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RESUMO 

 

 

Os mini-implantes são utilizados por muito tempo na clínica ortodôntica, por ser de 
instalação de modo simples e ter previsibilidade no controle de ancoragem. 
Fabricados com diferentes diâmetros e materiais, os mini-implantes extra radiculares 
tem ganho destaque, permitindo controle maior da movimentação dentária por ser um 
dispositivo temporário de ancoragem esquelética. O objetivo foi comparar o torque de 
inserção e a distribuição de tensão na região de buccal shelf durante a mecânica 
ortodôntica. O torque de inserção foi avaliado em osso natural utilizando mini-
implantes produzidos em liga de titânio e de aço inoxidável de diferentes fabricantes 
(Orthobonescrew, Rahos, Peclab). Foram avaliados mini-implantes extra radiculares 
de 2,0x12 mm, divididos em 03 grupos com 10 amostras para cada grupo(G1(10), 
G2(10) e G3(10)), utilizando a máquina universal de ensaios. Foram confeccionado 
modelos fotoelásticos para simular uma hemi arco inferior com mini-implantes 
posicionados na região de buccal shelf analisados em um polaroscópio durante a 
mecânica ortodôntica. Os dados foram submetidos ao teste de normalidade 
Kolgomorov-Smirnov, análise de variância e teste de Tukey ao nível de 5% de 
significância. Os mini-implantes ortodônticos de diferentes materiais com o mesmo 
diametro e comprimento, apresentaram caraterísticas semelhantes, tanto no torque 
de inserção quanto na geração de tensão quando aplicado a mecânica ortodôntica. 

 

Palavras-chave: Mini-implante ortodôntico. Ancoragem. Propriedades mecânicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11	
	

 

 

SCHWERTNER J. Mechanical evaluation in vitro, comparing orthodontic mini-

screw of titanium alloy and stainless steel. Programa de Pós-Graduação em 
Odontologia; 2019. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Miniscrews orthodontic implants have been used for a long time in orthodontic clinics, 
as they are simple to install and predictable in anchorage control. Manufactured with 
different diameters and materials, extra-root mini-implants have gained prominence, 
allowing greater control of tooth movement as it is a temporary skeletal anchorage 
device. The objective was to compare the insertion torque and tension distribution in 
the buccal shelf region during orthodontic mechanics. The insertion torque was 
evaluated in natural bone using mini-implants produced in titanium alloy and stainless 
steel from different manufacturers (Orthobonescrew, Rahos, Peclab). 2.0x12 mm 
extra-radicular mini-implants were evaluated, divided into 03 groups with 10 samples 
for each group (G1 (10), G2 (10) and G3 (10)), using the universal testing machine. 
Photoelastic models were made to simulate a lower hemi arch with mini-implants 
positioned in the buccal shelf region analyzed in a polaroscope during orthodontic 
mechanics. The data were submitted to the Kolgomorov-Smirnov normality test, 
analysis of variance and Tukey test at the level of 5% significance. Orthodontic mini-
implants of different materials with the same diameter and length, presented similar 
characteristics, both in insertion torque and in the generation of tension when applied 
to orthodontic mechanics. 

 

KEYWORDS: ORTHODONTIC: Miniscrew Orthodontic. Mechanical Properties. 
Mechanical properties. Orthodontic anchorage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12	
	

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Ancoragem esquelética ........................................................................... 18 

Figura 2 - Mini-implante extra alveolar .................................................................... 18 

Figura 3 - Mini-implante (composição) .................................................................... 19 

Figura 4 - Perfil das espiras ..................................................................................... 21 

Figura 5 - Mini-implante extra alveolar Orthobonescrew@ ...................................... 33 

Figura 6 - Mini-implante extra alveolar Rahus@ ...................................................... 33 

Figura 7 - Mini-implante extra alveolar Peclab@ ..................................................... 33 

Figura 8 - Bloco de osso .......................................................................................... 34 

Figura 9 - Perfuração prévia..................................................................................... 34 

Figura 10 - Representação gráfica do dispositivo ...................................................... 35 

Figura 11 - Dispositivo adaptado pelo autor .............................................................. 36 

Figura 12 - EMIC DL 2000 ......................................................................................... 36 

Figura 13 - Dispositivo de inserção ............................................................................ 37 

Figura 14 - Dispositivo de inserção ............................................................................ 37 

Figura 15 - Manequim odontológico duplicado com silicone de adição ..................... 39 

Figura 16 - Vazamento de resina acrílica quimicamente ativada em um segundo 
molde de silicone de adição...................................................................... 

40 

Figura 17 -  Acabamento e polimento do modelo de resina acrílica ........................... 40 

Figura 18 - Modelo polido .......................................................................................... 41 

Figura 19 - Modelo como mini-implante posicionado na região de buccal shelf ....... 41 

Figura 20 - Mini-implante posicionado no molde de silicone de adição ..................... 43 

Figura 21 - Resina fotoelástica PL-3 Resina fotoelástica sendo vertida nos moldes  45 

Figura 22 - Modelo transparente ................................................................................ 45 

Figura 23 - Mola niti fechada e tensiometro ............................................................... 46 

Figura 24 - Mini-implantes inseridos no modelo de resina fotoelástica ..................... 47 

Figura 25 - Vista oclusal dos Mini-implantes inseridos na região de buccal shelf ..... 47 

Figura 26 - Mola niti sem ativação ............................................................................. 47 

Figura 27 - Mensuração da força ............................................................................... 48 

Figura 28 - Mini-implantes inseridos no modelo de resina fotoelástica ..................... 48 

Figura 29 - Modelo posicionado em frente ao polaroscópio ...................................... 49 

Figura 30 - Polariscópio de Reflexão (Vishay LF/Z-2, Malern, USA) e Software 
específico (PSCalc 2.0). .......................................................................... 

 
49 

Figura 31 - Esquema dos pontos pré-determinados ao longo da porção radicular 
do segundo pre  molar da face distal, e face mesial e distal do Mini-
implantes.................................................................................................. 

 

50 

 



13	
	

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 1 -    Correlação das mudanças no torque durante procedimentos de 
colocação em osso .................................................................................     

 
52 

 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 

 

Quadro 1 - Exemplo exemplos de materiais que podem ser utilizados nas 
diferentes técnicas fotoelásticas ............................................................. 

 

30 

Quadro 2 - Cores em fotoelasticidade ...................................................................... 31 

Quadro 3 - Características dos Mini-implantes	extrarradiculares ............................ 33 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1 - Comparação ente as marcas para teste de torque de inserção .............. 52 

Tabela 2 - Comparação nas diferentes regiões no mesmo grupo ............................ 53 

Tabela 3 - Média e desvio-padrão das tensões geradas nas diferentes ocalizações 
de cada grupo .......................................................................................... 

 
54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14	
	

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................... 15 

2 PREPOSIÇÃO..................................................................................................... 16 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................... 16 

3 REVISÃO DA LITERATURA ............................................................................... 17 

3.1 ANCORAGEM ORTODÔNTICA ......................................................................... 17 

3.2 MINI-IMPLANTE ORTODÔNTICO ..................................................................... 18 

3.3 CABEÇA (A) ........................................................................................................ 19 

3.4 PERFIL TRANSMUSCOSO (B) ........................................................................... 19 

3.5 ROSCA ATIVA (OU CORPO) .............................................................................. 20 

3.6 SUPERFÍCIE DOS MINI-IMPLANTES ORTODÔNTICOS ................................. 21 

3.7  PROPRIEDADES MECÂNICAS ......................................................................... 22 

3.8 LOCAIS DE INSERÇÃO, INDICAÇÕES E SELEÇÃO DOS MINI-IMPLANTES. 23 

3.9 INSTALAÇÃO DOS MINI-IMPLANTES ORTODÔNTICOS ............................. 25 

3.10 FATORES ASSOCIADOS A ESTABILIDADE DOS MINI-IMPLANTES 
ORTODÔNTICOS ............................................................................................... 

 
27 

3.11 CARACTEERÍSTICAS DO TECIDO OSSEO ...................................................... 27 

3.12 FOTOELASTICIDADE ........................................................................................ 28 

3.13 FONTE DE LUZ ................................................................................................... 31 

4 MATERIAIS E MÉTODOS ................................................................................... 33 

4.1 TESTE DE INSERÇÃO ........................................................................................ 34 

4.2 TRATAMENTO ESTATÍSTICO ........................................................................... 38 

4.3 ANÁLISE FOTOELÁSTICA ................................................................................. 38 

4.4 CONFECÇÃO DOS  MODELOS FOTOELÁSTICOS UTILIZADOS NO ESTUDO 42 

4.5  INSTALAÇÃO DOS DISPOSITIVOS ORTODÔNTICOS ..................................... 46 

4.6  ANÁLISE DAS TENSÕES FRENTE A UM POLARISCÓPIO DE REFLEXÃO .... 48 

4.7 TRATAMENTO ESTATÍSTICO ........................................................................... 50 

5 RESULTADO ...................................................................................................... 52 

6 DISCUSSÃO ....................................................................................................... 55 

7 CONCLUSÃO ..................................................................................................... 59 

 REFERÊNCIAS .................................................................................................. 60 

 ANEXO ............................................................................................................... 68 

 ANEXO 1 - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP...................................... 69 



15	
	

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Toda mecânica ortodôntica requer um planejamento criterioso e 

individualizado, com especial atenção na seleção do dispositivo de ancoragem, fator 

extremamente importante para o sucesso do tratamento. A ancoragem é definida 

como a resistência do dente, grupo de dentes ou unidade anatômica, ao movimento 

quando são aplicadas forças para o controle da movimentação dentária.1 Os métodos 

convencionais de ancoragem apresentam efeitos colaterais, constrangimento social e 

em muitos casos, a necessidade de colaboração do paciente, que pode interferir no 

resultado final do tratamento. Os mini-implantes ortodônticos podem ser ajudar na 

redução do tempo de tratamento.2  A localização da instalação do mini-implantes 

promove vetores de forças favoráveis a determinados tipos de movimentos dentários 

e evitam efeitos indesejáveis nos dentes ou arco dentário, para acomodação das 

forças resultantes durante o tratamento ortodôntico.3 

Os mini-implantes ortodônticos podem ser confeccionados com 

diferentes tipos de materiais. Esses materiais possuem características como a 

biocompatibilidade, resistência a corrosão, resistência mecânica e a não toxicidade.4 

A liga de titânio (Ti-6Al-4V) é o material mais utilizado na fabricação 

por possuir baixo peso e resistência à tração e à fratura quando submetidos a forças 

ortodônticas.5 Além disso, possui um menor potencial de osseointegração, sendo 

facilmente removido após exercida sua finalidade como unidade de ancoragem 

temporária. Pode também ser confeccionados com pequenas dimensões para que 

sejam usados em locais com pouco espaço.1,2,3,4 

Na última década, a utilização de mini-implante de aço inoxidável tem 

ganho notoriedade. O aço inoxidável ASTM F138 (classe especial do aço AISI 316L 

para aplicações médicas)5 é um material usado há bastante tempo na medicina, com 

biocompatibilidade comprovada, boa combinação de resistência mecânica, 

ductilidade, custo e facilidade de fabricação.5 Mesmo com altas taxas de sucesso 

encontradas em vários estudos6,7 há casos de fracasso na utilização dos mini- 

implantes relacionados a uso da técnica e problemas como periimplantite e fratura. 

Com isso, torna-se necessário investigar as propriedades físico-mecânicas de 

diferentes marcas e materiais de mini-implantes ortodônticos.  
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2 PREPOSIÇÃO 

 

Este estudo teve como objetivo realizar experimento in vitro para comparar e 

avaliar as propriedades mecânica entre o mini-implante ortodôntico de liga de titânio 

(Ti-6Al-4V) e aço inoxidável, e comparar a distribuição das tensões ao redor do mini-

implante durante a mecânica ortodôntica entre as diferentes marcas comerciais. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar o valor do torque de inserção máximo suportado de inserção das 

diferentes ligas e marcas de mini-implantes ortodônticos de diferentes marcas 

comerciais através de teste de resistência mecânica durante a inserção em osso 

humano natural, comparando e correlacionando as marcas. 

 Avaliar e a quantificar da concentração de tensões decorrente da mecânica 

ortodôntica no mini-implante extra-alveolar instalado na região da linha obliqua 

externa da mandíbula (buccal shelf) por meio de análise fotoelástica. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

A ortodontia é baseada no diagnóstico bucal e facial para elaborar o 

plano de tratamento, determinar a melhor mecânica para alcançar os resultados mais 

próximos do ideal.  Uma das limitações do tratamento ortodôntico é a ancoragem, fator 

importante e um pré-requisito na obtenção resultados planejados inicialmente. 

 

3.1 ANCORAGEM ORTODÔNTICA  

  

O termo ancoragem ortodôntica pode ser definida como método 

utilizado para resistir movimentos indesejáveis no dente ou no grupo de dente durante 

a movimentação ortodôntica.8 

Os métodos mais antigos para reforço de ancoragem incluem 

dispositivos intra e extra-orais e os elásticos ortodônticos, apresentando 

desvantagens como efeitos colaterais, limitações funcionais, comprometimento 

estético e necessidade de colaboração do paciente 3. 

A obtenção de ancoragem adequada torna-se ainda mais difícil 

quando dentes que seriam utilizados como unidade de ancoragem estão ausentes 

(congênita ou extração) ou não fornecem suporte adequado (problemas periodontais). 

Nestes casos, seria interessante que um dispositivo de ancoragem pudesse ser 

colocado no interior da cavidade bucal e recebesse forças de magnitude suficiente 

para efetuar o movimento e não fosse deslocado.9,10,11  

Ancoragem esquelética (ou absoluta) tem sido amplamente 

incorporada em tratamento ortodôntico para expandir a movimentação dentária e 

mudanças esqueléticas, reduzindo ou eliminando efeitos indesejados, com 

cooperação mínima do paciente e podendo contribuir com a diminuição do tempo de 

tratamento.12 

Dentre os sistemas de ancoragem esquelética utilizados, os implantes 

convencionais muitas vezes são utilizados, quando fazem parte do planejamento de 

reabilitação oral, e mini-placas e os mini-implantes ortodônticos intra e extra-

radiculares, estes domininados dispositivos de ancoragem temporário.10  
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Figura 1 – Ancoragem esquelética 

 
                               Fonte: https://www.google.com.br/search?q=implante+dentario. 

 

 

3.2 MINI-IMPLANTE ORTODÔNTICO   

 

Inicialmente descrito por Kamoni, 1997, no qual utilizou como 

ancoragem um mini-implante de 1,2mm diâmetro e 6 mm de para intrusão dos 

incisivos inferiores. Apresentando osseointegração inexistente, sua estabilidade é 

dada por retenção é mecânica, com uso temporário durante o tratamento ortodôntico 

sendo removido após exercido sua função.13  

Os mini-implantes ortodônticos proporcionam ancoragem esquelética 

com mínima inflamação dos tecidos orais14 apresentam facilidade de inserção e 

remoção15 possibilitando a aplicação de força imediata.16  

Com diâmetro reduzido, podem ser utilizados adequadamente na 

cavidade oral podendo ser inseridas em diversas regiões, tais como o osso alveolar, 

intra ou extra alveolar, sem danificar raízes, com a finalidade de servir como apoio 

para efetuar as movimentações dentárias e mudanças esqueléticas7 (Fig. 02). 

 

Figura 02 – Mini parafuso alveolar 

 
                                  Fonte: O autor (2019). 
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Apesar das diversas vantagens citadas, apresentam algumas 

possíveis complicações como: trauma do ligamento periodontal e da raiz dentária 

durante sua inserção; recobrimento da cabeça do mini-implante por tecido mole; 

inflamação ou infecção do tecido periimplantar, e fratura.17 

Existe atualmente, disponível no mercado, uma série de mini-

implantes ortodônticos com diferentes formas, diâmetros, comprimentos, materiais e 

tratamentos de superfície. Para fins didáticos, é possível dividir o mini-implantes em 

três partes: cabeça (A), perfil transmucoso (B) e corpo (C). 

 

 

Figura 03 – Mini-implante (composição) 

 

Fonte: Villela et al. (2011).
18

 

 

3.3 CABEÇA (A) 

 

É a parte que fica exposta clinicamente e é a área de acoplamento 

dos dispositivos ortodônticos. No planejamento, deve selecionar o tipo de cabeça dos 

mini-implantes ortodônticos baseando-se no recurso que será utilizado para ativação 

do sistema.19   

 

3.4 PERFIL TRANSMUCOSO (B) 

 

O transmucoso é a região onde ocorre a acomodação do tecido mole 

periimplantar, entre a cabeça (região exposta ao meio bucal) e o corpo (região intra-

óssea). Para evitar inflamações na região periimplantar é necessário que as roscas 

da ponta-ativa não fiquem em contato direto com a mucosa. O perfil transmucoso é 
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polido, seu comprimento varia de 0,5mm a 4,0 mm, e sua seleção depende da 

espessura da mucosa do local onde o mini-implante será instalado. Quanto melhor o 

polimento dessa parte, menor a possibilidade de infecção nos tecidos adjacentes.13,20  

 

 

3.5 ROSCA ATIVA (OU CORPO) 

  

 

A região da rosca ativa é a porção intra-óssea, correspondente às 

roscas do implante. Quanto maior o número de filetes de roscas maior a estabilidade 

primária, ou seja, maior a resistência ao deslocamento.13 

  O mini-implante pode ser auto rosqueante ou auto perfurante. O 

primeiro precisa de perfuração inicial da mucosa e cortical óssea, pois apresentam 

ápice arredondado e incapacidade de corte. O segundo não necessita de perfuração 

prévia, pois apresenta um ápice extremamente fino e afiado, sendo auto perfurante e 

também cria seu caminho dentro do osso durante sua instalação, caracterizando o 

método de inserção mais simples.13 

Sua instalação é um procedimento simples e rápido 21, porém, quando 

ocorre um excesso torque durante a instalação, aumenta o risco de fratura.22,23,24 

O formato cônico do corpo proporciona a compactação do osso 

durante a instalação, promovendo a retenção mecânica, através do contato osso/mini-

implante permitindo a distribuição das forças sem causar danos à fisiologia do tecido 

ósseo sem comprometer a estabilidade primária.3 

O formato cônico do corpo assegura o efeito de condensação do osso, 

prevenindo a destruição indesejável da cortical óssea, causada por inserção 

excêntrica ou mudança do eixo durante a inserção, aumentando a estabilidade do 

mini-implante ortodôntico. A porção apical da rosca deve ser mais estreita e 

ponteagudo, facilitando a inserção do mini-implante e minimizando o trauma 

cirúrgico.19 

A maioria dos mini-implantes ortodônticos possuem o perfil das 

espiras da rosca com forma triangular ou quadrada. Este perfil não é padronizado, 

ficando a critério da empresa a seleção das dimensões do implante e a forma dos 

filetes. 
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Figura 04 – Perfil das espiras 

 

                              Fonte: Menezes (2011).
26 

 

O comprimento da rosca ativa pode variar de 4 a 12 mm. Em áreas 

com pouco espaço disponível devido à proximidade com regiões nobres, como raízes 

e seio maxilar, devem ser utilizados comprimentos menores. Em regiões com pouca 

densidade óssea, podem ser utilizados implantes ortodônticos maiores para que se 

aumente a área de contato e a fixação mecânica da rosca-ativa com o osso. Quanto 

maior o comprimento do parafuso, maior o contato osso-implante e 

consequentemente maior a estabilidade.25 

Os diâmetros externos da região da rosca ativa variam de 1,2 a 2,0 

mm. Deve-se avaliar o espaço disponível e a densidade óssea para a seleção do 

diâmetro dos implantes ortodônticos. Em áreas com espaço reduzido são indicado os 

de menor diâmetros, já em áreas mais amplas ou com menor densidade óssea, são 

indicados os com maiores diâmetros. Se após instalação do mini-implante ortodôntico 

for observada ausência de estabilidade primária, é recomendado aumentar o diâmetro 

ou até mesmo selecionar outra região para instalá-lo.27 

Diversas modificações no design das espiras, no comprimento, na 

dimensão e formato foram propostas para melhorar a estabilidade mecânica,28 mas 

ainda não um consenso sobre os mini-implantes ortodônticos. 

 

3.6 SUPERFÍCIE DOS MINI-IMPLANTES ORTODÔNTICOS  

 

Os mini-implantes podem ou não ter tratamento de superfície. Como 

são dispositivos temporários de ancoragem, o tempo de permanência na cavidade 

oral é pequeno, sendo questionável a utilização de tratamento de superfície para 

melhorar a estabilidade e reduzir o risco de insucesso quando aplicado carga. 29;30 
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3.7 PROPRIEDADES MECÂNICAS 

 

Os mini-implantes ortodônticos são confeccionados em titânio ou aço 

inoxidável. Geralmente são utilizados a liga de titânio (Ti 6Al-4V), por apresentar boas 

características bioativas e baixo potencial de osseointegração, podendo ser removido 

com facilidade após exercida sua finalidade como unidade de ancoragem 

temporária.1;2 

O aço inoxidável não permite a osseointegração, sendo apropriado 

em situações em que se deseja removê-lo após seu uso temporário. Possui maior 

módulo de elasticidade em relação à liga de titânio (Ti-6Al-4V), maior resistência 

mecânica que o titânio e seu custo é também inferior ao da liga Ti-6Al-4V.3 

Os biomateriais devem apresentar algumas características 

específicas para serem empregados no organismo humano, como biocompatibilidade 

e resistência à corrosão. Ligas de titânio (Ti-6Al-4V) e aço austenítico F138 são 

utilizadas na produção de mini-implantes ortodônticos, que não precisam de 

osseointegração, facilitando a remoção do dispositivo de ancoragem após exercida 

sua finalidade.7;31 

A posição de inserção do mini-implante ortodôntico tem influência em 

sua estabilidade e nas propriedades mecânicas (inserção, remoção e deflexão) devido 

as características do osso alveolar.31 

Há também, uma correlação positiva entre o torque de inserção e de 

remoção dos mini-implantes ortodônticos, ou seja, quanto maior o torque de inserção, 

maior o de remoção para os mesmos tempos que ficam em contato com o corpo. Os 

valores de torque aumentam com o aumento do diâmetro dos mini-implantes 

ortodônticos e a característica do osso (cortical ou medular).32 

A distribuição das tensões no mini-implante ortodôntico em contato 

com o osso, varia de acordo com o seu formato. A aplicação de carga durante a sua 

inserção, no formato cilíndrico, provoca maior concentração de tensões próxima ao 

ápice, enquanto os mini-implantes ortodônticos no formato cônico as tensões são 

distribuídas ao longo do ápice. As tensões produzidas pela aplicação de carga lateral, 

concentram-se no ápice e ao longo doas roscas.33  
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Durante a instalação dos mini-implantes, a região com maior 

concentração de tensão, são nos primeiros filetes de rosca logo abaixo do 

transmucoso, coincidindo com o ponto de ruptura quando submetidos ao ensaio de 

torção nos testes de inserção ou remoção. O esforço de torção durante a inserção, 

combinado com o subsequente esforço de flexão aplicado pode induzir a falha dos 

mini-implantes ortodônticos.26 

Estudos realizados por Prates e colaboradores34 em mini-implantes 

ortodônticos de titânio, observaram que existe diferença na forma, diâmetro da rosca 

ativa e número de filetes de roscas, as quais influenciam nas características físicas do 

dispositivo, nos testes mecânicos de inserção, remoção e de fratura. 

  Na instalação e/ou remoção do mini-implante ortodôntico, pode 

ocorrer sua fratura, que está relacionada à aplicação de torque excessivo. A 

perfuração prévia e a utilização de mini parafuso ortodôntico com maior diâmetro 

diminuem os riscos.13  

A resistência à fratura em torção dos mini-implante ortodônticos está 

diretamente relacionada ao diâmetro, ou seja, quanto maior o diâmetro maior será o 

torque de fratura do dispositivo, sendo vantajoso a utilização de mini-implante 

ortodôntico de maior diâmetro.35 

 

 

3.8 LOCAIS DE INSERÇÃO, INDICAÇÕES E SELEÇÃO DOS MINI-IMPLANTES 

 

 

A eleiçao do  local de inserção dos mini-implantes ortodônticos é de 

suma importância para o sucesso, inúmeros fatores devem ser levados em 

consideração, tais como: favorecimento  da biomecânica do tratamento, ser o menos 

incomodo ao paciente, a necessidade de utilização deve ser maior que o risco que o 

paciente sofrerá e evitar áreas que causam irritação aos tecidos, como áreas de 

inserções musculares. Além disso, de preferência devem ser instalados em regiões 

com gengiva inserida, a fim de promover melhor cicatrização. Também deve ter boa 

qualidade e quantidade de tecido ósseo no local, sem lesar nenhuma estrutura 

anatômica.36 
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Diversas regiões anatômicas que podem ser utilizadas como locais de 

inserção dos mini-implantes: línha oblíqua externa e sínfise mandibular, palato, 

rebordo alveolar em áreas edêntulas da maxila e mandíbula, osso alveolar inter-

radicular na maxila e mandíbula, processo zigomático, tuberosidade da maxila e 

região abaixo da espinha nasal anterior.1;37 

Um dos fatores mais importantes na instalaçao dos mini-parafusos 

ortodônticos é a presença de osso. Recentemente, a linha obliqua externa da 

mandíbula,  região de “bucal shelf”,  tem sido utilizada como um local de instalação, 

por apresentar osso suficiente com densidade adequada.38;39 

O que determina a escolha do local de inserção dos mini-implantes, é 

a mecânica ortodôntica necessária para a correção da má-oclusão instalada.40  

A utilização da ancoragem esquelética mudou as possibilidades da  

movimentaçao dentária, fornecendo  mais opções de tratamento para o paciente.41 

Ao longo da ultima década, a utilização dos mini-implantes foi 

expandida para incluir uma gama enorme de casos, dentre eles: correção de 

sobremordida, fechamento de espaços, correção do plano oclusal, correção de linhas 

médias desviadas, extrusão de caninos impactados, extrusão e verticalização de 

molares impactados, intrusão de molares, distalização de molares superiores, 

distalização de dentes inferiores, retração de dentes anteriores, mesialização de 

molares, alinhamento dos terceiros molares superiores, ancoragem intermaxilar para 

correção de discrepâncias sagitais e correção de discrepâncias esqueléticas verticais 

que possivelmente requerem cirurgia ortognática.42;43 

As diversas áreas de instalação dos mini-implantes, facilitam o 

direcionamento do movimento dentário.44;45  

Recentemente, a região de “buccal shelf”  tem sido eleita como o local 

de inserção de mini-implantes ortodônticos, pois essa região oferece osso suficiente 

e qualidade óssea adequada para inserção de mini-implante.46 

O movimento distal em massa das dentições mandibulares é bastante 

eficaz em pacientes com más oclusões de classe III, com o auxílio dos mini-implantes 

inserido na linha obliqua extrena da mandíbula (buccal shelf), essa movimentação é 

obtida com  grande previsibildade e alta taxa sucesso.47;48 
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A seleção do local de instalaçao e dos mini-implantes devem ser 

criteriosa, pois estudos recentes têm demonstrado que as características dos 

mesmos, além das características do local de inserção, influenciam a sua proporção 

de sucesso.49;50,51 

 

3.9 INSTALAÇÃO DOS MINI-IMPLANTES ORTODÔNTICOS  

 

O torque para inserção de um mini-implante traduz a quantidade de 

estabilidade primária conseguida e é, portanto, um fator importante para o sucesso do 

mecanismo de ancoragem.52  

É fundamental obter informações junto ao fabricante sobre o torque 

máximo que pode ser realizado durante a instalação e remoção para evitar a fratura. 

Motoyoshi et al., analisaram alguns parâmetros que influenciam na estabilidade inicial 

e após a regeneração óssea do mini-implante. Observando que após a instalação, a 

tensão e compressão sobre o osso em torno do mini-implante podem desaparecer 

devido o processo de remodelação óssea, reduzindo assim o torque.  O torque de   

inserção foi relacionado com a idade e espessura do osso cortical, sendo 

significamente menor entre os pacientes idosos e osso cortical fino, enquanto o torque 

de remoção não foi influenciado pelo período de instalação do mini-implante 

ortodôntico, idade do paciente, sexo ou espessura do osso cortica.53 

A posição de inserção do mini-implante ortodôntico extra alveolar 

influencia em sua estabilidade e nas propriedades mecânicas (inserção, remoção e 

deflexão) pois alteram a superfície de ancoragem com o osso alveolar.31 

O torque de inserção é influenciado pela forma e diâmetro do 

parafuso. O mini-implante deve promover retenção mecânica através da superfície de 

contato osso/implante e tem que permitir a distribuição de cargas de maneira que não 

prejudique a fisiologia e também deve limitar o trauma apenas ao momento de 

inserção, promovendo a estabilidade.3 

Quanto maior o diâmetro, maior o torque necessário para instalação 

e consequentemente maior a estabilidade, e quanto maior o diâmetro do mini-implante 

menor o risco de fratura.35;54 
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Durante a instalação do mini-implantes, o torque excessivo pode 

causar deformação óssea, promovendo a compressão e necrose ou até reabsorção e 

remodelação ao redor do parafuso, daí a sua falha.55   

Depois de finalizada sua função, os dispositivos de ancoragem 

temporário devem se removidos com a utilização das mesmas chaves de inserção. 

Aqueles que possuem maior rugosidade de superfície apresentam maior torque 

de remoção.31, 56 

Durante a instalação ou remoção do mini-implante ortodôntico, pode 

ocorrer sua fratura. Normalmente, está relacionada à aplicação de torque 

excessivo.52,8 Apesar dos altos índices de sucesso, complicações relacionadas aos 

mini-implante podem associada as características físicas, como diâmetro do parafuso 

ortodôntico, liga metálica utilizada no dispositivo e densidade óssea no local de 

instalação. 7,35 

Em estudo realizado para a avaliar a distribuição das tensões ao redor 

dos mini-implantes ortodônticos utilizando análise fotoelástica, comprovaram que as 

forças ortodônticas geram diferenças nas tensões, dependendo do comprimento do 

mini-implante ortodôntico.57  

A análise fotoelástica foi utilizada para verificar as tensões geradas 

pelo torque de inserção e aplicação de força elásticade mini-implantes ortodônticos 

inseridos em diferentes inclinações (30, 45, 70 e 90 graus). Por meio da análise 

fotoelástica com a utilização de 250gr de força estática concluiu que mini-implante 

inseridos em 90 graus apresentaram distribuição de tensão mais baixa e homogênea 

seguido por 30, 70 e 45 graus de inclinação de inserção. O torque de inserção dos 

implantes ortodônticos cria um campo de tensão que não é alterada após a aplicação 

de cargas laterais ortodônticas, especialmente na região cervical dos mini-implantes 

inclinados.58  

Comparando as tensões produzidas em mini-implantes ortodônticos 

cônicos e cilíndricos, observou que essas tensões são maiores em mini-implantes 

cônicos quando comparado com mini-implante cilíndrico.59  

Estudos realizados para avaliar as tensões geradas durante a 

inserção, observou que elas são duas vezes maiores quando instalados em osso 

cortical.60,61  
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3.10 FATORES ASSOCIADOS A ESTABILIDADE DOS MINI-IMPLANTES 

ORTODÔNTICOS 

 

O sucesso do tratamento ortodôntico utilizando mini-implante 

ortodônticos depende basicamente de cinco fatores: 1) habilidade do cirurgião; 2) 

condição física do paciente; 3) seleção do local adequado; 4) estabilidade inicial e 5) 

higiene bucal. A estabilidade mecânica no momento da instalação é chamada de 

estabilidade primária e é considerada essencial para se obter segurança e sucesso 

no tratamento. Como a estabilidade primária é proporcionada por um contato 

ósseo/mini-implante62  e a espessura do osso cortical está diretamente relevante para 

o sucesso do embricamento mecânico.63,64
  

A falta de estabilidade mecânica é um dos motivos do insucesso de 

um mini-implante ortodôntico, que pode ser previsto no momento de sua 

instalação.65;66 

A utilização de mini-implante ortodôntico autoperfurante com maior 

diâmetro  pode reduzir o risco de fratura, no entanto, este  aumento do diâmetro pode 

causar um aumento do  torque e carga de posicionamento, estes podem ter um efeito 

antagônico e aumentam o risco de fratura e de pontecial danos as raizes.67,68 

 

	

3.11 CARACTERÍSTICAS DO TECIDO ÓSSEO 

	

	

A quantidade (espessura e profundidade) e da qualidade do tecido 

ósseo, são fundamentais para a estabilidade primária, retenção gerada pela íntima 

relação gerada entre osso e implante, associado  as características dos tecidos moles 

(mucosa, gengiva anexa, espessura do tecido, mobilidade) e proximidade de 

estruturas anatômicas específicas (raízes, nervos, vasos, cavidades nasais / nasais). 

uns dos fatores de maior importância no sucesso no uso dos mini-implantes 

ortônticos.69  

Diferentes locais têm sido utilizados para a inserção do mini-implante:  

osso palatino,70;71;72 o lado palatino do processo alveolar maxilar15 a área retromolar 
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mandibular,73 a crista infrazigomática,74processo alveolar palatal posterior.74 

Atualmente a região demoninada buccal shelf  tem sido proposta  

como um local de inserção de mini-implante extra-alveolar adequado75. O buccal shelf 

está localizado bilateralmente na parte posterior do corpo mandibular, vestibular às 

raízes do primeiro e segundo molares e anterior à linha oblíqua do ramo mandibular. 

 

 

3.12 FOTOELASTICIDADE 

 

 

A fotoelasticidade foi propostoo por Sir David Brewster, em 1816, 

quando observou faixas coloridas em um vidro que estava sob tensão.76 

Em 1935, Zak introduziu o método na Odontologia, estudando 

esforços aplicados para a movimentação ortodôntica de dentes incluídos em material 

fotoelástico.77 

Com o advento das resinas sintéticas na década de 60 o método 

obteve grande impulso, substituindo os materiais como o vidro e a celulose que eram 

até então utlizados. A fotoelasticidade baseia-se no surgimento de faixas coloridas em 

determinados materiais transparentes submetidos a esforços e iluminados por luz 

polarizada. Tais faixas coloridas, denominadas franjas, correspondem a áreas de 

concentração de tensões e podem ser analisadas quantitativamente ou 

qualitativamente.78  

O termo fotoelasticidade refere-se ao uso de técnicas ópticas (luz) 

relacionadas ao estudo de tensões e deformações em corpos elásticos. A  

fotoelásticidade permite a análise qualitativa do estado de tensão através da 

observação de efeitos ópticos em modelos, baseando-se na propriedade de alguns 

materiais transparentes, que é o efeito de anisotropia ótica. Dessa forma, a luz 

polarizada, obtida por meio de um aparelho denominado Polariscópio, deve atravessar 

o modelo e permitir a determinação das direções e dos gradientes das tensões 

principais através da interpretação dos parâmetros ópticos observados (franjas), 

evidenciando o comprometimento mecânico do objeto em análise, baseado no 

fenômeno da birrefringência dos corpos (quando estes apresentam diferentes índices 



29	
	

de refração).77;79  

É um método experimental que permite avaliar as tensões 

responsáveis pela falha de uma estrutura, determinando a qualidade e quantidade da 

distribuição de tensões em um material. A determinação relativa da magnitude da 

tensão e da localização de sua concentração e consequente região crítica é passível 

de análise quando uma aplicação de força produz padrões fotoelásticos (franjas) em 

um material fotoelástico.80;81  

Para a aplicação da técnica da fotoelasticidade, alguns dispositivos 

básicos são necessários: um polariscópio, um modelo e uma fonte de luz. 

 

a) Polariscópio  

 

É o equipamento responsável pela observação dos padrões 

fotoelásticos, que leva as ondas dentro de um plano comum causando uma 

interferência ótica entre elas, medindo a diferença de fase que ocorre quando a luz 

polarizada passa através de um modelo tensionado. Pode ser utilizado tanto para a 

medida de parâmetros fotoelásticos de transmissão, com luz circular ou plana, como 

para análise de reflexão.82 

 Um polariscópio é constituído de placas polarizadoras, retardadoras 

e analisadoras. A placa polarizadora é um elemento ótico que absorve os 

componentes do vetor de luz que não vibram na direção do eixo polarizador. Por sua 

vez, a placa retardadora decompõe o vetor de luz em duas direções ortogonais 

transmitindo-o com diferentes velocidades. A placa retardadora controla tanto a 

amplitude como a rotação da luz emergente.83 

 

b) Modelo 

Os modelos são confeccionados de materiais fotoelásticos, que por 

sua vez são denominados materiais birrefringentes. Eles apresentam diferentes 

índices de refração segundo os planos das tensões principais. Eles têm a função de 

retardadores de onda e esta retardação depende do material, do tipo de luz utilizada 

e da diferença entre as tensões principais.  
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A escolha do material adequado é de extrema importância. Não existe 

um material ideal, sendo que os materiais fotoelásticos apresentam vantagens e 

desvantagens.84 

As principais propriedades que um material fotoelástico deve 

apresentar são: 

a) Transparência; 

b) Alta sensibilidade; 

c) Propriedades elásticas e lineares; 

d) Isotropia, homogeneidade; 

e) Baixa fluência; 

f) Alto módulo de elasticidade; 

g) Alta figura de mérito; 

h) Ausência de efeitos de bordo (tempo, umidade, usinagem); 

i) Baixa influência da temperatura sobre as propriedades; 

j) Boa usinabilidade; 

k) Baixo custo; 

l) Facilidade na aplicação de desmoldantes; 

m) Fundição de grandes volumes. 

No quadro 1 estão listados exemplos de materiais que podem ser 

utilizados nas diferentes técnicas fotoelásticas.83  

No quadro 2, exemplos de materiais utilizados na confecção de 

modelos em fotoelasticidade.83 

 

Quadro 1 – Exemplo exemplos de materiais que podem ser utilizados nas diferentes 
técnicas fotoelásticas 

Fotoelasticidade Exemplo s de materiais 

Plana 
Cr-39 (carbono), H-100 (resina de poliéster), policarbonato, Araldite 

(resinas epóxi), Polipox (resinas epóxi com aminas) 

3D 
Resina PL-2, resinas epóxi curadas com anidridos (obtidas com 

tratamento térmicos específicos) 

De reflexão Policarbonatos, resinas epóxi curadas com aminas 

Fonte: Freitas Junior (2007).
83 
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3.13 FONTE DE LUZ 

	

Para a análise e interpretação dos resultados, faz-se necessária a 

visualização das franjas, que pode variar de acordo com a fonte de luz que incide 

no polariscópio. O ideal é trabalhar com a luz branca, que possui diferentes 

comprimentos de onda, permitindo o desenvolvimento de franjas coloridas e 

facilitando a contagem das mesmas. 

A ordem da franja em um determinado ponto do modelo está 

relacionada com o estado de tensão e pode ser vista por meio de uma cor 

específica. Sabe-se que quanto maior a ordem de franja, maior a concentração de 

tensões naquela região. O quadro 3 mostra as cores relativas às ordens de franjas 

inteiras.83 

Quadro 2 – Cores em fotoelasticidade 

Cor Retardação (mm)         N 

Preto 0 0 

Cinza 160 0,28 

Branco 260 0,45 

Amarelo 350 0,60 

Larana 460 0,79 

Vermelho 520 0,90 

Roxo 577 1,00 

Azul 620 1,06 

Larana 940 1,62 

Rosa 1050 1,82 

Violeta 1150 2,00 

Verde 1350 2,35 

Fonte:  Martins (2005).
84

 

 

A fotoelasticidade tem sido amplamente utilizada para estudar as 

diferenças na distribuição de carga em implantes odontológicos com diferentes 

desenhos de conexão em contato com osso intacto e comprometido.85 
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Também tem auxiliado no entendimento de aspectos biomecânicos 

referentes a osseointegração na Implantodontia, pois os mecanismos responsáveis 

pela falha de implantes osseointegrados não são completamente compreendidos. 

Em 2011, Çehreli, Ozçipirci e Yilmaz  analisaram o estresse peri-

implantar de mini-parafusos ortodônticos posicionados em diferentes angulações (30, 

45, 70 e 90º). Os padrões de estresse foram mensurados por meio de análise 

fotoelástica tridimensional, usando um polariscópio circular. Após a inserção dos mini-

implantes foi aplicada uma força de 250 g. Os autores verificaram que a maior 

alteração na distribuição do estresse foi nos mini-implantes posicionados a 90º, 

enquanto os posicionados a 70º apresentaram a menor alteração. Além disso, o 

torque aplicado criou um campo de estresse que não foi alterado dramaticamente 

após a aplicação de cargas moderadas de força, particularmente na região cervical 

dos mini-implantes inclinados.13 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Para o presente trabalho foram utilizados 30 mini-implantes, todos 

com tamanho 2.0x12 mm, projetado para inserção e remoção manual, indicado para 

uso extra-alveolar. Sendo 10 mini-implantes de aço inoxidável de F138 produzido pela 

empresa Orthobonescrew@ (Newton A, HsinChu City, Taiwan) referência lote 

2583038 (Figura 05), 10 mini-implantes aço inoxidável produzido pela empresa Rahos 

Technology Ltda (Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil), lote 1904-05 (Figura 06), e 10 

mini-implantes de Ti-6Al-4V, produzidos pela empresa Peclab@(Belo Horizonte, 

Minas Gerais, Brasil), lote 05661119  (Figura 07), divididos em três grupos para a 

análise, conforme dados do quadro 3. 

 

Figura 05 – Mini-implante 
extrarradicular 

Orthobonescrew@ 

Figura 06 – Mini-implante 
extrarradicular Rahos@. 

Figura 07- Mini-implante 
extrarradicular Peclab@. 

 

 
 

Fonte: Orthobonescrew@ Fonte: Rahos@ Fonte: Peclab@ 

 

Quadro 03 – Características dos mini-implantes	extrarradiculares 

Marca Liga Diâmetro Comprimento Região indicada 

Orthobonescrew@ 
Aço 

inoxidável 
2mm 12mm Buccal shelf/ crista infrazigomática 

Rahos@ 
Aço 

inoxidável 
2mm 12mm Buccal shelf/ crista infrazigomática 

Peclab@ Titânio 2mm 12mm Buccal shelf/ crista infrazigomática 

                                      Fonte: Orthobonescrew@, Rahos@, Peclab@. 
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4.1 TESTE DE INSERÇÃO  

 

 

Os mini-implantes ortodônticos foram inseridos em bloco de osso 

natural humano, bloco córtico esponjoso de Metáfise, adquirido no Banco de Ossos 

UNIOSS (Marília-Sp) (Figura 08), com densidade cortical de 02 a 03 mm, altamente 

resistente a compressão, semelhante a linha obliqua externa da mandíbula (”buccal 

shelf”), área de eleição para instalação dos mini-implantes extra-alveolares, os quais 

foram realizados uma perfuração prévia com broca de 1,5 mm, da marca Peclab (Belo 

Horizonte-Mg-Brasil), com auxílio de micromotor, criando um “guia” para a inserção 

mini-parafuso ortodôntico (Fig. 09).  

 

 

Figura 08 - Bloco de osso 

 
                                                               Fonte: O autor (2019). 

 

 

Figura 09 – Perfuração previa 

 
                                                               Fonte: O autor (2019). 
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Para inserir os mini-implantes ortodôntico, foi empregado um 

dispositivo (Fig. 9) acoplado na máquina de ensaios EMIC DL 2000 (São José dos 

Pinhais, Paraná, Brasil) (Fig.10), com célula de carga de 500N.9 O dispositivo 

desenvolvido e confeccionado, pode ser descrito como uma bancada de teste, que 

acoplado na máquina de ensaios, utilizado para medição de torque, através de 

deslizamento horizontal com mandril autocentrante.  

O mandril é usado para fixar a chave de inserção do sistema do mini-

implante ortodôntico e é preso em um eixo que é submetido à rotação com uma força 

controlada pela máquina de ensaio. Foi utilizado um sistema de roldanas, que através 

de um fio de nylon de 1,2 mm de diâmetro, é acoplando, em uma ponta, na célula de 

carga da máquina de ensaios, outro, em um pêndulo dom um peso de 01 kilograma, 

dessa forma, o fio fica sempre tensionado, não gerando folga para que faça o mandril 

girar, rotacionando o dispositivo, inserindo o mini-implante ortodôntico no corpo de 

prova. 

Um sistema de morsa com diversos parafusos de fixação foi fixado no 

final do dispositivo, no sentido horizontal, para q fixação do osso em que será inserido 

os mini-implante, permanecendo imóvel (Fig. 11 e 12). A máquina de ensaios fornece 

o torque máximo de inserção. 

 

Figura 10 – Representação gráfica do dispositivo  

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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Figura 11 – Dispositivo adaptado pelo autor 

 
                                                      Fonte: O autor (2020). 

 

 

 

Figura 12 - EMIC DL 2000 

 
                                                                  Fonte: O autor (2020).       
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Figura 13 – Dispositivo de inserção 

 
                                                             Fonte: O autor (2019). 

 
 

Figura 14 – Dispositivo de inserção 

 
                                                              Fonte: O autor (2019). 
 

 
O osso humano da região da tíbia foi escolhido para este experimento por 

reproduzir as características semelhantes a mandíbula, 01 mm a 1,5 mm de espessura 

da cortical.23;86 

Para o ensaio de inserção, para cada marca de mini-implante, foi 

instalado no mandril do dispositivo a chave de inserção referente a marca, 

comprimindo os mini-implantes contra o bloco de osso. 
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Após o posiciomento, foi acionado a máquina de ensaios universal 

para iniciar a inserção do mini-implante no bloco de osso. Os dados sobre o torque 

foram estatisticamente avaliados. 

A máquina de ensaio forneceu o gráfico força versus deslocamento. 

Conhecendo o diâmetro do eixo de rotação do mandril (0,5 cm) que movimenta a 

chave de inserção, sendo calculados os valores dos torques máximos de inserção. 

Foram inseridos com o auxílio da chave de inserção até o início da região do 

transmucoso. 

 

 

4.2 TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

	

	

Os dados foram registrados em planilhas do programa Microsoft 

Excel, apresentados pela média e desvio-padrão e gráfico das colunas. A amostra foi 

classificada quanto a marca do mini-parafuso  

Os dados obtidos foram submetidos ao teste Kolmogorov - Smirnov 

para normalidade, seguida pelo teste ANOVA one-way e teste de Tukey com nível de 

significância de 5%. Caso a distribuição seja não paramétrica os dados foram 

submetidos ao teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. 

 

 

4.3 ANÁLISE FOTOELÁSTICA 

 

 

Para confecção do modelo padrão correspondente a um  arco inferior 

de um paciente adulto, com a presença dos incisivos, canino,  segundo premolar e 

segundo molar foi utilizado um manequim odontológico pré-fabricado (Roic,Três 

Corações, Brasil) e duplicado com silicona de adição (Elite Double 22-Zhermack, 

USA) (Fig. 15), e seu molde vazado em gesso pedra tipo IV (Durone, Dentsply, Rio de 

janeiro, Brasil) sobre um vibrador de gesso (Fig. 15). 
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Figura 15 – Manequim odontológico duplicado com silicone de adição. 

		
	

	
	

	
                                                                 Fonte: O autor (2019).	
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Após a obtenção do modelo de gesso, foi realizado um segundo 

molde em silicona de adição (Elite Double 22-Zhermack, USA), seguido por 

vazamento com resina acrílica ativada quimicamente e incolor (Jet-Classico, Campo 

Limpo Paulista, Brasil) (Fig. 16). 

 

 

Figura 16 - Vazamento de resina acrílica quimicamente ativada 
em um segundo molde de silicone de adição 

 
                                                              Fonte: O autor (2019).  

 

 

 

Figura 17 -  Acabamento e polimento do modelo de resina acrílica 

 
                                Fonte: O autor (2019). 
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Figura 18 - Modelo polido	

	
                                                                   Fonte: Autor (2019). 

 

Os modelos foram alisadas manualmente com lixas de granulação 

crescente, inclusive na área correspondente à coroa do primeiro premolar, a fim de 

remover qualquer imperfeição superficial. O polimento final foi realizado com pedra 

pomes e branco de espanha ao longo de toda a superfície. 87  

 

Após a obtenção do modelo de resina acrílica, foi realizado uma 

pefuração, utilizando uma broca de baixa rotação com dâmetro de 1,6 mm, na região 

de buccal shelf (região vestibular do primeiro molar) . Após a perfuraçao, foram 

inseridos os mini-implantes ortodôntico com auxilio da chave apropriada indicada 

pelos fabricantes até o inicio do transmucoso, permanecendo uma distância da 

cabeça do mini-implantes ortodôntia ate a base de 04 mm. 

 

 

Figura 19 - Modelo como mini-implante	posicionado na região de buccal shelf 

	
                               Fonte: O autor (2019). 
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4.4 CONFECÇÃO DOS MODELOS FOTOELÁSTICOS UTILIZADOS NO ESTUDO 

	

O moldelo de resina acrílica obtida na etapa anterior, foi realizado um 

molde com silicona de adição (ELITE DOUBLE-Zhermack) replicando 05 vezes para 

cada grupo, totalizando 15 moldes, a fim de constituir o número necessário para cada 

grupo a ser testado. No local da impressão, foi adicionado o modelo de resina 

fotoelástica previamente confeccionado, já com o mini parafuso posicionado na 

mesma região e altura  pré-determinada para todos os grupos.  

Após a confecção dos moldes de silicona de adição, antes de vazar a 

reesina fotoelástica, as réplicas dos dentes dos incisivos, caninos, segundo premolar, 

primeiro e segundo molar foram posicionados no molde por sua porção coronária, 

assim como os mini-implantes	ortodônticos, ficando somente a rosca ativa (ou corpo), 

(Fig. 20). 

Em uma balança de precisão, a resina fotoelástica foi devidamente 

proporcionado em um recipiente e depois manipulado com uma espátula nº 36. Após 

o tempo de manipulação indicado pelo fabricante, a resina fotoelástica foi adicionada 

no molde de silicona de adição, cobrindo dos espaços ate 05mm acima do ápice das 

raízes das réplica dos dentes.  

Após 24 horas, cada moldelo de resina fotoelastica foi removido dos 

moldes de silicona. 

Após a polimerização da resina fotoelástica, foi realizado a 

observação, por transparência do modelo, da região de buccal shelf (região extra 

alveolar vestibular aos primeiros inferiores) – local de escolha para a colocação de um 

mini-parafuso ortodôntico.  

Um molde de silicone de adição previamente confeccionado na etapa 

anterior foram replicado, a fim de constituir o número necessário para cada grupo a 

ser testado. No local da impressão, será adicionado o modelo de resina fotoelástica 

previamente confeccionado, já com o mini implante posicionado (Fig. 20).  

As réplicas dos dentes dos incisivos, caninos,  primeiro e segundo 

premolar e segundo molar serão posicionados no molde por sua porção coronária, 



43	
	

assim como os mini-implantes. Manipulados de acordo com as instruções do 

fabricante (Fig. 21). 

 

 

Figura 20 - Mini-implante posicionado no molde de silicone de adição 

Nota: Moldes de silicone de adição, separados de acordo com os grupos.  
Os dentes de manequim e os mini-implantes já estavam posicionados.  
                                   Fonte: O autor (2019). 
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Em uma balança de precisão, a resina fotoelástica foi devidamente 

proporcionado em um recipiente, conforme orientação do fabricante e depois 

manipulado com uma espátula nº 36. Após o tempo de manipulação indicado pelo 

fabricante, a resina fotoelástica foi adicionada no molde de silicona de adição, 

cobrindo dos espaços ate 05mm acima do ápice das raízes das réplica dos dentes. 

(Fig. 21). 

Após 24 horas, cada modelo de resina fotoelastica foi removido dos 

moldes de silicona  

Após a polimerização da resina fotoelástica, foi realizado a 

observação, por transparência do modelo, da região de “buccal shelf” (região extra 

alveolar vestibular aos primeiros inferiores) – local de escolha para a colocação de um 

mini-implante ortodôntico.  

Um molde de silicone de adição previamente confeccionado na etapa 

anterior foram replicado, a fim de constituir o número necessário para cada grupo a 

ser testado. No local da impressão, será adicionado o modelo de resina fotoelástica 

previamente confeccionado, já com o mini-implante	posicionado (Fig. 20).  

As réplicas dos dentes dos incisivos, caninos,  primeiro e segundo 

premolar e segundo molar serão posicionados no molde por sua porção coronária, 

assim como os mini-implantes. Manipulados de acordo com as instruções do 

fabricante (Fig. 21). 
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Figura 21 - Resina fotoelástica PL-3 Resina fotoelástica sendo vertida nos moldes. 

 
 

 
 

                                                            Fonte: O autor (2019).	 
 
 

Após 24 horas, cada modelo de resina fotoelástica foi removido dos 

moldes de silicona  

Após a polimerização da resina fotoelástica, foi realizado a 

observação, por transparência do modelo, da região de buccal shelf (região extra 

alveolar vestibular aos primeiros molares inferiores) – local de escolha para a 

colocação de um mini-implante	ortodôntico. 

 

Figura 22 – Modelo transparente 

 
                                                        Fonte: O autor (2019). 
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4.5 INSTALAÇÃO DOS DISPOSITIVOS ORTODÔNTICOS  

 

Em cada um dos modelos de resina fotoelástica foram fixados os 

braquetes convencionais (ADVANCED SERIES slot .022x.028”, Orthometric, Marília, 

Brasil) de prescrição Roth e canaletas .022” sobre a superfície vestibular dos incisivos, 

caninos, primeiros e segundo premolar, com um adesivo a base de cianoacrilato 

(Tekbond, Embu das Artes, Brasil).  

Nos segundos molares foram fixados tubos simples, seguindo às 

mesmas prescrições e fabricante dos braquetes. Será instalado um fio de aço 

.019”x.025” (Orthometric, Marília, Brasil). A colagem dos dispositivos ortodônticos foi 

realizada individualmente para ficar nivelada, não induzindo tensões residuais. 

Os mini-implantes	 ortodônticos foram posicionados no modelo de 

resina fotoelástico na região de buccal shelf (região vestibular na região do primeiro 

molar inferior) 

Na região entre canino e primeiro pré-molar, foram inseridos ganchos 

ponta bola reto de pressão (MORELLI, Piracicaba-SP, Brasil) e utilizado mola fechada 

de nitinol para mini parafuso comprimento 09 mm (Ø1,60/Ø2,30mm- F.MÉD.200gf 

(MORELLI, Pircicada-SP, Brasil) apoiada nos mini parafusos até os ganchos bola reto, 

com força de 200 gf, aferido com um dinanômetro intra bucal (DENTAURUN, 

Germany), simulando o movimento de retração (Fig. 23). 

  

Figura 23 – Mola niti fechada e tensiômetro 

 
                                                             Fonte: O Autor (2019). 
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Figura 24 - Mini-implantes inseridos no modelo de resina fotoelástica 

 
                                                               Fonte: O autor (2019). 

 

 

 

Figura 25 – Vista oclusal dos mini-implantes	inseridos na região de “buccal shelf” 

 
                                                          Fonte: O autor (2019). 
 
 
 
 
 

 

Figura 26 – Mola niti sem ativação 

 
                                                            Fonte: O autor (2019). 
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4.6  ANÁLISE DAS TENSÕES FRENTE A UM POLARISCÓPIO DE REFLEXÃO 

 

Após a obtenção da placa de resina fotoelástica e realizadas as 

inserções dos mini-implantes	 ortodônticos, na cabeça do mini-implante de cada 

modelo foi amarrada e posicionada uma mola fechada de nitinol (mola fechada de 

nitinol para mini parafuso comprimento 09 mm (Ø1,60/Ø2,30mm-F. MÉD.200gf 

(MORELLI, Piracicada, São Paulo, Brasil), que por sua vez será interligada ao gancho 

do braquete do canino. 

A força da mola foi ajustada em 200 g com o auxílio de um tensiômetro 

(Correx, Dentaurun-Germany). Quando a mola foi posicionada, uma tensão  foi gerada 

na resina, ao longo da raiz do canino, simulando a tensão que ocorreria na estrutura 

óssea de sustentação (Fig. 27). 

 

Figura 27 – Mensuração da força 

 
                                                            Fonte: O autor (2019). 
 

 

Figura 28 - Mini-implantes	inseridos no modelo de resina fotoelástica 

 
                                                               Fonte: O autor (2019). 
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Neste momento, o conjunto foi posicionado a frente de um 

polariscópio de reflexão (Vishay LF/Z-2, Malern, EUA) e estabilizado sobre um suporte 

padrão com a finalidade de todos os modelos estarem na mesma posição durante a 

análise (Fig. 29).  

 

 

Figura 29 – Modelo posicionado em frente ao polaroscópio 

 
                                                             Fonte: O autor (2019). 

 

O polariscópio permite observar as tensões provenientes da ativação 

dos dispositivos utilizados, e quantificá-los por meio de um software específico (PS 

Calc 2.0). 

 

 

 

Figura 30 - Polariscópio de Reflexão (Vishay LF/Z-2,  
Malern, USA) e Software específico (PSCalc 2.0). 

 
                                                               Fonte: Autor (2019). 

 

 

A leitura das tensões foi realizada em pontos pré-determinados na 

face distal da porção radicular do segundo pré-molar, considerando o terço cervical 

(1), médio (2) e apical (3) da face distal com uma distância de 2 mm entre cada ponto. 
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Além destes pontos, foram analisados cinco pontos a 2 mm do mini-implante, 

localizados na face mesial , apical e distal do mini-parafuso ortodôntico, sendo um 

ponto na região cervical mesial (4) , região médio mesial (5), região apical (6) , região 

cervical distal (7) e  na região cervical distal (8). Ao todo foram somados 8 pontos, 

conforme o esquema (Figura 31). 

 

Figura 31 - Esquema dos pontos pré-determinados ao longo da porção radicular do 
segundo pre  molar da face distal, e face mesial e distal do mini-implante. 

 
                                                          Fonte: O autor (2019). 

 

 

4.7 TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

	

Os dados coletados nos experimentos mecânico de inserção e 

fotoelasticidade foram lançados em planilha eletrônica, Microsoft Excel. Foram 

dispostos no formato gráfico e tabular. Nesse último, com os pontos em coluna e 

marcas em linha. Na sequência foram consolidados com as funções média e desvio 

padrão da estatística descritiva. 

Para a análise das diferenças entre as médias dos valores 

observados de todos os pontos em cada marca, utilizou-se ANOVA com nível de 

significância menor que 5% (p-valor =< 0,05). Os testes de análise de variância 

também foram aplicados na análise das médias de cada ponto em cada marca. Ou 

seja, a inferência foi realizada tanto em linha quanto em coluna.  
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 Nos testes em que o nível de significância foi menor que 5%, 

utilizou-se Tukey para as comparações múltiplas. 

 Os dados dos mecânicos de inserção realizados com mini-

implantes, foram consolidados e analisados de igual forma: análise de variância e 

probabilidade de significância menor que 0,05. 

 Os testes de homogeneidade das variâncias e normalidade dos 

dados foram executados, e, somente os do teste de fotoelasticidade coletados no 

ponto 4I de todas as marcas, não estão adequados à distribuição normal. 
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5 RESULTADO 

 

 

Tabela 1 -  Comparação ente as marcas para teste de torque de inserção 

Medidas Marcas Média Dp(±) p-valor 

CPs 

PECLAB 54.511 N 21.773 

0.982 RAHOS 53.954 N 18.163 

OBS 52.975 N 14.437 
     

Fonte: O autor (2019). 

 

 

Gráfico 1 - Correlação das mudanças no torque durante procedimentos de  
colocação em osso. 

 
Nota: O gráfico das mudanças no torque (newton) durante o procedimento de colocação em osso.  

Fonte: O Autor (2019). 

 

 
 
Quando comparados os valores de torque de inserção das três 

marcas de mini-implantes	durente a inserção no osso,  a marca OBS apresentou 

menor resistência durante a inserção, seguido da marca RAHOS e apresentando 

maior torque de inserção a marca PECLAB, porém essas diferenças não foram 

estatisticamente significativa (Tabela 1). 

A Tabela 2 mostra as diferentes regiões quando comparado no 

mesmo grupo na mesma região. A marca OBS apresentou diferença estatisticamente 
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significativa no Ponto 2, apresentando maior tensão quando comparado as demias 

marcas, apartir da aplicaçao do teste de Turkey.  

 

Tabela 2 - Comparação nas diferentes regiões no mesmo grupo 

Ponto de Tensão   Marcas   Média   Dp(±)   valor-p  

pto 1 
PECLAB 0.2 MPa 0.447 

0.27 RAHOS 0.8 Mpa 0.837 
OBS 1.2 Mpa 1.304 

pto 2 
PECLAB 0.6 Mpa 1,344 

0.39** RAHOS 1.4 Mpa 0.848 
OBS 1.8 Mpa 0.837 

pto 3 
PECLAB 1.8 Mpa 1.304 

0.825 RAHOS 2.2 Mpa 1.304 
OBS 1.8 Mpa 0.837 

pto 4 
PECLAB 1.8 Mpa 0.837 

0.713 RAHOS 1.4 Mpa 1.14 
OBS 1.4 Mpa 0.548 

pto 5 
PECLAB 1.8 Mpa 0.837 

0.634 RAHOS 2.4 Mpa 0.548 
OBS 2.4 Mpa 1.673 

pto 6 
PECLAB 2.6 Mpa 0.548 

0.288 RAHOS 2 Mpa 0.707 
OBS 2 Mpa 0.707 

pto 7 
PECLAB 2 Mpa 0.707 

0.571** RAHOS 1.6 Mpa 0.894 
OBS 1.6 Mpa 0.894 

pto 8 

PECLAB 1.8 Mpa 0.837 

0.859 RAHOS 2.2 Mpa 0.837 

OBS 2 Mpa 1.581 
**Os testes de normalidade de variância dos dados falhou. 

Fonte: O autor (2019). 
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Tabela 3 - Média e desvio-padrão das tensões geradas nas diferentes localizações de cada grupo 

Consolidação	/	
pontos	

Pto	1	 Pto	2	 Pto	3	 Pto	4	 Pto	5	 Pto	6	 Pto	7	 Pto	8	
valor-p	

m	 dp	 m	 dp	 m	 dp	 m	 dp	 m	 dp	 m	 dp	 m	 dp	 m	 dp	

PECLAB	 0.2
Mpa	 0.447	 0.6	

Mpa	 1,344	 1.8	
Mpa	 1.304	 1.8	

Mpa	 0.837	 1.8	
Mpa	 0.837	 2.6	

Mpa	 0.548	 2	
Mpa	 0.707	 1.8	

Mpa	 0.837	 0.001r	

RAHOS	 0.8	
Mpa	 0.837	 1.4	

Mpa	 0.848	 2.2	
Mpa	 1.304	 1.4	

Mpa	 1.14	 2.4	
Mpa	 0.548	 2	

Mpa	 0.707	 1.6	
Mpa	 0.894	 2.2	

Mpa	 0.837	 0.108	

OBS	 1.2	
Mpa	 1.304	 1.8	

Mpa	 0.837	 1.8	
Mpa	 0.837	 1.4	

Mpa	 0.548	 2.4	
Mpa	 1.673	 2	

Mpa	 0.707	 1.6	
Mpa	 0.894	 2	

Mpa	 1.581	 0.776	

valor-p	 0.27	 0.39**	 0.825	 0.713	 0.634	 0.288	 0.571**	 0.859	 		

Em	coluna:	**Os	testes	de	normalidade	de	variância	dos	dados	falhou.	

Fonte: O autor (2019).



55	
	

6 DISCUSSÃO 

 

 

Na rotina diária da clinica ortodontica, talvez o maior desafio seja o 

controle da mecânica ortodôntica. Muitos dispositivos têm sido utilizados para evitar a 

movimentação indesejada das unidades de ancoragem, porém, podem apresentar 

efeitos colaterais indesejados ou dependem da colaboração do paciente.   

Kanomi em 199788  introduziu um novo conceito na ortodontia, com a 

utilização de dispositivos de ancoragem temporária, colocando pequenos parafuros 

de aço entre as raízes dos dentes, chamados de mini-implantes ortodônticos. 

Devido  à sua estabilidade mecânica e baixo risco de fratura quando 

utilizados como ancoragem ortodôntica89 ao longo dos anos, esta abordagem foi 

aprimorada, confeccioandos com tipos de titânio ou de aço, como diâmetros, 

comprimentos e formatos diferentes, porém o posicionamento dos dispositivos entre 

as raízes, interfere na movimentação dentária, de um único elemento dental ou de um 

segmento de arco dental.  

Para o tratamento das malocluões dentárias e/ou esqueléticas, sem 

que seja necessário extrações ou cirurgia ortognática, Chang et al.75 proporam um 

conceito de dispositivo temporário de ancoragem, com a utilização de parafusos de 

aço auto-perfurante na região da linha obliqua externa da mandíbula, conhecida como 

“buccal shelf”. O aço foi selecionado como material em vez do titânio devido as suas 

propriedades mecânicas, uma vez que a região e técnica de instalação diferem da 

tradicional técnica de mini-implantes intra alveolares. 

Muitos autores estudaram as cargas de torque de inserção e 

remoção, mostrando um efeito significativo do diâmetro do parafuso. De fato, forças 

menores foram registradas com parafusos de pequeno diâmetro, enquanto valores 

mais altos foram encontrados com parafusos de maior diâmetro.90 

Na literatura há estudos comparando o design de mini-implantes,91 a 

distribuição de tensão de implantes em diferentes regiões com mini-implantes da 

mesma liga,60;92 porém é escasso estudos com mini-implantes extra alveores 

comparando diferentes ligas. 
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Poucos estudos que compararam o desempenho e as propriedades 

mecânicas de mini-implantes ortodônticos de diferentes materiais. Pan et al.93 

descobriram que, apesar das muitas diferenças, as ligas de titânio e de aço inoxidável 

atendem aos requisitos mecânicos para a utilização de mini-implantes.  

Gritsch et al não encontrou diferenças significativas entre os dois 

materiais - aço inoxidável e titânio - em relação às respostas histológicas com ou sem 

carga94 e também em relação à porcentagem de contato osso-implante ou aos 

parâmetros estáticos e dinâmicos dos ossos.93 

Scribante et al. concluíram que, embora os mini-implantes de aço 

inoxidável tenham demonstrado mais resistência à falha, o desempenho geral do aço 

inoxidável como material para mini-implantes ortodônticos pode ser inferior ao 

titânio.95 

A fotoelasticidade tem sido amplamente utilizada para avaliar as 

diferenças na distribuição de cargas em implantes odontológicos, além de auxiliar no 

entendimento dos aspectos biomecânicos da osseointegração e dos mecanismos de 

insucesso que ainda não foram completamente compreendidos.85 No entanto, 

verificou-se que na literatura há poucos de trabalhos que utilizem esta análise como 

método de avaliação de tensões em mini-implantes extra radiculares.96;97 

Os resultados do presente trabalho, mostram que não há diferenças 

estatísticas significantes entre as três marcas utilizadas nos diferentes pontos de 

observação de tensão, afirmando que as três marcas avliadas apresntam iguais 

características de dissipação de tensão do implante versus o design do implante a 

resistência ao movimento rotacional pela proximidade do sistema braquete-fio. 

Há no mercado, diversos mini-implantes ortodônticos comercializados 

com diferentes comprimentos e diâmetros. Durante a prática clínica, parafusos longos 

(≥8 mm) apresentam taxas de sucesso significativamente maiores do que as taxas 

obtidas com parafusos mais curtos (maiores de 8 mm).98 No entanto, foi demonstrado 

que, à medida que o comprimento do mini-implante que está em contato com o osso 

aumenta, a quantidade de tensão gerada e a  distribuição dessa tensão no osso 

cortical e no mini-implante não mudam significativamente.99 

A técnica para utilização de mini-implantes extra-radiculares é 

preconizado a utilização de mini-implantes  são feitos de aço inoxidável e são usados 
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como ancoragem nas regiões de buccal shelf e infra-zigomático para tratar uma ampla 

variedade de más oclusões.75;100 

Motoyoshi et al.101 examinaram os torques de inserção dos mini-implantes e 

recomendaram valores de torque de 5 a 10 N-cm. Valores mais altos podem resultar 

em taxas de falha mais altas devido à compressão óssea distinta com micro danos ou 

podem até causar fratura de mini-implante.52;102 

No presente estudo, o desempenho mecânico e as tensão geradas ao 

redor dos mini-implantes extra-radiculares instalados na região de buccal shelf em de 

titânio e aço inoxidável de diferentes marcas comerciais foram estudado para que 

mais evidências coletadas possam ajudar a minimizar as chances de falha. 

Segundo Brown et al., mini-implantes de liga de titânio e aço 

inoxidável fornecem as mesmas qualidades mecânica, com uma  única diferença 

significativa que o maior torque de inserção (9%) do aço inoxidável maior que no de 

titânio, porém estatisticamente  significativas entre os implantes de mini-implantes.92 

Nos testes de mecânicos de inserção, ocorreram fratura de quatro 

mini-implantes de titânio (40% da amostra) contra 02 fraturas de mini-implante de aço 

inoxidável (10 % da amostra) durante a instalação, sugerindo que a liga de titânio pode 

ser menos resistente quando instalado em região de densidade óssea Em 

comparação os mini-implantes de aço, não houve diferença significativa entre as 

marcas OBS e Rahos em testes laboratoriais. Esses resultados encontrados estão de 

acordo com os achados de Yao et al.,103 que afirmaram que o aço inoxidável apresenta 

melhores propriedades de tração que o titânio.  

Quando analisado os diferentes materiais, em uma força simulando a 

retração de em hemi-arco inferior, este estudo verificou que os mini-implantes de aço 

inoxidáxel tiveram a tensão gerada semelhante com os de liga de titânio, discordando 

com os resultados encontrados, Suzuki et al.104 em um estudo com elemento finito e  

Sablley et al.105 que encontraram uma menor geração de tensão nos mini-implantes 

ortodônticos de aço inoxidável quando comparado com os de liga de titânio. 

Com isso, verificamos que quando comparado as marcas dos mini-

implantes ortodônticos de diferentes tipos de liga, houve uma diferença no torque de 

inserção entre a marca OBS e Peclab,  já entre as marcas OBS e Rahos (ambos de 

aço inoxidável), porém não foram relatadas diferenças significativas entre os mini-
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implantes de titânio e aço inoxidável e que a tensão gerada na mecânica utilizando o 

mini implante de  aço inoxidável durante a força foi maior que o gerado no implante 

de titânio. Porém, a diferença da tensão gerada nos modelos que foram utilizados 

mini-implantes ortodônticos de liga de aço inoxidável e nos de liga de titânio não foram 

significativas. 
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7 CONCLUSÃO 

	

	

Os mini-implantes ortodônticos de diferentes materiais (aço inoxidável 

ou liga de titânio) com os mesmo diâmetro e comprimento, apresentaram 

caraterísticas semelhantes, tanto no torque de inserção em osso natural humano 

quanto na geração de tensão quando aplicado a mecânica ortodôntica. Pode-se 

afirmar que não há diferença entre os materiais ou marca comercial, podendo ser 

eleito para a utilização na prática da clínica qualquer um dos mini-implantes 

ortodônticos testados, assegurando que os objetivos da sua indicação poderão ser 

alcançados sem que ocorra prejuízos tanto para o paciente como para o cirurgião-

dentista, podendo ser, como critério para eleger o mini-implante ortodôntico a sua 

disponibilidade no mercado, visto que nem todas as regiões encontramos essas 

marcas, ou o que apresenta menor custo, gerando maior lucratividade para o 

ortodontista ou minizando os custos do tratamento para o paciente.  
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