 

resultados e densidade óssea, verificou-se que nenhum dos valores medidos excedeu o limite máximo 

recomendável de torque, quer isto dizer que a estrutura óssea não é sobrecarregada no momento de inserção dos 

implantes.  

Para o torque de desaperto os resultados são semelhantes, pois o seu valor aumentou com a densidade 

do Sawbone. Contudo este resultado poderá ser enganador quando extrapolado para a realidade médica, uma vez 
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que como o osso é estrutura dinâmica, a renovação celular é constante, verificando-se em alguns casos valores de 

torque de desaperto superiores ao torque de inserção, graças ao facto de o crescimento contínuo de células em 

redor do corpo do implante faz com que haja um aumento da rigidez da interface osso-implante, sendo esta 

menos sensível à aplicação do torque. 

 Ainda em relação aos resultados dos ensaios de fadiga, verificou-se que um diâmetro e comprimento 

superiores do implante melhoram o desempenho à fadiga do mesmo, uma vez que quer a área lateral, quer a 

secção do implante aumentam, o que proporciona uma diminuição das tensões geradas em todas as interfaces de 

contacto. O sistema de conexão implante-pilar também influência o desempenho à fadiga, uma vez que para o 

sistema cone Morse o desempenho do implante é melhor, tendo-se verificado em outros trabalhos um melhor 

desempenho para este tipo de conexão quando comparada com o sistema hexagonal externo. De uma maneira 

geral, avaliadas todas as variáveis, o desempenho do implante cone Morse foi superior. 

 Os resultados numéricos permitiram estudar o campo de tensões e deformações. No modelo MEF de 

penetração, verificou-se que para a geometria roscada os resultados são mais satisfatórios, havendo uma redução 

tanto ao nível das tensões como para as deformações, reforçando assim que a influência da rosca tem um papel 

importante no desempenho do implante em comparação com a superfície lisa. Para ambas as geometrias, 

verificou-se uma diminuição para a deformação e tensão à medida que a densidade do Sawbone aumenta. Além 

disso a concentração de tensões é maior na interface do implante com o epóxi, onde ocorre uma descontinuidade 

geométrica e de material, causando um aumento localizado na intensidade do campo de tensões. Do ponto de 

vista clínico este resultado está de acordo com outros trabalhos numéricos onde as tensões na estrutura óssea são 

máximas na região cortical. 

 As deformações registadas também decrescem com o aumento da densidade das espumas, além de que 

todos os valores se encontram na casa dos microns. Este resultado é interessante visto que numa estrutura real, os 

micromovimentos que ocorrem entre o implante e o osso encontram-se na mesma gama, sendo que durante as 

simulações feitas, o limite estipulado de 150 μm nunca foi ultrapassado, não havendo riscos durante o período de 

osteointegração. 

 Os resultados do modelo analítico de indentação proposto foram validados através do MEF, tendo-se 

verificado um pequeno erro entre os resultados numéricos e analíticos. A finalidade do modelo analítico era de 

quantificar o estado de deformação e tensão das simulações MEF de penetração, mas o facto de se ter modelado 

o tipo de contacto como bonded, fez com que a comparação directa de resultados não fosse possível. Porém, a 

mudança do tipo de contacto para no separation, simulando a penetração do implante no Sawbone, fez com que 

o comportamento da deformação e da tensão fosse igual para as várias situações estudadas. Contudo, apesar dos 

modelos usados na engenharia serem uma aproximação da realidade, as equações de indentação não permitem 

quantificar os valores da deformação e tensão na estrutura, evidenciando apenas um comportamento igual dos 

materiais. 

Os resultados de deformação e tensão obtidos com o modelo MEF de penetração apresentam a mesma 

tendência que os resultados analíticos e de MEF de indentação, pelo que à parte de um factor de escala, o modelo 

analítico de indentação pode ser um ponto de partida para a explicação dos resultados experimentais. 

Obviamente as condições são diferentes sendo os ensaios experimentais dinâmicos enquanto as simulações e o 

método analítico de indentação reproduzem comportamentos estáticos.  
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É importante salientar que os resultados quantitativos encontrados devem divergir dos resultados reais, 

uma vez que para além de se ter usado uma geometria representativa dos provetes de ensaio, também foram 

consideradas várias hipóteses simplificadores como os materiais ser considerados homogéneos, isotrópicos e 

linearmente elásticos, uma osteointegração total do implante, quando se sabe que este processo não é perfeito, 

além de que o osso é uma estrutura anisotrópica não-homogénea. Assim todos os resultados devem ser 

observados de forma qualitativa.  

 Por fim, dos diferentes factores biomecânicos que influenciam o desempenho dos implantes, o 

comprimento, diâmetro e forma podem ser facilmente modificados, no entanto a qualidade e quantidade de osso 

devem ser clinicamente aferidas e devem ter influência na selecção do implante. Fica também provado que a 

única abordagem válida para avaliar o fenómeno dos micromovimentos na interface osso-implante é o MEF, 

uma vez que é difícil validar com um modelo matemático toda a mecânica envolvente em redor do osso, dado 

que a acumulação de dano na sua estrutura, conduz ao aparecimento de microfissuras, estimulando a 

remodelação óssea, o que faz com o osso esteja constantemente a renovar-se. Deste modo, o aumento da 

densidade do osso tende a induzir maior estabilidade do implante. 

 

5.2.  Propostas de desenvolvimento futuro 

 

De modo a fechar esta dissertação, no decorrer do presente trabalho foram surgindo alguns projectos 

que podem vir a ser desenvolvidos no futuro, apresentando-se de seguida algumas propostas: 

 

 Estudo numérico de ensaios de fadiga reproduzindo as condições experimentais. 

 Estudo numérico com a incorporação dos pilares de ligação na geometria dos implantes, com a 

finalidade de estudar a influência do mecanismo de encaixe na distribuição de tensões e deformações na 

interface osso-implante e implante-pilar, quando o sistema é solicitado estaticamente e à fadiga. 

 Realização de ensaios à fadiga segundo a norma ISO 14801: 2007, inserindo os implantes em amostras 

reais de osso, com o objectivo de obter provetes que permitam simular condições reais de 

funcionamento dos implantes. 

 Elaboração de modelo matemático que permita contabilizar as intersecções entre o osso e o implante, 

nomeadamente quantificar as deformações e tensões ao longo da interface osso-implante. 
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Anexos 

 

A1. Protocolo cirúrgico e sequência de perfuração 

 
O protocolo cirúrgico e a sequência de perfuração para colocação de implantes dentários, obedece a 

algumas etapas desde a inserção do implante até à colocação da coroa. O processo para a colocação dos 

implantes inicia-se com a incisão, ou seja, através de um bisturi, faz-se um pequeno corte na gengiva que irá 

proceder a colocação do implante. De seguida deve-se usar todo o conjunto de brocas definidas pelo fabricante 

de modo a preparar o leito implantar e só no final se coloca o implante no interior do osso. O protocolo cirúrgico 

apresentando foi retirado do catálogo do fabricante (DIO Surgical Guide). Neste é possível observar todas as 

etapas para a colocação dos implantes, ferramentas usadas e valores recomendados para a velocidade de rotação 

das brocas e binários a aplicar. Este protocolo é aplicável a ossos do tipo D1, D2 e D3 e para a colocação de 

implantes do tipo regular. Para osso do tipo D4 este protocolo não é indicado, sendo necessário fazer algumas 

modificações no mesmo. 

 

 
Etapa Descrição Parâmetros de corte Ilustração 

Incisão 
Usar bisturi para preparar o leito 

implantar 
-  

Guide Drill 

(Broca Guia) 

Usar esta broca para marcar o ponto que 

servirá como guia. Furar através do osso 

cortical no local pretendido para a 

colocação do implante. 

Usar uma velocidade de 

rotação da broca entre 

800 a 1500 rpm. 

 

Initial Drill 

(Broca Inicial) 

 

Selecionar um limitador de profundidade 

apropriado, de acordo com a profundidade 

desejada para a colocação do implante. 

 

Usar uma velocidade de 

rotação de 800 a 1500 

rpm em função da 

densidade óssea 
 

Depth Gauge 

(Medidor de 

Profundidade) 

Após o uso da broca de 2mm, usar o 

indicador de profundidade para verificar a 

profundidade da base do furo aberto. Este 

instrumento possui marcas para as 

profundidades de 8,10,12,14 e 16mm. 

 

- 

 

Parallel Pin 

(Pino) 

Avaliar a localização e direcção do local 

do corte. 
- 

 

Pilot Drill  3512 

(Broca Piloto) 

Disponível em diâmetros de 2 a 2,7mm. 

Permite um fácil acesso da broca seguinte, 

alargando o osso cortical prevenindo 

assim mudanças de direcção da próxima 

broca a usar. 

Usar uma velocidade de 

rotação de 800 a 1500 

rpm em função da 

densidade óssea 
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Tapered Drill 

DTI35 

(Broca Cónica) 

Para a furação intermédia, usar uma broca 

com um comprimento equivalente ao do 

implante desejado (grupo DTI 35) 

Usar uma velocidade de 

rotação de 800 rpm. 

 

    

Tapered Drill 

DTI40 

(Broca Cónica) 

Para a furação final, usar uma broca com 

um comprimento equivalente ao do 

implante desejado (grupo DTI 40) 

Usar uma velocidade de 

rotação de 800 rpm 

 

Profile Drill 

PFD45 

(Broca de Perfil) 

Usar esta broca para ossos do tipo D1, D2 

e D3. Para osso D4 esta broca não é 

recomendável. Para osso D1 e D2, 

perfurar até à linha superior marcada no 

corpo da broca. Para osso D2 e D3, 

perfurar até à linha inferior marcada no 

corpo da broca. 

Usar uma velocidade de 

rotação de 800 a 1500 

rpm em função da 

densidade óssea 

 

Implant 

(Implante) 

Juntar o implante ao dispositivo de 

inserção. No final colocar um pilar 

cicatrizador. 

Aplicar uma velocidade 

de 15 rpm para a 

colocação do implante. 

Finalizar a colocação com 

a aplicação de um torque 

de 35 Ncm.  

Sutura Fazer sutura com nylon - 
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A2.  Desenhos técnicos 

Incluem-se neste anexo os desenhos da peça hemisférica e da peça de suporte do Sawbone. 
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A3.  Ensaios de compressão 

 

Apresentam-se neste anexo as curvas tensão-extensão e as dimensões das várias amostras de Sawbone ensaiadas. 

 

 Sawbone 10 
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 Sawbone 11 
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 Sawbone 12 
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 Dimensões das amostras de Sawbone ensaiadas 

 

 Sawbone 10 Sawbone 11 Sawbone 12 

 

 A B A B A B 

Comprimento (mm) 15,35 14,95 15,70 15,42 18,13 17,42 

Largura (mm) 14,90 15,27 15,24 15,42 15,09 15,57 

Espessura (mm) 16,10 13,63 14,85 15,28 14,48 16,04 

 


