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1. RESUMO 

A obtenção da estabilidade primária constitui-se objetivo das técnicas atuais de 

instalação dos implantes osseointegrados. Para tanto, os implantes devem ser 

inseridos com altos torques, que demandam grande resistência na sua interface com 

os dispositivos de grip interno.  Atualmente existem diferentes tipos de sistemas de 

conexão com diferentes chaves, além de serem empregadas ligas de natureza 

diferentes com distintos graus de resistência e biocompatibilidade. Neste trabalho 

procurar-se-á avaliar o limite de resistência de diferentes sistemas para a 

identificação de possíveis situações de risco. Serão empregados quatro grupos 

compostos de 10 conjuntos cada um, assim divididos: Grupo 1)  implantes de 

conexão hexagonal externa e liga de titânio grau 4; Grupo 2) implantes de conexão 

hexagonal externa e liga grau 5 Grupo 3) implantes de conexão hexagonal interna e 

liga grau 4, e Grupo 4) implantes de conexão hexagonal interna e liga grau 5. Serão 

empregadas chaves de inserção descartáveis para cada fixação, sendo os conjuntos 

submetidos a testes de torção seguindo os parâmetros e indicações da ASTM 

F543:2007. Após obtenção dos resultados, os mesmos serão submetidos à análise 

de variância e teste de Tukey para determinação da influência das variáveis 

estudadas: tipo de liga de titânio e tipo de conexão. 

2. INTRODUÇÃO 

O presente estudo se justifica pela necessidade de identificação de situações de 

risco clínico de diferentes tipos de sistemas de conexão durante a sua inserção, 

especialmente quando submetidos a grande forças no momento de sua inserção 

óssea.  Considera-se área critica, a zona de adaptação das chaves de grip interno 

que fazem o transporte e parafusamento  dos implantes em vários sistemas 

disponíveis atualmente no mercado. Procurar-se-á verificar a influência do desenho 

deste grip interno assim como o efeito do tipo de liga  de titânio utilizada na 

confecção do implante. Sabendo que possível sobrecarga pode danificar a estrutura 

do implante e comprometer adaptação de componentes protéticos, tal trabalho 

reveste-se de grande importância. As ligas estudadas seriam as de emprego 

comercial mais comum. 

3. OBJETIVOS 

O presente estudo tem como objetivo determinar o valor do torque de ruptura, 

ângulo na ruptura, torque de escoamento em dois graus e torque máximo de 
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diferentes sistemas considerando o conjunto tipo de conexão implante e chave de 

inserção (grip interno) e tipo de liga de titânio, graus 4 e 5, por meio de teste de 

torção, de acordo com as normas ASTM F543:2007. 

4. METODOLOGIA 

Para o presente projeto, serão submetidos a ensaios de torção dois tipos diferentes 

de variáveis, o sistema de grip interno e o tipo de liga empregada na confecção do 

implante. Para tanto, implantes de uso comercial de uma única empresa (Biomet 3i, 

Palm Beach Gardens, EUA) com diferentes conexões e ligas serão testados, 

divididos nos seguintes grupos: Grupo 1) Sistema Hexágono externo e chave 

stargrip diâmetro 4.0mm (liga Titânio puro F67 Grau 4); Grupo 2) Sistema Hexágono 

externo e chave stargrip diâmetro 4.0mm  (liga Titânio F136 Grau 5); Grupo 3) 

Sistema Cone morse e chave hexagonal interna diâmetro 4.0mm (liga liga Titânio 

puro F67 Grau 4); Grupo 4) Sistema Cone morse e chave hexagonal interna 

diâmetro 4.0mm (liga liga Titânio F136 Grau 5). 

5.  DESENVOLVIMENTO 

Neste primeiro teste dos espécimes, foi aplicada a metodologia nos grupos 2 e 4, de 

implantes já comumente comercializados, confeccionados a partir da liga F136. 

Empregou-se o numero inicial de 5 amostras para analisar preliminarmente os 

resultados obtidos. Como as amostras se mostraram homogêneas, serão realizados 

a seguir a complementação dos testes e inclusão dos grupos 1 e 3, já 

confeccionados pela empresa.Dentro dos sistemas propostos, foram desenvolvidos 

os seguintes:Grupo 2: Sistema Hexágono externo e chave stargrip diâmetro 4.0mm  

(liga Titânio F136 Grau 5)Grupo 4 : Sistema Cone Morse e chave hexagonal interna 

diâmetro 4.0mm (liga Titânio F136 Grau 5). 

6.RESULTADOS PRELIMINARES 

GRUPO 2 
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