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Os excelentes resultados do atendimento a pacientes sob tratamento reabilitador com 
implantes estão relacionados à evolução da ciência odontológica, desenvolvendo tecno-
logias que viabilizem ao profissional um procedimento clínico consistente.

A Implantodontia vem ampliando a sua aplicabilidade em tratamentos com diferentes níveis 
de complexidade, e se encontra em crescimento sendo que os principais desafios relacio-
nam-se à redução do tempo global de tratamento, de cicatrização antes da carga protética, 
e manutenção do nível ósseo peri-implantar, reproduzindo a estética da dentição natural.

A S.I.N. - Sistema de Implante, uma das líderes no setor de implantes na América Latina e 
no mundo, compromete-se a alinhar o planejamento estratégico aos projetos de seu De-
partamento de Pesquisa e Desenvolvimento, disponibilizando produtos que agregam base 
científica sólida, alta tecnologia e benefícios clínicos aos pacientes e profissionais. 

A linha Strong SW Cone Morse, Hexágono Interno e Hexágono Externo agregam aspectos 
macrogeométricos diferenciados e ideais à estabilidade primária, manutenção do nível ósseo 
peri-implantar e prática clínica universal (Figura 1). É um conjunto inseparável de diferenciais 
para quem busca excelência em resultados e excepcional praticidade clínica. 

Strong SW, soluções que trazem um universo de possibilidades.

Figura 1 – Implantes Strong SW S.I.N.- O design permite estabilidade 
primária devido ao perfil de roscas profundas trapezoidais associado 
à macrogeometria híbrida, nas plataformas protéticas HI, HE e CM.

1
EDITORIAL
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O cenário da Implantodontia brasileira e mundial tem 
demonstrado um aumento da demanda clínica por 
tratamento consistente, necessitando do uso de im-
plante e resoluções protéticas com alta aplicabilidade 
para os casos tratados, por meio da osseointegração. 

Como o mercado dispõe de sistemas de implantes 
com diferentes conceitos, desenhos e indicações 
clínicas, a S.I.N. propôs-se a desenvolver um novo 
conceito em macrogeometria e sistema de fresagem 
que apresentasse alto desempenho e base científica 
sólida, intitulado Strong SW.

Os implantes Strong SW Cone Morse (CM), Hexágo-
no Interno (HI) e Hexágono Externo (HE), apresen-
tam excelente aplicabilidade clínica devido ao sistema 
de fresagem exclusivo e macrogeometria híbrida, utili-
zando-os nas diferentes densidades ósseas e situações 
clínicas; simplificando os procedimentos e reduzindo 
custos com kits cirúrgicos complexos ou estoque de 
implantes com diferentes macrogeometrias. 

Outro fator de sucesso está relacionado à dimi-
nuição ou eliminação da reabsorção óssea cervical 

fisiológica (saucerização) ou patológica (peri-im-
plantite), que tem etiologia multifatorial e podem 
comprometer o tratamento. 

Os implantes Strong SW apresentam caracterís-
ticas macro e microgeométricas especialmente 
projetadas para estabilidade óssea peri-implantar 
na região cervical, com tratamento de superfície 
total, acoplamento protético, plataforma swit-
ching e selamento marginal. 

Eles são indicados para tratar o edentulismo unitá-
rio, parcial e total em protocolos de carga imediata 
ou tardia, destacando implantes pós-exodontia, 
áreas de baixa densidade óssea e alta demanda 
estética ou funcional. 

Com o objetivo de comprovar todas esses 
diferenciais da linha de implantes Strong SW, 
diversos pesquisadores desenvolveram esta mo-
nografia baseada em dados de pesquisas cientí-
ficas de alta qualidade das melhores universida-
des de Odontologia do mundo.

2
JUSTIFICATIVA
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Figura 2 – Análise em elementos finitos avaliando o Strong SW 
em alvéolo pós-exodontia em protocolo de carga imediata. Estudo 
realizado por Pessoa e colaboradores na Universidade Católica de 
Leuven, Bélgica70]

A demonstração da osseointegrabilidade do titânio por Schroeder e o êxito de sua aplica-
ção revolucionaram o tratamento de áreas edêntulas com implantes1,2, assim como a alta 
previsibilidade clínica e forte embasamento científico encorajaram os cirurgiões a ultra-
passarem os limites do protocolo, nos quais só edêntulos totais eram reabilitados, sendo 
comum atualmente o uso de implantes dentais para diferentes cenários de perdas.

O protocolo inicial de instalação de implantes osseointegráveis proposto por Bränemark 
possuía três fases: instalação cirúrgica dos implantes, período cicatricial de 3 a 6 meses3 e 
reabilitação protética. 

Muitos fatores estão envolvidos na osseointegração, incluindo a composição do metal, 
geometria do implante, ausência de superaquecimento no local, qualidade óssea e falta 
de carga no período de reparação4. O conceito tradicional de reparação sem distúrbios 
proposto por Bränemark tem sido bem sucedido e relatado em diversos estudos científi-
cos nas últimas décadas5-7. 

Porém, têm-se observado resultados promissores quando implantes não submersos são 
sujeitos a cargas imediatas funcionais8-9 e precoce para reduzir o tempo de reabilitação de 
elementos dentais perdidos10,11. Na visão clínica, essa carga oferece vários benefícios, pois 
a estética e a função são rapidamente restauradas. Às vezes, este protocolo é associado 
à instalação de implantes em alvéolos de extração, reduzindo os procedimentos cirúrgi-
cos e otimizando os resultados estéticos12, sendo apresentado como uma alternativa mais 
alinhada às expectativas dos pacientes.

A previsibilidade e o sucesso do 
tratamento são muito influenciados 
pelo ambiente biomecânico ao qual 
o implante está exposto. Em fase 
de reparação, o principal é controlar 
o movimento relativo na interface 
entre o implante e o osso. Micromo-
vimentos acima de 150 μm, podem 
levar à formação de tecido conjun-
tivo fibroso; indesejável à reparação 
óssea13,14,15. Outra dificuldade, con-
siderando implantes em alvéolos de 
extração, é o defeito ósseo na região 
marginal16 que aumenta a proporção 
coroa/implante e induz o desloca-
mento do implante17 (Figura 2). 

3
HISTÓRICO E
DESENVOLVIMENTO



10 11

Nos implantes com a osseointegração estabelecida, 
o contato na interface permite que cargas aplica-
das sobre as próteses implantossuportadas sejam 
transmitidas ao osso adjacente. A concentração 
de microdeformações pode exceder os limites de 
tolerância do osso, causar o acúmulo de microdanos 
e levar à reabsorção óssea18-20. Às vezes, esta carga 
oclusal excessiva provoca a falência da osseointe-
gração e a perda do implante21,22. 

Mesmo não progressivas, pequenas reabsorções 
ósseas na face vestibular próxima dos implantes 
induzem a recessões e falta de papila, criando uma 

estética desfavorável23,24. Assim, o nível do osso de 
suporte é um dos fatores essenciais para o posi-
cionamento dos tecidos moles peri-implantares e a 
harmonia estética, devendo ser preservado. 

Considerando os índices de sucesso dos diferentes 
protocolos, observa-se um aumento expressivo da 
demanda estética. Desta forma, os desenhos de 
implantes atuais devem permitir rápida função e 
propiciar estética em curto, médio e longo prazos, 
uma das principais características dos implantes 
Strong SW (Figuras 3, 4 e 5).

Muitos fatores influenciam o ambiente biomecâ-
nico ao qual os implantes estão expostos, como 
qualidade óssea, natureza da interface osso-im-
plante, propriedades dos materiais e próteses, tipo 
de rugosidade superficial, condições oclusais (i.e., 
magnitude, direção e frequência das cargas) e, 
sobretudo, a macrogeometria. Assim, na opinião da 

Figura 3 –  Ausência dos incisivos laterais superiores, 
reabilitados com implantes osseointegráveis. Atentar para 
a alta demanda estética no tratamento da região maxilar 
anterior, priorizando implantes que assegurem a obtenção 
e manutenção da estrutura óssea e gengival peri-implantar 
por muito tempo.

Figura 4 –  Próteses sobre implantes dos incisivos laterais 
maxilares, reproduzindo a harmonia estética com os dentes 
naturais. Prótese realizada pelo Prof. Dr. Luciano Castellucci  
- Salvador, Bahia.

Figura 5 –  Harmonia estética obtida mediante correto 
contorno dos tecidos moles peri-implantares em 
controle pós-operatório de 12 meses.

Figura 8 –  Desenho 
em corte demonstra 
o Strong SW com 
acoplamento protético 
do tipo Hexágono 
Externo (H.E.).

Figura 6 - Desenho 
em corte demonstra 
o Strong SW com 
acoplamento protético 
cone morse. 

Figura 9 - Esquema 
demonstrativo da 
anatomia escalonada 
do alvéolo ósseo 
após a fresagem para 
instalação do  
Strong SW.

Figura 10 -  
Esquema 
demonstrativo 
do contato 
ósseo do Strong 
SW com o 
tecido ósseo. 
Destaque para 
a conicidade 
apical, perfil 
agressivo 
de roscas e 
microrroscas  
no módulo  
da crista.

Figura 11 - Microscopia eletrônica 
de varredura mostra a mudança da 
topografia de superfície pelo duplo 
ataque ácido (S.I.N.). Aumento de 
6000 X para acelerar o processo 
de osseointegração e aumentar o 
contato osso-implante.

Figura 12 - Estudo de 
microscopia óptica avaliando 
em animais o processo 
cicatricial ósseo peri-implantar 
Strong SW – S.I.N. (Gentilmente 
cedida pelo Prof. Dr. Paulo G. 
Coelho, New York University).

Figura 7 -  
Desenho em 
corte demonstra 
o Strong SW com 
acoplamento 
protético H.I. 

S.I.N. é essencial à previsibilidade dos protocolos o 
aperfeiçoamento de designs e itens protéticos que 
promovam estabilidade sob as cargas mastigatórias 
regulares para reduzir o tempo de reabilitação defi-
nitiva, minimizando falhas mecânicas e dos tecidos 
peri-implantares duros e moles promovendo esté-
tica duradoura. (Figuras 6 a 12).  
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4
CARACTERÍSTICAS,  
VANTAGENS E  
BENEFÍCIOS

As forças mastigatórias nos implantes podem resultar em tensões inde-
sejáveis causando falhas mecânicas e ósseas, desarmonia estética, e, às 
vezes, falência da osseointegração. Uma nova tentativa de reabilitação 
pode demorar de meses a anos e os custos do tratamento aumentam 
significativamente, comprometendo assim a qualidade de vida do paciente 
e tornando sua função mastigatória inviabilizada. As falhas de tratamento, 
por qualquer motivo, implicam frustrações e desapontamentos, por isso é 
essencial a criação de estratégias para entendê-las e preveni-las.

A evolução dos sistemas de implantes tem se dado por meio de avanços 
nas dimensões, formas, materiais e superfície de novos implantes. Parte 
dos esforços são para otimizar a macrogeometria, mantendo os níveis 
benéficos de tensão em diferentes cenários de carga funcional. 

NESTE SENTIDO, A S.I.N. DESENVOLVEU O STRONG SW, POIS 
CONSIDERA O DESIGN DO IMPLANTE UM FATOR CHAVE À 
DISTRIBUIÇÃO E VALORES DAS TENSÕES NO COMPLEXO PRÓTESE-
IMPLANTE-OSSO. O DESIGN DO STRONG SW SE BASEIA NAS 
MELHORES EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DISPONÍVEIS SOBRE FATORES 
QUE INFLUENCIAM A PREVISÃO DOS DIFERENTES PROTOCOLOS, 
AUMENTANDO A SEGURANÇA DE CLÍNICOS E PACIENTES.
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Para desenvolver implantes que oferecessem segurança e resultados otimizados, mesmo 
em situações adversas, a S.I.N. investigou os aspectos que influenciam na previsibilidade 
dos diferentes protocolos de uso. Conforme discutido, implantes com carga imediata 
necessitam de estabilidade primária suficiente para resistir aos esforços mastigatórios e 
evitar micromovimentações entre osso e implante. Esta instabilidade na interface osso-
-implante pode levar à formação de tecido conjuntivo fibroso, prejudicando a reparação 
óssea e a integração do implante. A estabilidade secundária deve ser definida rapidamen-
te, aumentando a previsibilidade das cargas imediatas e precoces e diminuindo o tempo 
de reabilitação definitiva do paciente. 

O projeto foi realizado em diferentes fases e envol-
veu testes mecânicos, ensaios pré-clínicos e clíni-
cos, atendendo às normas regulatórias brasileiras e 
internacionais. (Figuras 13, 14, e 15). 

Figura 15 –  Estudo avalia a performance do Strong SW 
no caso de implante pós-exodontia em protocolo de carga 
imediata para testar a estabilidade primária obtida e a 
manutenção do tecido ósseo e gengival peri-implantar.

Figura 14 - Análise de elementos finitos 
avaliando o Strong SW com acoplamento 
protético do tipo hexágono interno sob 
as mesmas condições de carga, realizado 
na Universidade de Leuven, na Bélgica, 
por Pessoa e colaboradores. Detalhe para 
a menor abertura do microgap cervical 
e tensões no parafuso passante quando 
comparados ao hexágono externo.

Figura 13 - Análise de elementos 
finitos avaliando o Strong SW 
com acoplamento protético H.E. 
Destaque para as altas tensões 
geradas no parafuso passante 
(amarelo) submetido à carga 
oclusal não axial.

Figura 18 - Análise de elementos finitos avalia o efeito das 
microrroscas cervicais na dispersão das forças de cisalhamento 
no módulo da crista óssea. Estudo realizado por Dr. Roberto 
Pessoa e colaboradores51,62,70.

À medida que a osseointegração é alcançada, dá-se maior ênfase aos resultados estéti-
cos da terapia com implantes25,26. A principal preocupação para se obter uma restauração 
implantossuportada harmônica e simétrica com a coroa dos dentes naturais adjacentes e 
dos contra-laterais, é a posição dos tecidos moles peri-implantares marginais vestibulares. 
Eles indicarão a extensão da coroa e formato cervical da coroa protética. O grau de preen-
chimento da papila interdental também é importante para o resultado estético do trata-
mento26, e o nível de suporte ósseo é a base para os tecidos moles marginais. Portanto, a 
perda óssea peri-implantar pode influenciar negativamente a topografia dos tecidos moles, 
levando a recessões e ausência de papila23,24 (Figuras 16 e 17). 

Figura 16 –  O posicionamento harmônico do tecido mole 
peri-implantar é essencial à perfeição estética do tratamento, 
influenciado pela manutenção da estrutura óssea cervical.

Figura 17 –  Harmonia estética por mimetização da dentição natural 
no implante, instalado no incisivo central superior direito. Reabilitação 
protética realizada pelo Prof. Dr. Luciano Castellucci, Salvador, Bahia.

Muitos estudos explicam as mudanças na altura da crista óssea. 
Alguns autores atribuem à perda óssea a formação da distância bio-
lógica adjacente ao implante 27. Ou seja, certa espessura de mucosa 
é necessária à proteção da osseointegração. Além disso, o gap entre 
implante e componente protético está associado à contaminação 
bacteriana causadora do processo inflamatório crônico peri-im-
plantar e a reabsorção óssea na crista28-31. Aspectos biomecânicos de 
reabsorção também têm sido investigados32-36. A concentração de 
tensões/deformações devido a cargas dinâmicas excessivas, limi-

tam a tolerância do osso, causando 
acúmulo de microdanos e perda 
óssea marginal, mesmo sem o bio-
filme bucal35. A conexão protética 
e o design do módulo da crista são 
reconhecidos por influenciar este 
processo37,38 (Figura 18).
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4.1 | TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE TOTAL

4.2 | MACROGEOMETRIA HÍBRIDA E 
SISTEMA DE FRESAGEM EXCLUSIVOS 

As alterações de superfície dos implantes têm sido muito estudadas, pois esta é a primei-
ra parte do implante a entrar em contato com o tecido ósseo. Elas objetivam melhorar 
a biocompatibilidade e a osseocondutividade ao longo do implante 39. As mudanças de 
superfície podem ser divididas em topográficas, alterações na microtextura e químicas, 
por incorporação de outras substâncias40,41.

A primeira superfície desenvolvida e estudada foi a usinada ou lisa. Ela foi considerada 
durante décadas o padrão ouro para osseointegração e apresenta mais publicações na 
literatura odontológica. Por isso, novos projetos de superfície são comparados com a usi-
nada in vitro, in vivo e clínicas42. Entretanto, o processo não produz superfície totalmente 
lisa, mas com padrão rugoso em torno de 0.5 μm. Atualmente está definido que o padrão 
entre 1,0 e 2 μm alteram positivamente a resposta tecidual ao implante, embora este 
mecanismo não esteja de todo elucidado43-48. Butz e Cols46 mostraram que as proprie-
dades mecânicas do tecido ósseo com superfícies tratadas são superiores quando com-
paradas às usinadas. No entanto, rugosidades superiores a 2 μm não são indicadas, já que 
aumentam as chances de contaminação bacteriana. Isso torna o tratamento de possíveis 
peri-implantites muito difícil, levando à perda total da osseointegração42. 

Entre as técnicas de texturização de superfície, destaca-se o duplo ataque ácido térmico 
usado nos implantes Strong SW (Figuras 19 e 20).

Considerando os aspectos multifatoriais que levam ao sucesso dos protocolos, o implante 
Strong SW tem tratamento de superfície com duplo ataque ácido, corpo híbrido, roscas 
profundas trapezoidais com maior espaçamento, conexão interna (Hexágono Interno 
ou Cone Morse) e externa (Hexágono Externo), intermediários protéticos em Platform 
Switching e microrroscas no módulo da crista. Características que diminuem os riscos de 
falhas e aumentam a probabilidade de sucesso, especialmente em situações desafiadoras. 
Cada uma delas será discutida a seguir. 

Figura 19 - Microscopia 
eletrônica de varredura 
mostra mudança da 
topografia de superfície 
por duplo ataque ácido 
(S.I.N.). Aumento de 
1.000 X.

Figura 20 - Microscopia 
eletrônica de varredura 
mostra mudança da 
topografia de superfície 
por duplo ataque ácido 
(S.I.N.). Aumento de 
2.500 X.

Figura 21 - Microscopia óptica da interface ossoimplante após 2 
semanas. Superfície usinada em osso cortical (a) e medular (b). Superfície 
S.I.N., tratada com duplo ataque ácido em osso cortical (c) e medular (d). 
Indicar formação óssea próxima ao implante nas superfícies tratadas. 
(Gentilmente cedida pelo Prof. Dr. Paulo G. Coelho, New York University).

Os implantes Strong SW H.E., H.I. e C.M. têm tratamento de superfície com duplo 
ataque ácido do ápice ao módulo da crista, incrementando o contato ósseo cervical.  
Dr. Estevam Bonfante e colaboradores indicaram aumento significativo nos níveis de 
torque de remoção dos implantes S.I.N. com superfície tratada em comparação com as 
usinadas49 (Figura 21).

Um dos principais desafios é a estabilidade primária do implante, sobretudo em regiões 
de baixa densidade óssea e limite de altura ou espessura óssea, como por exemplo nos 
implantes imediatos pós-exodontia. Para ampliar a performance clínica dos Strong SW 
em regiões críticas, a S.I.N. desenvolveu combinação exclusiva do sistema de fresagem e 
macrogeometria híbrida, com resultados clínicos excelentes, redução do tempo cicatricial 
e aumento de realização do protocolo de carga imediata para casos unitários, parciais e 
totais selecionados. 
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O sistema de fresagem dos implantes SW apresenta uma expansão progressiva do alvéolo 
ósseo para se maximizar o contato do titânio com o tecido ósseo. (Figuras 22, 23, 24 e 25). 

Figura 22 - Após a fresagem inicial com as fresas 
lança (FRL 2020) e helicoidal de 2 mm (FH 2015), são 
utilizadas as fresas específicas do sistema Strong SW 
para criação do diâmetro final do alvéolo escalonado. 
No exemplo ao lado temos a fresa FRWD 35.

Figura 25 - Análise por interferência volumétrica de contato do implante 
híbrido com o osso. Denotar que existe contato ósseo do ápice a região cervical 
do implante no momento da sua instalação devido às suas características 
macrogeométricas e tipo de fresagem usada. 

Figura 27 - Detalhe 
do ápice do Strong SW 
com características 
macrogeométricas especiais 
à expansão óssea e alta 
estabilidade primária.

Figura 23 - Anatomia final 
do alvéolo ósseo. Denotar a 
presença dos degraus criados pela 
fresagem escalonada e que serão 
fundamentais para o incremento da 
estabilidade primária do implante 
Strong SW.

Figura 26 - Desenho de perfil 
de rosca tradicional (esquerda) 
e padrão usado pelo Strong 
SW (direita) para aumentar a 
estabilidade primária e maior 
velocidade  de inserção.

Figura 24 - 
Macrogeometria 
híbrida do implante 
Strong SW.

A associação da fresagem escalonada à 
macrogeometria híbrida permitem o contato 
da parte cervical, corpo e ápice com o tecido 
ósseo, superior aos implantes cilíndricos ou 
cônicos tradicionais, comprovado por avalia-
ção por interferência volumétrica de contato 
(Figura 26). 

Um fator importante na evolução do projeto de 
implante é a frágil interação entre reabsorção e 
formação óssea na superfície, nas primeiras etapas 
pós-instalação50.  Quando um implante é inserido, as 
áreas de osso são reabsorvidas antes que se forme um 
novo osso. Para que a osseointegração se estabeleça 
rapidamente, existe a necessidade de um tratamento 
de superfície otimizado aliado a um macrodesign que 
alcance equilíbrio entre necessidade de estabilidade 
primária e que não gere grandes áreas onde o implan-
te cause compressão no leito ósseo receptor. Desta 
forma pode-se obter um aumento na previsão de 
protocolos de carga imediata.

Os vértices das roscas são pontos de concentração 
de tensões, portanto, capazes de gerar pressão do 
osso na inserção do implante. Neste sentido, menos 
roscas provocaria menor volume de reabsorção óssea 
e osseointegração mais rápida pela formação óssea 
direta no fundo e flanco dos filetes de rosca. 

Os Strong SW apresentam roscas profundas tra-
pezoidais com geometria trapezoidal, perfil de corte 
agressivo e espaço maior entre os filetes, facilitando 
sua inserção e promovendo alta estabilidade primária 
(Figura 28).

A macrogeometria híbrida apresenta características 
específicas para aumentar a estabilidade do implante, 
sem excesso de pressão na interface com o tecido 
ósseo, do ápice até a porção cervical. Analisando as 
diferentes regiões do Strong SW, pode-se destacar: 

 1. O ápice apresenta conicidade para expandir o 
tecido ósseo, com filetes de rosca e aumento 
de contato tecidual, essencial para pouca 
espessura óssea, como as maxilas atróficas ou 
alvéolos pós-exodontia (Figura 27);

 2. O corpo do implante tem perfil de roscas 
profundas trapezoidais para maior estabilidade 
no tecido ósseo medular (Figura 28);

 3. A região cervical possui microrroscas para 
aumentar a área de contato ósseo, dissipar 
as forças oclusais e reforçar as paredes do 
implante que receberão parte das forças 
mastigatórias (Figura 29). Minimizando assim a 
perda de osso.

Figura 28 - Detalhe da 
forma do Strong SW 
com características 
macrogeométricas 
especiais à estabilidade 
primária na porção medular 
do tecido ósseo. Detalhe 
para maior espaçamento 
das roscas trapezoidais.

Figura 29 - Detalhe da 
região cervical do Strong 
SW exibe microrroscas 
cervicais com tratamento 
de superfície para manter o 
nível ósseo cervical.

Figura 30 - Implante SW 
H.E. com macrogeometria 
híbrida, presença das 
microrroscas cervicais e 
tratamento de superfície até 
o módulo da crista.
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As conexões internas H.I. e C.M., distribuem as tensões de modo uniforme, compara-
das aos encaixes do H.E. Essas conexões também diminuem substancialmente o pico 
das tensões e otimizam a distribuição de tensões no osso40-42. Entretanto, em conexões 
padrão H.E. na margem da mucosa peri-implantar, o pico cisalhantes na interface os-
so-implante se localiza no topo do osso marginal43. Considerando que o osso cortical 
resiste 65% menos ao cisalhamento que a compressão, essa conexão tende à perda óssea 
peri-implantar44. Com C.M., o pico da tensão cisalhante é mais apical, o que pode reduzir 
a reabsorção óssea marginal41,43. Comparando conexões em H.I. e H.E., observou-se 
menor concentração de tensões na região marginal da configuração interna40. Isto se 
justifica pela diferença de área superficial entre as conexões. A interface cônica da C.M., 
bem como a parede lateral do abutment do H.I., ajudam a dissipar a força transmitida ao 
osso marginal40,42.

O design da conexão protética também é decisivo nas tensões do parafuso do abutment 
e no desajuste (gap) entre ele e o implante40,42. Comparando as tensões internas Pessoa 
et al.40 encontraram valores de tensão no parafuso do abutment e gap bem menores 
para a conexão C.M., enquanto o H.I. apresentou valores intermediários e o H.E. maior 
instabilidade e tensões na região do encaixe protético. Estes resultados demonstram que 
as conexões externas apresentam maior possibilidade de afrouxamentos e fraturas de 
parafuso da prótese.

4.3 | ACOPLAMENTO  
PROTÉTICO INTERNO

4.4 | ACOPLAMENTO  
PROTÉTICO EXTERNO
O sistema de implantes com acoplamento de H.E. desenvolvidos pelo Prof. Per-Ing-
var Bränemark é um dos mais utilizados do mundo. A vantagem do sistema H.E. é sua 
simplicidade e previsibilidade adquiridas ao longo de anos de estudo clínico e suporte 

científico favoráveis. Um aspecto importante do sistema H.E. é a variedade 
de componentes protéticos que facilitam a escolha da solução adequada para 
cada caso14.

O acoplamento H.E., embora biomecanicamente mais instável, trata-se de 
um sistema com alta aplicação, em especial nas próteses múltiplas sobre im-
plantes ou áreas de baixa demanda estética. Nesses casos, há melhor distri-
buição de forças geradas pela união entre os implantes, minimizando o risco 
de afrouxamento ou fratura de elementos protéticos.

A presença das microrroscas cervicais com o tratamento de superfície no 
módulo da crista (Figura 31) e aplicação do conceito de Plataforma Switching 
(Figuras 31 e 32) nos implantes Strong SW H.E., diminuem o excesso de 
compressão e de cisalhamento no módulo da crista, comparado aos desenhos 
convencionais com acoplamento protético semelhantes. 

Figura 32- Análise de elementos finitos 
realizada por Pessoa e Colaboradores 
mostra o efeito da mudança do diâmetro 
do abutment (plataforma switching) 
no ambiente biomecânico dos SW 
H.E., sujeitos à carga para diminuir a 
concentração de forças no tecido ósseo 
peri-implantar.

Figura 31 - Plataforma Switching no implante SW H.E. para melhorar a dissipação  
das forças oclusais e diminuir o gap entre implante e abutment para distanciar do  
osso adjacente.
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Os implantes SW H.E. também apresentam evolução macrogeométrica ao introduzir o implante no alvéolo 
ósseo com precisão e sem risco de travar a chave de inserção, sobretudo se o torque exceder valores de 60 
Ncm. Este novo conceito de torque interno de H.E. exclui os ângulos na chave de inserção e no implan-
te, responsáveis por deformações internas e travamento do conjunto, dificultando a remoção da chave no 
transoperatório e podendo levar à perda de estabilidade do implante ou fratura do instrumento de inserção 
(Figuras 34 e 35).

4.5 | STRONG SW HEXÁGONO EXTERNO 
COM TORQUE INTERNO HEXALOBULAR

Figura 34- Implante com H.E. 
acoplamento hexalobular. Note 
a ausência dos ângulos internos, 
evitando o travamento do 
conjunto, mesmo em situações 
com alto torque de inserção. 

Figura 37- Implante Strong 
SW com abutment demonstra 
o conceito da Plataforma 
Switching, um dos fatores 
importantes à manutenção do 
nível ósseo peri-implantar.

Figura 35- Detalhe do 
conjunto implante-chave 
de inserção do sistema 
Hexalobular do Strong 
SW H.E. - S.I.N. 

Figura 36 - Microscopia eletrônica de varredura indica ausência de gap entre 
o implante (cinza claro) e o abutment (cinza escuro), devido ao contato criado 
pelo atrito de superfície dos elementos da linha Strong SW C.M.

Um dos diferenciais da linha Strong SW é a disponibilidade de um sistema completo de intermediários proté-
ticos usinados com alto padrão de qualidade para garantir uma união cervical precisa, minimizando o risco de 
acúmulo bacteriano entre implante-abutment. 

Alguns fatores a serem considerados pelo profissional é o uso de intermediário da mesma marca comercial do im-
plante instalado, o torque recomendado pelo fabricante para evitar afrouxamentos e não remover mais o interme-
diário, pois isto garantirá um selamento marginal mais efetivo, preservando a estrutura óssea marginal peri-implantar.

4.7 | PLATFORM SWITCHING
É importante manter a altura da crista óssea para os resultados estéticos do tratamento e 
a utilização de componentes protéticos com diâmetro menor que a plataforma do implante 
foram inseridos como tentativa de redução ou eliminação da perda óssea peri-implantar 
marginal56,57. Para sustentação da Platform Switching, Lazzara & Porter57 sugeriram que a 
posição horizontal da interface implante-abutment exporia maior área da superfície, facili-
tando adesão do tecido conjuntivo e afastando da crista óssea a contaminação bacteriana 
do gap; reduzindo assim reabsorção óssea peri-implantar marginal. Eles observaram que 
várias restaurações com abutments em Platform Switching exibiram perda óssea na crista 
marginal reduzida ou ausente57. Guirado et al.58 e Capiello et al.59  também indicaram perda 
óssea marginal média de 0,7 mm para um novo design de implantes com Platform Swit-
ching (média, 0.95 ± 0.32 mm), comparados aos restaurados com abutments de mesmo 
diâmetro (média, 1.67 ± 0.37 mm), após 12 meses de carga. 

4.6 | SELAMENTO MARGINAL

Os implantes com acoplamento protético interno mos-
tram um selamento bacteriano mais efetivo, sobretudo os 
C.M., por suas características geométricas. Este tipo de 
acoplamento protético é indicado, em especial, para pa-
cientes com histórico de periodontopatias, dificuldades de 
higienização ou casos unitários, onde a demanda funcional 
e estética é maior (Figura 36).

Por isso, a Platform Switching é 
indicada como tratamento váli-
do na manutenção dos tecidos 
peri-implantares moles e duros 
para implantes de dois estágios 
e também nos protocolos de 
carga imediata58-60. Ademais, 
nota-se estímulo biomecânico 
para o uso de abutments mais 
estreitos em outros estu-
dos61,62. O seu design afasta 
o acúmulo de tensões da 
margem óssea peri-implantar, 
reduzindo seu efeito na reab-
sorção óssea marginal (Figuras 
38, 39, 40 e 41).

Figura 38- Análise em 
elementos finitos dos 
desajustes de implante 
e componente. Note que 
um desajuste de 0,5mm já 
é suficiente para diminuir 
os níveis de tensão na 
borda do implante 51.

Figura 33 - Implante com H.E. convencional. Note que a presença dos ângulos internos  
podem sofrer deformações e travamento da chave durante a inserção do implante.

para todas as conexões CM, HI e HE.

ÚNICA MACROGEOMETRIA

STRONG SW 
HEX INT 

STRONG SW 
HEX EXT 

STRONG SW 
CONE MORSE 

CONEXÃO 
HEXALOBULAR

Chave não trava, suporta 
maior torque e não 
deforma a conexão.
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No entanto, encontra-se maior concentração de tensões no parafuso em implantes 
com Platform Switching62. Isto leva ao afrouxamento e fratura de parafusos. No caso do 
Strong SW, o uso da Platform Switching é seguro, pois os encaixes internos protegem o 
parafuso passante do excesso de tensão (Figuras 42 e 43).

Figura 39- Análise em elementos finitos do osso de 
incisivo central superior (vista oclusal), coincidindo 
com o intermediário (4.5) e desajustes de 0,5 mm 
(4.0) e 1,0 mm (3.5). Note que as tensões no osso 
vestibular diminuem conforme aumenta a distância 
entre o intermediário e a superfície do implante62. 

Figura 42- Desenho mostra o 
Strong SW H.I. em corte, no qual  
se nota acoplamento interno e 
conceito de Platform Switching 
para dissipar melhor as forças 
oclusais e manter o nível ósseo 
peri-implantar.

Figura 43- Desenho mostra 
o Strong SW HE (com 
componente 3.6 FIT) em corte, 
no qual se nota conceito 
de Platform Switching para 
dissipar melhor as forças 
oclusais e manter o nível 
ósseo peri-implantar.

Figura 40 - Radiografia 
periapical demonstra 
o conceito da Platform 
Switching, para a preservação 
do nível ósseo peri-implantar. 

Figura 41 - Desenho mostra o 
Strong SW C.M. em corte, onde 
se nota o acoplamento interno 
que melhora dissipação de forças 
no módulo da crista e gera um 
selamento marginal, evitando 
infiltração bacteriana.

Figura 44 - Imagem das microrroscas cervicais: aumentam a área de contato ósseo  
e melhoram a dissipação das forças oclusias.

4.8 | MICRORROSCAS CERVICAIS  
NOS IMPLANTES
Elementos de retenção com microrroscas no módulo da crista são necessários para pre-
servar o osso peri-implantar marginal 52-54. A presença delas no módulo da crista aumenta 
muito a resistência às cargas axiais, e os estímulos mecânicos providos por elas ajudam a 
preservação e estabilidade do osso peri-implantar marginal52. Em animais, elas indicaram 
maior percentual de contato osso-implante 53. Estudos clínicos38,55 também indicaram 
reabsorção óssea mínima. Um dos estudos acompanhou e comparou implantes com e 
sem essa característica macrogeométrica e demonstrou que eles estão associados à me-
nor perda óssea marginal54. Por outro lado, após um ano de função essas perdas variam 
entre 0.05 e 0.6 mm38,55-57. Uma explicação possível é que o implante sem elas perde 
recursos de retenção e, portanto, a capacidade de distribuir as tensões concentradas no 
módulo da crista. Caso excedam os limites de resistência do osso, ocorrem microdanos 
por fadiga, levando à reabsorção óssea58.

As roscas também criam tensão nos tecidos de suporte. O osso é mais resistente a forças 
de compressão e resiste 65% menos ao cisalhamento; causa gerada pela tendência ao 
afastamento de duas superfícies44. A primeira é capaz de converter parte das forças de 
cisalhamento aplicadas em forças compressivas32. A transformação dessas forças, reduz 
as tensões mais nocivas e diminui microdanos ao osso marginal .
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5
INSTRUÇÕES  
DE USO

Os implantes SW, com conexões H.I., H.E. e C.M. apresentam as seguintes especificações:

FAMÍLIA STRONG SW

Comp.

Diâmetro de Plataforma

3,5 3,8 4,1 4,5 5,0

C.M. C.M. H.I. H.E. C.M. H.I. H.E. H.E. H.I. C.M.

7,0 . . . SCW 3707 . . . SCW 5007 . .
8,5 SWCM 3585 SWCM 3885 SW 3885 SCW 3785 SWCM 4585 SW 4585 SCWE  4585 SCW 5085 SW 5085 SWCM 5085

10 SWCM 3510 SWCM 3810 SW 3810 SCW 3710 SWCM 4510 SW 4510 SCWE  4510 SCW 5010 SW 5010 SWCM 5010

11,5 SWCM 3511 SWCM 3811 SW 3811 SCW 3711 SWCM 4511 SW 4511 SCWE  4511 SCW 5011 SW 5011 SWCM 5011

13 SWCM 3513 SWCM 3813 SW 3813 SCW 3713 SWCM 4513 SW 4513 SCWE  4513 SCW 5013 SW 5013 SWCM 5013

15 SWCM 3515 SWCM 3815 SW 3815 SCW 3715 SWCM 4515 SW 4515 SCWE  4515 SCW 5015 SW 5015 SWCM 5015

Para realizar o tratamento cirúrgico, e posteriormente protético do paciente, o cirurgião-dentista deve garantir 
que as condições a seguir sejam observadas:

Avaliação de saúde do paciente:

1. Densidade e volume ósseos adequados ao 
procedimento cirúrgico;

2. Condições físicas detalhadas  
(exames laboratoriais);

3. Hábitos, como fumo e bebida alcoólica;
4. Padrões de mastigação e ações parafuncionais;
5. Condições psicológicas.

Avaliação Clínica e Planejamento do Tratamento:

1. Avaliação das condições orais (exame clínico);
2. Modelos de Estudo;
3. Avaliação radiográfica e tomográfica;
4. Discutir com o paciente as formas de tratamento.

Indicações:

1. Maxila ou mandíbula;
2. Restaurações totais, parciais e unitárias, 

inclusive em áreas enxertadas;
3. Técnica convencional (1 e 2 estágios cirúrgicos);
4. Carga imediata (ativação até 48 horas).

Contraindicações:

1. Quantidade e qualidade ósseas  
restantes insuficientes;

2. Condições locais ou sistêmicas impróprias: 
higiene oral deficiente, infecção periodontal 
aguda ou crônica, dependência química, 
parafunção oclusal, irradiação, paciente 
despreparado para a cirurgia oral complicada.
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1200 rpm 800 rpm 20 rpm

PLAT. 
(mm)

FRLD 
2020

FHD 
2015

FRWD 
35

FRWD 
38

FCWD 
41

FRWD 
45

FRWD 
50

CMRIW 
35

CMRIW 
37

CMRIW 
38

CMRIW 
45

CMRIW 
50

Strong 
SW

3,5 ● ● ● ●*
3,8 ● ● ● ● ●*
4,1 ● ● ● ● ● ●*
4,5 ● ● ● ● ● ●*

5,0 ● ● ● ● ● ● ●*

Composição do produto:

 Implantes fabricados em titânio puro 
grau 4 conforme ASTM F67-06.

Sequência da técnica cirúrgica:

1.  Incisão do tecido e afastamento  
do retalho;

2.  Utiliza-se a sequência de fresagem de 
acordo com o quadro ao lado; 
• É recomendado usar fresas 
indicadas até a altura do implante 
selecionado, exceto CM, que tem 
indicação 1,5 mm infraósseo.

3.  Remova o blíster do cartucho externo; 

4.  Reserve as etiquetas de rastreabilidade 
que acompanham o produto;

5.  Em campo cirúrgico esterilizado e após 
romper a selagem de esterilidade do 
blíster, segure a embalagem primária 
(tubete) com a mão não dominante e 
abra a tampa;

6.  O implante ficará exposto dentro do 
tubete para captura com a chave de 
contra ângulo;

 • Para captura com catraca, utilizar ângulo no tambor 
bi-digital e acoplá-lo ao torquímetro. 

7.  Capture o implante mantendo a chave parada e girando 
levemente o suporte interno, buscando o perfeito encaixe 
entre a conexão e o implante. Pressione a chave sobre o 
implante para ter melhor fixação;

8.  Transporte o implante até o leito ósseo;

9.  No motor cirúrgico, utilize torque máximo de 35N.cm e 
rotação entre 20-40rpm;

10.  Preferencialmente, conclua a instalação do implante com 
o torquímetro cirúrgico ou uma chave de catraca; 
• O torque máximo de instalação recomendado é de 80N.cm.

11.  Após assentar o implante, retire a chave de instalação,  a 
escolha entre a instalação do tapa implante, cicatrizador ou 
componente protético fica a critério do profissional;

12.  Selecione os intermediários entre o implante e a prótese 
observando suas indicações e limitações, de acordo com a 
literatura aplicável;

13.  Implante instalado e tecido suturado.

Obs.: durante a confecção do alvéolo, evite flexionar as fresas na 
lateral, utilize irrigação abundante e contínua.

Modelo de Sequência de Fresagem

Implantes com 4,5 mm de diâmetro**

** Para os implantes com diâmetro de 3,5mm; 3,8mm; 
4,5mm e 5,0mm recomenda-se seguir a série de 
fresagem estabelecida no item 2 da “Sequência da 
Técnica Cirúrgica”

* Macho de rosca: fresa para ossos tipo I e II.

Sequência de Fresas – Para obter o resultado e os benefícios oferecidos pela Linha Strong SW é necessário 
seguir a sequência de fresagem indicada para cada diâmetro do implante.

Kit Safe Drill



31

6
CONSIDERAÇÕES 
FINAIS

Os implantes osseointegráveis têm sido utilizados com sucesso para a reabilitação de 
pacientes, impactando positivamente a sua qualidade de vida, sendo que  o conhecimento 
da biomecânica e biologia peri-implantar viabilizou o uso de novos conceitos e tecnologias 
para preservar o nível ósseo ao redor dos implantes, aumentando assim o prognóstico de 
sucesso, sobretudo em casos de alta demanda estética ou funcional. 

Em todos os procedimentos, a decisão clínica baseada em evidências científicas que 
beneficie os pacientes deverá nortear a terapia usada na reabilitação oral com implantes. 
As opiniões são convergentes de que o sucesso clínico, aplicando os princípios da os-
seointegração é multifatorial, já que fatores relativos aos implantes são importantes como 
o tratamento de superfície, alterações macrogeométricas, tipo de conexão protética, 
Platform Switching, selamento marginal e macrogeometria. 

O desafio está no reconhecimento dos fatores de risco estéticos e funcionais de cada 
caso clínico, visto que, quanto mais complexo o caso, mais crítico se torna o conhecimen-
to dos limites biológicos e biomecânicos a serem vencidos, prevendo resultados e man-
tendo a excelência alcançada por muito tempo.

O conhecimento da histofisiologia do processo de osseointegração, associado à alta tec-
nologia e embasamento científico, motivaram o lançamento da linha Strong SW da S.I.N. 
objetivando resultados de excelência, maior previsibilidade funcional e estética no trata-
mento dos vários tipos de edentulismo. Por isso afirmamos que a linha Strong SW tem a 
força da versatilidade.
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