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RESUMO 
 
 

AVALIAÇÃO DO TORQUE DE FRATURA DE MINI-IMPLANTES SUBMETIDOS À 
ATÉ TRÊS REUTILIZAÇÕES 

 
 

AUTOR: Fabrício Lamberti Miotti 
ORIENTADOR: Renésio Armindo Grehs 

  
 
Na busca por não perder tempo clínico, ortodontistas vêm reutilizando mini-implantes 
que falham após a instalação ou que serão instalados em novo local devido à 
necessidades mecânicas. O objetivo deste estudo foi simular a reutilização de mini-
implantes em até três vezes e avaliar a possível fragilização dos mesmos. Para isso, 
foram utilizados 48 parafusos (Morelli – Sorocaba-SP, Brasil), os quais foram divididos 
em quatro grupos: C = Controle, G1 = uma reutilização, G2 = duas reutilizações e G3 = 
três reutilizações. Para simular, laboratorialmente, as instalações em boca nos 
pacientes, foi utilizado osso ilíaco suíno. Após serem inseridos no espécime de osso, os 
parafusos foram removidos, limpos e esterilizados em autoclave. Com um guia presente 
na máquina utilizada foi possível padronizar as instalações. Após todos os grupos 
passarem pelos ciclos de reutilização correspondentes, os mini-implantes foram 
submetidos à fratura, e a força máxima necessária para a quebra foi medida através de 
um torquímetro digital axial. Para a fratura, foram utilizados espécimes de tíbia bovina, 
por possuir maior densidade óssea e espessura de cortical. Os valores médios dos 
grupos foram analisados pela ANOVA de 1 fator com post-hoc em Bonferroni. Foram 
encontradas diferenças estatisticamente significativas entre o grupo G3 e os demais 
grupos. Mesmo com as diferenças na resistência à fratura entre os grupos, todos 
necessitaram de forças superiores às recomendadas para instalação em pacientes. 
 
 
Palavras-chave:  Ortodontia. Procedimentos de ancoragem ortodôntica. Reciclagem. 

 

  



	

	

ABSTRACT 
	
 

STUDY OF THE EFFECTS OF STERILIZATION AND REUSE OF MINI-SCREWS, UP 
TO THREE TIMES, ON TORQUE REQUIRED TO FRACTURE 

 
 

AUTHOR: Fabrício Lamberti Miotti 
ADVISER: Renésio Armindo Grehs 

 
 
Orthodontists have been reusing mini-implants that fail after installation or that will be 
inserted in a new place due to mechanic needs in order to optimize clinical time. The 
aim of this study was to simulate the reuse of mini-implants up to three times and 
evaluate their potential weakness. We used 48 screws (Morelli, Sorocaba, Brazil), which 
were divided into four groups: C= Control, G1 = one reuse, G2 = two reuse, G3 = three 
reuse. In order to simulate inserts in patients’ mouths, we used pig iliac bone. After we 
insert screws on bone specimen, we removed, cleaned, and sterilized them by 
autoclaving. The guide at the machine we used allowed us to standardize installations. 
After all groups were submitted to their reuse periods, mini-implants were submitted to 
fracture, and the strongest force necessary to break them was measured by a digital 
axial torquemeter. We used bovine tibia specimens for fracture, because of its greater 
bone cortical and bone density. We used One Way ANOVA (Bonferroni post-hoc) to 
compare means of each group. Results showed differences statistically significant 
between G3 and the other groups. All mini-implants needed strength higher than 
recommended by the literature to be inserted into patients, even though we found 
differences in fracture resistance between groups.	
 
 
Keywords:  Orthodontics. Orthodontic anchorage procedure. Recycling. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O tratamento ortodôntico, por si só, é um processo complexo, no qual cada 

paciente deve ser visto de forma individualizada, tendo suas particularidades avaliadas 

e corretamente analisadas. A ancoragem é um elemento chave para o sucesso do 

mesmo, e, muitas vezes, o ortodontista depara-se com casos em que a ancoragem se 

torna crítica. Cabe a ele, durante o planejamento, definir estratégias para amenizar ou 

evitar por completo esse problema. Na medida em que, cada vez mais, nos deparamos 

com casos complexos, em adultos com perdas dentárias (CEDRO et al. 2010; BARRER 

et al. 1977; CARANO et al. 2005) ou limítrofes entre o tratamento orto-cirurgico ou 

somente ortodôntico, as situações se tornam mais desafiadoras para o ortodontista.  

Na busca por soluções por uma ancoragem mais eficaz, ortodontistas lançaram 

mão de acessórios que reforçam a estabilidade dentária, ou realizam forças no sentido 

contrário à perda de ancoragem, para isso foram utilizados aparelhos extra-orais, como 

o AEB (PROFFIT, 1999; MCLAUGHLIN et al. 2001), intra-orais, como a barra 

transpalatina e o arco lingual (BURSTONE, 1982), porém, além de não oferecerem um 

sistema totalmente estável, muitas vezes ainda dependem da colaboração do paciente 

(GROSS et al. 1985) ou ainda causam algum tipo de injúria (HOLLAND et al. 1985).  A 

fim de minimizar o problema de ancoragem, foram desenvolvidos estudos avaliando a 

possibilidade da utilização de ancoragem absoluta ou esquelética (CREEKMORE e 

EKLUND, 1982). Os mini-implantes, que são compostos ou de ligas de titânio, ou aço 

inoxidável (JOLLEY e CHUNG, 2007), constituem um grupo importante de ancoragem 

intrabucal. Devido à sua estabilidade intraóssea, é possível eliminar os efeitos 

colaterais na unidade de ancoragem, podendo ainda, serem instalados em diversas 

áreas do osso alveolar e utilizados para vários tipos de movimentação, desde retrações 

sem perda de ancoragem, tracionamento de dentes inclusos, verticalização de molar, 

entre outros. (CREEKMORE e EKLUND, 1982; ISHIHARA et al., 2014; KURODA e 

TANAKA, 2011; DEGUCHI et al. 2011; KURODA et al. 2007; TSUI et al. 2012; COSTA 

et al. 1998; KANOMI, 1997; PARK et al. 2004). Os mini-parafusos são capazes de 

oferecer uma ancoragem absoluta e segura, porém não reduzem o tempo de 

tratamento, para isso se necessita um correto planejamento e aplicação de mecânicas 

adequadas para cada paciente individualizado (WAHABUDDIN et al. 2015).  
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Os mini-implantes se tornaram populares devido ao pouco desconforto ao 

paciente e sua fácil instalação com um procedimento minimamente invasivo e 

traumático (IIJIMA et al., 2008; PAPADOPOULOS e TARAWNEH, 2007). Porém, alguns 

cuidados prévios à instalação se fazem necessarios, como: o correto planejamento da 

mecânica a ser aplicada em determinado sistema de parafusos, levando em 

consideração sua indicação, tamanho, formato e espessura; verificação prévia da 

presença de gengiva inserida no local de instalação, de modo a evitar desconforto ao 

paciente e facilitar a higienização; espaço interradicular adequado para a acomodação 

do mini-implante; distância suficiente de estruturas anatômicas que possam sofrer 

injurias com a instalação; e espessura adequada de cortical óssea no local de 

instalação (VISHAL et al. 2010). A correta técnica cirúrgica e a manutenção da higiene 

são fatores importantes para a manutenção e estabilidade do parafuso (WAHABUDDIN 

et al. 2015). Além disso, durante a instalação e remoção dos mini-parafusos, a força 

aplicada sobre eles demanda atenção, sendo a força de inserção recomendada de 5 a 

10N (MOTOYOSHI et al., 2006) e de remoção de 10.78 a 21.07N (CHEN et al., 2006). 

Logo após a instalação, na mesma consulta, o mini-implante já pode ser incorporado à 

mecânica ortodôntica em questão, sendo assim, capaz de receber forças 

imediatamente após a instalação sem que prejudique sua estabilidade primária e final 

(PAPAGEORGLOU et al., 2012; ZHU et al. 2011). As forças aplicadas sobre os 

parafusos pode variar muito, dependendo da necessidade de movimentação 

pretendida, porém, suportam forças menores que as mini-placas, outro tipo de 

ancoragem esquelética, sendo indicado que as forças máximas permaneçam entre 200 

e 250 gramas (WAHABUDDIN et al. 2015).  

Com o aumento da necessidade de uma ancoragem rígida na ortodontia atual, 

a tecnologia dos parafusos vem progredindo (PAIK et al., 2002) mesmo assim, a taxa 

de falha do mini-implante pós instalação ainda é elevada, girando em torno de 13,5% 

(PAPAGEORGLOU et al., 2012). Além da falha, outro evento que pode  necessitar a 

realocação do mini-implante é a própria mecânica utilizada, na medida que a raiz de um 

dente se aproxima dele ou a posição já não serve à nova mecânica ortodôntica 

(CARANO et al. 2005; CHUNG et al., 2010).  
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Devido a busca do ortodontista em não perder tempo no tratamento e reduzir 

custos, alguns profissionais acabam por realizar a reutilização de mini-implantes 

quando em um mesmo paciente. Ainda não se sabe exatamente o quanto afeta as 

propriedades e estrutura do parafuso cada vez que o mesmo passa pelo processo de 

inserção na tábua óssea, remoção e esterilização. Estudo médico aponta que, a 

reutilização de instrumentos médicos invasivos em um mesmo paciente, pode ser 

realizada, desde que, sua integridade e propriedades mecânicas se mantenham após a 

utilização e esterilização (KARCH et al. 1996). Em algumas áreas da medicina já se 

estuda a reutilização de alguns acessórios, como marca-passos (PRINGLE et al., 1986) 

e cateteres (GRIMANDI et al., 1996), o que não é diferente na odontologia, e mais 

especificamente na ortodontia, onde se pesquisa sobre reutilização e/ou esterilização 

de bráquetes (SONIS, 1996), fios ortodônticos (PERNIER et al., 2005; MAYHEW e 

KUSY, 1988; STAGGERS e MARGESON, 1993) e mais recentemente mini-implantes 

(MATTOS et al., 2011; MATTOS et al., 2010, ESTELITA et al., 2014; GO et al., 2006). 

O objetivo deste estudo foi comparar o desempenho mecânico de mini-implantes  

após passarem por um processo laboratorial, o qual simula a reutilização dos mesmos 

em pacientes, e assim avaliar o seu comportamento de acordo com o número de 

reutilizações. 
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2 ARTIGO 
 
	

AVALIAÇÃO DO TORQUE DE FRATURA DE MINI-IMPLANTES 
SUBMETIDOS A ATÉ TRÊS REUTILIZAÇÕES 

 
	 Este	artigo	será	submetido	ao	periódico	Revista	Clínica	de	Ortodontia	Dental	Press,	
ISSN:	1676-6849,	Qualis:	B4.	As	normas	para	publicação	estão	descritas	no	Anexo	A. 
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RESUMO 
 
 

AVALIAÇÃO DO TORQUE DE FRATURA DE MINI-IMPLANTES 
SUBMETIDOS À ATÉ TRÊS REUTILIZAÇÕES 

 
 

INTRODUÇÃO: Na busca por não perder tempo clínico, ortodontistas vêm reutilizando 
mini-implantes que falham após a instalação ou que serão instalados em novo local 
devido à necessidades mecânicas. O objetivo desse estudo foi simular a reutilização de 
mini-implantes em até três vezes e avaliar a possível fragilização dos mesmos. 
MÉTODOS: Foram utilizados 48 parafusos compostos de ligas de titânio(Morelli – 
Sorocaba-SP, Brasil), os quais foram divididos em quatro grupos: C = Controle, G1 = 
uma reutilização, G2 = duas reutilizações e G3 = três reutilizações. Para simular as 
instalações em boca nos pacientes, foi utilizado osso ilíaco suíno. Após serem inseridos 
no espécime de osso, os parafusos foram removidos, limpos e esterilizados em 
autoclave. Com um guia presente na maquina utilizada, foi possível padronizar as 
instalações. Após todos os grupos passarem pelos ciclos de reutilização 
correspondentes, os mini-implantes foram submetidos à fratura, e a força máxima 
necessária para a quebra foi medida através de um torquímetro digital axial. Para a 
fratura, foram utilizados espécimes de tíbia bovina, por possuir maior cortical e 
densidade óssea. Os valores médios dos grupos foram comparados pela ANOVA de 1 
fator com post-hoc em Bonferroni. RESULTADOS: Foram encontradas diferenças 
estatisticamente significativas entre o grupo G3 e os demais grupos. CONCLUSÃO: 
Mesmo com as diferenças na resistência à fratura entre os grupos, todos necessitaram 
de forças superiores às recomendadas para instalação em pacientes. 
 
Palavras-chave:  Ortodontia. Procedimentos de ancoragem ortodôntica. Reciclagem. 
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ABSTRACT 
	
 

EVALUATION OF FRACTURE TORQUES OF MINI-IMPLANTS 
SUBMITTED UP TO THREE REUSE 

 
 

INTRODUCTION: Orthodontists have been reusing mini-implants that fail after 
installation or that will be inserted in a new place due to mechanic needs in order to 
optimize clinical time. The aim of this study was to simulate the reuse of mini-implants 
up to three times and evaluate their potential weakness. METHOD: We used 48 screws 
(Morelli, Sorocaba, Brazil), which were divided into four groups: C= Control, G1 = one 
reuse, G2 = two reuse, G3 = three reuse. In order to simulate inserts in patients’ mouths, 
we used pig iliac bone. After we insert screws on bone specimen, we removed, cleaned, 
and sterilized them by autoclaving. The guide at the machine we used allowed us to 
standardize installations. After all groups were submitted to their reuse periods, mini-
implants were submitted to fracture, and the strongest force necessary to break them 
was measured by a digital axial torquemeter. We used bovine tibia specimens for 
fracture, because of its greater bone cortical and bone density. We used One Way 
ANOVA (Bonferroni post-hoc) to compare means of each group. RESULTS: Results 
showed differences statistically significant between G3 and the other groups. 
CONCLUSION: All mini-implants needed strength higher than recommended to be 
inserted into patients, even though we found differences in fracture resistance between 
groups.	
 
 
Keywords:  Orthodontics. Orthodontic anchorage procedure. Recycling. 
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INTRODUÇÃO 
	

Os mini-implantes, que são compostos ou de ligas de titânio, ou aço inoxidável 1, 

constituem um grupo importante de ancoragem intrabucal, Devido à sua estabilidade 

intraóssea, é possível eliminar os efeitos colaterais na unidade de ancoragem, podendo 

ainda, serem instalados em diversas áreas do osso alveolar e utilizados para vários 

tipos de movimentação 2,3,4,5,6,7,8  

Os mini-implantes se tornaram populares devido ao pouco desconforto ao 

paciente e sua fácil instalação com um procedimento minimamente invasivo e 

traumático 9,10, além disso dispensa a colaboração do paciente para reforço de 

ancoragem, podendo assim, evitar atrasos no tratamento. Com o aumento da 

necessidade de uma ancoragem rígida na ortodontia atual, a tecnologia dos parafusos 

vem progredindo 11, mesmo assim, a taxa de falha do mini-implante pós instalação 

ainda é elevada, girando em torno de 13,5% 12. Além da falha, outro evento que pode  

necessitar a realocação do mini-implante é a própria mecânica utilizada, na medida que 

a raiz de um dente se aproxima dele ou a posição já não serve para a nova mecânica 
13,14. 

Devido a busca do ortodontista em não perder tempo no tratamento e reduzir 

custos, alguns profissionais vem realizando a reutilização do mini-implante em um 

mesmo paciente. Ainda não se sabe exatamente o quanto afeta as propriedades e 

estrutura do parafuso cada vez que o mesmo passa pelo processo de inserção na 

tábua óssea, remoção e esterilização. Estudo médico aponta que, a reutilização de 

instrumentos médicos invasivos em um mesmo paciente, pode ser realizada, desde 

que, sua integridade e propriedades mecânicas se mantenham após a utilização e 

esterilização15. Em algumas áreas da medicina já se estuda a reutilização de alguns 

acessórios, como marca-passos16 e cateteres17, o que não é diferente na odontologia, e 

mais especificamente na ortodontia, onde se pesquisa sobre reutilização e esterilização 

de bráquetes18, fios ortodônticos19, 20, 21 e mais recentemente mini-implantes 22, 23, 24, 25. 

Porém, nenhum estudo avaliou a reutilização do mini-implante mais de uma vez, 

passando pelo processo de limpeza, esterilização e reinserção, fato esse que implica 

na falta de evidência científica quanto a real possibilidade de reutilização do mini-
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implante. Assim se justifica a realização deste estudo, o qual objetiva avaliar a 

ocorrência ou não da fragilização do mini-implante quanto a força de fratura após ser  

reutilizado em até três vezes.  

 
 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 
AMOSTRA DE MINI-IMPLANTES 

Foram utilizados nesse estudo 48 mini-implantes de liga de titânio auto-

perfurantes, com 1,5 mm de diâmetro e 6,0 mm de comprimento e 1,0 mm de seção 

transmucosa, da marca Morelli (Sorocaba, São Paulo, Brasil), previamente esterilizados 

pelo fabricante com raio Gama, os quais foram divididos em 4 grupos contendo 12 

parfusos cada: Controle (C), 1 ciclo (G1), 2 ciclos (G2) e 3 ciclos (G3). 

O grupo C foi composto por parafusos submetidos à fratura assim que abertos da 

embalagem, ou seja, sem terem sido utilizados. Os demais grupos, passaram por ciclos 

que simularam a reutilização, os quais consistiram na instalação em espécimes de osso 

ilíaco suíno, remoção, limpeza e esterilização. O grupo G1 passou uma vez pelo ciclo 

de reutilização antes de ser submetido ao teste de fratura. Os grupos G2 e G3, 

passaram duas e três vezes, respectivamente, pelos processos de reutilização. 

 

ILÍACO SUÍNO 

Para simular a reutilização dos mini-implantes, foram utilizados espécimes de 

osso ilíaco suíno (Figura 1), provenientes de animais recém abatidos, por possuírem 

propriedades, como densidade e espessura da cortical óssea, muito semelhantes ao 

osso humano26. 

Figura 1 – Osso de ilíaco suíno recém abatido.  

Para a padronização dos espécimes, os mesmos foram cortados 

longitudinalmente ao meio, permitindo acesso visual à cortical óssea. Dessa forma, foi 

possível selecionar, com o auxílio de um paquímetro, amostras de osso com espessura 
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de cortical entre 1,7mm e 2mm, excluindo as  partes que não apresentassem tais 

características (Figuras 2 e 3). Estas medidas foram adotadas, pois, segundo 

Baumgaertel e Hans (2009) 27, as regiões posteriores da mandíbula humana possuem 

uma cortical óssea que varia, em média, entre 1,87mm e 1,98mm de espessura. 

Figura 2 –  Ilíaco suíno cortado longitudinalmente, permitindo acesso visual à espessura da 

cortical 

Figura 3 – Seleção das partes com espessuras de cortical óssea entre 1,7  à 2 mm e eliminação 
do restante. 

 

CONFECÇÃO DA PROTEÇÃO AOS ESPÉCIMES DE OSSO 

Foi confeccionado um molde em gesso pedra tipo III ASFER (ASFER Indústria 

Química Ltda., São Caetano do Sul, São Paulo, Brasil) a partir de um modelo retangular 

(Figura 4) para que os espécimes selecionados para o estudo fossem inseridos em uma 

base de resina acrílica autopolimerizável JET (CLÁSSICO – Artigos Odontológicos Ltda, 

São Paulo, São Paulo, Brasil).  Para isso, o gesso foi isolado com papel alumínio e a 

resina foi vazada no local correspondente. Logo no inicio da polimerização, os cubos de 

osso foram posicionados sobre a resina, de modo que apenas uma parte do mesmo 

submergisse, o suficiente para fixar o osso e sem abranger a parte em que seriam 

instalados os mini-implantes (Figura 5).  

Figura 4 – Modelo de gesso pronto. 

Figura 5 – Espécimes de osso ilíaco posicionados sobre a resina já em processo de 

polimerização. 

 

Esse processo foi realizado com a intenção de evitar que a força de compressão, 

realizada pela morsa localizada na máquina utilizada para as instalações, no momento 

da apreensão, fosse transmitida para o espécime de osso, limitando-se à resina 

acrílica.  

Após a total polimerização da resina, os espécimes foram retirados do molde e 

removidos os excessos de papel alumínio para que fossem levados ao dispositivo de 

apreensão localizado na máquina para a instalação dos mini-implantes (Figura 6). 
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Figura 6 – Espécimes prontos para receber as instalações dos mini-implantes. 

 

MÁQUINA PARA INSERÇÃO: 

Para que os procedimentos de inserção dos mini-implantes fossem 

padronizados, foi utilizada uma máquina, a qual possui uma base para guiar a chave de 

instalação presa ao torquímetro digital axial TQ 680 (Instrutherm; Instrumentos de 

Medição Ltda., São Paulo, São Paulo, Brasil) (Figura 7). O objetivo foi de impedir que 

movimentos indesejados, como o de báscula, fossem incorporados durante os 

procedimentos gerando uma variável a mais, visto que o objetivo do estudo é analisar 

se somente o processo de reutilização dos mini-implantes afeta a sua estrutura quanto 

a resistência à fratura. Além disso, com este guia de inserção, é possível um maior 

controle durante a instalação, permitindo que o operador consiga uma uniformidade 

quanto ao comprimento do parafuso inserido no espécime. Uma morsa, localizada logo 

à frente do guia, é responsável pela apreensão e estabilização do espécime 

transversalmente à chave de instalação, possibilitando a imobilização total do conjunto. 

O monitor do sensor de torque permite o ajuste das especificações utilizadas no 

trabalho, como a unidade de medida de força e a medição dos maiores picos de força, 

além de exibir, de forma digital, os valores obtidos no experimento. 

Figura 7 - Máquina utilizada para inserção dos mini-implantes nos espécimes de ilíaco suíno e 
posteriormente tíbia bovina. 1 Guia de inserção; 2 Torquímetro axial digital (sensor de torque) 
com a chave do mini-implante acoplada; 3 Monitor indicador do sensor de torque; 4 Morsa para 
apreensão e estabilização dos espécimes para instalação dos mini-implantes, 

 

 
PROCEDIMENTO DE INSERÇÃO: 

Para que as questões relacionadas à qualidade óssea, como maior densidade ou 

animais de diferentes idades, que pudessem influenciar em uma maior força de 

instalação, e por consequência maior fragilização pós reutilização, os espécimes de 

ilíaco suíno foram numerados e randomizados para as instalações nos diferentes 

grupos, esse processo foi realizado através do site www.random.org. Previamente às 



	

	

19	

instalações, o torquímetro digital  foi calibrado, zerado e configurado para aferição dos 

picos máximos de força em unidade de N.cm no modo de alta resolução (Figura 8).  

Figura 8 - Torquímetro ajustado para a instalação. 

 

Os espécimes foram estabilizados transversalmente à chave de instalação com a 

morsa presente na máquina, e as inserções foram realizadas simulando uma situação 

clínica. Para que todos os mini-implantes fossem inseridos de forma padronizada, foi 

padronizada a distância de 1mm entre o inicio da cabeça do parafuso até a cortical 

óssea, comprimento correspondente ao final da rosca e, consequentemente, inicio da 

seção transmucosa (Figura 9).  

Figura 9 -  Espécime estabilizado na morsa e chave com o mini-implante acoplado para o inicio 

da instalação; Mini-implante totalmente instalado com 1mm de distância entre a cabeça e a 

cortical óssea. 

 

O torque final de cada instalação foi coletado para que as médias de força de 

cada grupo no momento das reutilizações fossem comparadas posteriormente, como 

modo de aumentar a confiabilidade de que todos os grupos de mini-implantes passaram 

por estresses semelhantes em cada reutilização. 

 

PROCEDIMENTO DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO: 

Entre as reutilizações e antes do teste de fratura, os mini-implantes foram limpos 

com esponja e detergente neutro, para remover resíduos superficiais. Logo após, foram 

embalados individualmente, com identificação do grupo pertencente (Figura 10), e 

esterilizados em ciclos únicos padronizados com 126  a 129oC de temperatura e 1,7 a 

1,8 kgf/cm2 de pressão durante 16 minutos. Para isso foi utilizado a autoclave Cristofoli 

Vitale 12 (Cristófoli Equipamentos de Biossegurança, Campo Mourão, Paraná, Brasil).  

Figura 10 - Mini-implantes embalados individualmente e identificado o grupo pertencente para 
serem levados para a esterilização. 
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PROCEDIMENTO DE FRATURA: 

Após todos os mini-implantes passarem pelas  reutilizações correspondentes ao 

grupo pertencente (G1= 1 reutilização; G2= 2 reutilizações; G3= 3 reutilizações),  o 

grupo C foi incorporado ao estudo para que se sucedessem as fraturas dos parafusos. 

Para realizar a fratura do mini-implante, sem correr o risco de o osso não ser denso o 

suficiente para provocá-la, foram utilizados espécimes de tíbia bovina cortados 

transversalmente (Figura 11). Esse osso possui uma densidade notoriamente superior à 

do ilíaco suíno, que possui em torno de 1g/cc28 comparado aos 2g/cc da tíbia bovina, a 

qual, pode ainda, atingir cerca de 6mm de espessura de cortical óssea26. Préviamente a 

cada teste, o torquímetro foi configurado e zerado. Todos os mini-implantes sofreram 

fratura em algum momento (Figura 12), e os valores das forças necessárias foram 

obtidas para posterior comparação entre os grupos. 

Figura 11 - Mini-implante sendo instalado no espécime de tíbia bovina para a ocorrência da 
fratura. 

 

Figura 12 - Mini-implante fraturado. 
 

 

CÁLCULO AMOSTRAL 

 O cálculo amostral foi calculado no programa OpenEpi- Versão 3 utilizando os 

seguintes parâmetros: poder de 80%, nível de significância de 5%, razão entre grupos 

1:1 e uma diferença de médias de 1 ponto com desvio padrão de 0.71 e 0.95 para cada 

grupo respectivamente23. Dessa forma obteve-se um tamanho mínimo amostral de 12 

espécimes por grupo. 

 

 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados foram analisados no programa estatístico STATA 12.0 (Stata Corp., 

College Station, TX, USA).  Foram obtidos os valores de média e desvio padrão de 

cada grupo. Verificou-se a distribuição da variável de desfecho utilizando o teste de 
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Shapiro-Wilk, confirmando a normalidade da distribuição dos dados. Para verificar 

possíveis diferenças entre os grupos do estudo, foi o utilizado o teste de ANOVA 

(Analysis of Variance) de 1 fator com post-hoc em Bonferroni, afim de identificarmos 

entre quais grupos havia diferença estatística.  

 

RESULTADOS 

 Houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos do estudo 

(p<0,001). A tabela 1 apresenta os valores médios e respectivos desvios padrões das 

forças de fratura de cada grupo. O grupo controle apresentou a maior média de força 

necessária para fratura dos mini-implantes, enquanto o grupo com três reutilizações 

apresentou a menor média entre os grupos.  Após a realização do teste de post-hoc em 

Bonferroni observou-se  que essa diferença significativa deu-se as custas do grupo com 

3 reutilizações (G3) e os demais grupos (C, G1, G2). Não houve diferença 

estatisticamente significante entre os grupos G1 e G2  e o grupo Controle. O gráfico 1, 

indica a representação gráfica dos valores médios e os desvios-padrão de cada grupo 

respectivamente, 

 
Tabela1: Médias, desvios padrão e diferenças estatísticas segundo o teste ANOVA de um fator 
com post-hoc em Bonferroni. 

Grupos# Média 
(N.cm) 

Desvio 
Padrão P* 

C 41,65a 1,73 

<0,001 G1 41,50a 1,70 
G2 40,30a 1,63 
G3 38,13b 2,26 

# Grupo controle “C”, grupo com 1 reutilização “G1”, grupo com 2 reutilizações “G2”, grupo com 3 
reutilizações “G3”. 
*Segundo teste de ANOVA. 
** Diferentes Letras significam diferenças estatisticamente significantes segundo o teste post-hoc 
de Bonferroni. 
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Gráfico 1: Comparação dos valores médios de cada grupos e seus respectivos desvios 
padrões. 

 
 

 
*P<0,001 pelo teste de ANOVA 

	 **Forças	em	N.cm	
 
DISCUSSÃO 

 

Muitas vezes, durante o tratamento ortodôntico, mini-implantes necessitam de 

um reposicionamento, seja pela alta taxa de falha12, ou mesmo pela necessidade de 

uma melhor localização para a continuidade do tratamento13,14. Com base na medicina, 

onde já se estuda a possibilidade de reutilização de instrumentos em um mesmo 

paciente desde que as propriedades mecânicas dos mesmos sejam mantidas15,16,17, a 

odontologia, em nosso caso mais especificamente a ortodontia, iniciou estudos sob 

esse aspecto. Mattos et al., (2010)23 comparou a força necessária para a fratura 

torsional de mini-implantes de uma mesma marca novos, ou seja, assim como vieram 

de fábrica (grupo 1), esterilizados em autoclave (grupo 2) e retornados após utilização 

com mecânicas ortodônticas em pacientes (grupo 3). Apenas houve diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos 1 e 3, o que sugere que apenas a 

esterilização, o aumento e diminuição de temperatura, não é um fator fragilizante para o 

mini-implante e que a reutilização, na qual o parafuso é submetido à forças de 
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instalação e remoção, pode causar algum dano à resistência quanto a fratura. Em uma 

comparação de resultados, no presente estudo também se mostraram mais frágeis em 

relação à fratura os mini-implantes reutilizados, porém a diferença estatisticamente 

significativa só foi encontrada no grupo que passou por três ciclos de reutilização. Cabe 

a ressalva da diferença de metodologia dos estudos, a pesquisa citada avaliou mini-

implantes que sofreram o estresse de instalação e remoção, assim como os do 

presente estudo, porém, além disso, se mantiveram instalados por determinado período 

em boca de pacientes, sofrendo ação biológica local e estresse das mecânicas 

ortodônticas, e após esse período foram submetidos ao teste de fratura, sem que 

fossem esterilizados novamente, fatos que diferem quanto a metologia do estudo em 

questão, em que os parafusos apenas foram instalados e removidos, sem permanecer 

por maior tempo ou aplicar mecânica, e esterilizados em autoclave antes de serem 

submetidos à fratura.  

Mattos et al., (2011)22 compararam a força de fratura na inserção de mini-

implantes, divididos em grupos originais de fábrica e esterilizados em autoclave. Não 

houve diferença estatisticamente significativa nas forças dos grupos quando 

comparadas em uma mesma marca. O que ratifica o estudo anterior de Mattos et al. 

(2010)23 no qual não encontrou diferença em mini-implantes originais de fábrica e 

autoclavados quanto à força necessária para provocar fratura por torsão. É importante 

ressaltar que, segundo o fabricante Morelli (Sorocaba-SP – Brasil), o método de 

esterilização utilizado pela fábrica é a esterilização por irradiação de Raios Gama – Co 

60, o qual consiste em expor os mini-implantes à ondas eletromagnéticas curtas (alta 

frequência), com alto poder de penetração, as quais rompem a cadeia de DNA dos 

microorganismos, eliminando-os ou levando-os à incapacidade de reprodução, esse 

processo é validado pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) na NBR 

(Norma Brasileira) 15729:2009. Portanto, o processo de esterilização de fábrica, em 

momento algum submete os parafusos à mudança brusca de temperatura da autoclave, 

o que poderia ocasionar em uma diferença estrutural e por consequência fragilização. 

Como mostrado nos trabalhos anteriores, essa fragilização não ocorre, portanto a única 

dúvida fica em relação à qualidade de esterilização, se a autoclave, somado ao 

processo de limpeza após a utilização, é capaz de proporcionar uma esterilização tão 
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eficaz quanto à de fábrica, impedindo contaminações em futuras instalações ou 

prejudicando a estabilidade do parafuso.   

Estelita et al., (2014)24 comparou as forças para fratura em mini-implantes de 

mesma marca divididos em 4 grupos: controle (originais de fábrica); grupo 1, inseridos e 

removidos de um corpo de prova de ilíaco suiíno; grupo 2, inseridos, removidos do osso 

e reciclados através de limpeza ultrassônica e esterilização em autoclave; grupo 3, 

mesmo processo do grupo 2, porém adicionado o jateamento com óxido de alumínio. 

Não foi encontrada diferença estatistícamente significativa quando comparadas as 

forças de fratura dos grupos, levando em consideração o método de reciclagem, com o 

grupo controle. Esse estudo se assemelha à presente pesquisa no fato de avaliar a 

força de fratura mini-implantes que passam pela reutilização, utilizando também osso 

de ilíaco suíno para a simulação da instalação em pacientes. Porém, o objetivo foi 

avaliar o quanto difere na resistência do mini-implante os diferentes métodos de 

limpeza pós utilização, enquanto objetivamos avaliar se repetidas reutilizações podem 

enfraquecer o parafuso, utilizando sempre o mesmo método de limpeza e esterilização. 

Por conta disso, avaliaram somente uma reutilização para cada método de limpeza, e 

conforme os achados em nossa pesquisa, também não encontraram diferença 

estatísticamente significativa nas forças de fratura, as quais somente se revelaram a 

partir do momento em que simulamos três reutilizações.  

O objetivo do presente estudo foi modificar a metodologia dos trabalhos já 

existentes, os quais, através de comparação com grupos controle, apenas avaliaram a 

resistência quanto a fratura por torsão de mini-implantes que foram submetidos 

somente à esterilização em autoclave, que retornaram após o uso em pacientes e que 

foram submetidos à simulação de reutilização, porém limitando à somente um reuso, 

enquanto a metodologia deste estudo avaliou a resistência dos mesmos quando 

reutilizados em até três vezes. Essa mudança de metodologia foi proposta para avaliar, 

progressivamente, o quanto afeta a estrutura do parafuso na medida que passa pelos 

ciclos repetidas vezes. Cabe ressaltar que, em pacientes, é feito um procedimento 

prévio à instalação de mini-implantes autoperfurantes, no qual se faz a perfuração do 

osso cortical com a ponta de lança adaptada à chave de instalação. Esse 

procedimento, por vezes, pode provocar uma pequena loja óssea no local onde o 
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parafuso será instalado, facilitando a perfuração inicial do mesmo. Esse passo não foi 

realizado na simulação, visto que os espécimes de ilíaco suíno não possuíam tecido 

mole à ser perfurado, mesmo assim, durante todas as instalações, os parafusos se 

mantiveram com sua capacidade autoperfurante, sem oferecer qualquer dificuldade nas 

instalações de todos os grupos. 

Estudos anteriores que avaliaram as forças necessárias para a fratura torsional 

de parafusos nunca utilizados de duas diferentes marcas, mostraram valores médios de 

29.72 e 58.33 N.cm para mini-implantes de 1,6mm de diâmetro1, esses valores se 

mantém na margem encontrada na média de força de fratura no grupo controle,  41,53 

N.Cm porém, ainda assim, as forças necessárias para fratura em ambos os estudos 

foram maiores que a força recomendada de inserção de 5 a 10N29 e de remoção de 

10.78 a 21.07N30 . Fica claro que, mesmo os mini-implantes reutilizados por três vezes, 

ainda que precisem de menos força para ocorrer a fratura, permanecem com 

resistência suficiente para que seja aplicada a força necessária para uma instalação e 

remoção, visto que a força media de fratura de todos os grupos foi muito superior à 

indicada para instalação, e praticamente impossível de ser alcançada manualmente 

com a chave de instalação em pacientes, somente foi possível no estudo devido ao 

apoio que a máquina proporcionou, ao maior diâmetro do torquímetro em relação à 

chave, que facilita a aplicação de maiores forças.  

 

 

CONCLUSÃO 

 Considerando-se a metodologia aplicada, pode-se afirmar que: 

- Na medida em que os mini-implantes foram reutilizados, a resistência à fratura 

dos mesmos diminuiu progressivamente conforme o aumento do número de 

instalações. Somente quando realizou-se três reutilizações, houve diferença 

estatisticamente significativa na força de fratura em comparação aos demais 

grupos. Porém, o grupo que apresentou menor resistência à fratura, 

consequentemente o que passou por mais reutilizações, ainda assim necessitou 
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de uma força de fratura consideravelmente maior do que a indicada para 

instalação em pacientes.  

- Os mini-implantes não apresentaram perda de fio no momento das reutilizações. 

- Sugere-se a realização de novos estudos para avaliar a eficácia da esterilização 

da autoclave bem como da limpeza, de modo que não prejudiquem 

biologicamente a reutilização em paciente, e com isso se tornem motivo de falha 

do mesmo. Além disso, uma metodologia alternativa, em que submete o mini-

implante à condições que simulem o tempo instalado em boca, o contato com os 

fluídos intra-ósseos e recebendo mecânica ortodôntica  é de grande valia. 
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FIGURAS 
 
 

Figura 1 – Osso de ilíaco suíno recém abatido.  

 

 Fonte: Autores. 

 
Figura 2 –  Ilíaco suíno cortado longitudinalmente, permitindo acesso visual à espessura da 

cortical 

 
Fonte: Autores 

.  



	

	

28	

Figura 3 – Seleção das partes com espessuras de cortical óssea entre 1,7  à 2 mm e eliminação 
do restante. 

 
Fonte: Autores. 

 
Figura 4 – Modelo de gesso pronto. 

 
 Fonte: Autores. 
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Figura 5 – Espécimes de osso ilíaco posicionados sobre a resina já em processo de 

polimerização. 

 
Fonte: Autores. 

 
 
 

Figura 6 – Espécimes prontos para receber as instalações dos mini-implantes. 

 
Fonte: Autores. 
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Figura 7 - Máquina utilizada para inserção dos mini-implantes nos espécimes de ilíaco suíno e 
posteriormente tíbia bovina. 1 Guia de inserção; 2 Torquímetro axial digital (sensor de torque) 
com a chave do mini-implante acoplada; 3 Monitor indicador do sensor de torque; 4 Morsa para 
apreensão e estabilização dos espécimes para instalação dos mini-implantes, 

 
Fonte: Autores. 

 
Figura 8 - Torquímetro ajustado para a instalação. 

 
Fonte: Autores. 
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Figura 9 -  Espécime estabilizado na morsa e chave com o mini-implante acoplado para o inicio 
da instalação; Mini-implante totalmente instalado com 1mm de distância entre a cabeça e a 
cortical óssea. 

 
Fonte: Autores. 

 
 
 
Figura 10 - Mini-implantes embalados individualmente e identificado o grupo pertencente para 
serem levados para a esterilização. 

 
Fonte: Autores. 
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Figura 11 - Mini-implante sendo instalado no espécime de tíbia bovina para a ocorrência da 
fratura. 
 

 
Fonte: Autores. 

 
 
 
 
 
 
Figura 12 - Mini-implante fraturado. 
 

 
Fonte: Autores. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Esta dissertação avaliou o comportamento de mini-implantes após passarem por 

processos que simulam a instalação em boca no paciente, remoção, e ciclo de limpeza 

e atuclavagem. 

 Os mini-implantes são compostos de liga de titânio, e, durante a fabricação, 

passam por esterilização com raios gama. Ao final do processo, chegam ao dentista 

envoltos em uma embalagem estéril, prontos para a utilização. Além disso, o grupo de 

mini-implantes avaliado, possui uma carácterística autoperfurante, a qual descarta a 

necessidade de perfuração prévia do osso.  Entender se, após os parafusos passarem 

por repetidas forças e mudanças de temperatura, as quais um mini-implante novo não 

passou, ainda assim o mesmo continua com resistência suficiente para uma instalação 

segura, sem riscos de fratura, e com a característica autoperfurante intacta, permite o 

início de uma discussão se o reaproveitamento dos mini-implantes é possível. 

 Embora existam estudos que analisaram mini-implantes após o uso em 

pacientes, ou após passarem pelo processo de autoclavagem, não há registros na 

literatura de trabalhos que avaliam a combinação dos processos e a repetição dos 

mesmos por mais de uma vez. 

 Apesar das limitações de um estudo laboratorial, o presente trabalho conseguiu 

elucidar que, um mini-implante, na medida em que é reutilizado mais vezes, tem a sua 

estrutura alterada de alguma forma, enfraquecendo-a. Porém, esse enfraquecimento, 

ainda assim não o torna frágil o suficiente para que ocorra uma fratura durante a 

instalação ou remoção se as forças recomendadas forem seguidas. Além disso, os 

mini-implantes continuaram com a sua capacidade autoperfurante, pois, não 

ofereceram resistência extra para romper a cortical óssea, mesmo após passar pelos 

ciclos de reutilização. Entende-se que mais estudos nessa linha são necessários, os 

quais possam avaliar outras variáveis, como o qualidade da limpeza e esterilização em 

consultório comparada à de fábrica, visto que contaminações no corpo do mini-implante 

podem prejudicar a estabilidade do mesmo, ou ainda, estudos que avaliem o tempo em 

que o mini-parafuso permanence instalado no paciente, em contato com fluídos 
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biológicos. Porém, o presente estudo deu um importante passo no entendimento da 

possibilidade de se reutilizar mini-implantes. 
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Autorização institucional 

 

 

 Eu, Walter Blaya Perez, abaixo assinado, responsável pelo Departamento de 

Estomatologia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM, Santa Maria, RS), 

autorizo a realização do estudo “Avaliação do torque de fratura de mini-implantes 

submetidos a até três reutilizações’, a ser conduzido pelo pesquisador Prof. Dr. Renésio 

Armindo Grehs e pelo mestrando Fabrício Lamberti Miotti.  

Fui informado, pelo responsável do estudo, sobre as características e objetivos da 

pesquisa, bem como das atividades que serão realizadas na instituição a qual 

represento. 

Esta instituição está ciente de suas responsabilidades como instituição co-

participante do presente projeto de pesquisa e de seu compromisso no resguardo da 

segurança e bem-estar dos sujeitos de pesquisa nela recrutados, dispondo de infra-

estrutura necessária para a garantia de tal segurança e bem-estar. 

 

___/___/___ 

      Data  

 

 

_______________________________________ 

Assinatura e carimbo do responsável institucional 
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