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A superfície HAnano é uma fina camada de hidroxiapatita (HA) com 20 nanometros de espessura, cujo 
tamanho, formato e estrutura mimetizam osso humano. A superfície super hidrofílica mesenquimais 
indiferenciadas e osteocondutora atrai células, acelera a osseointegração e aumenta a força de ancoragem.
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Os tratamentos de superfície realizados nos implantes de titânio têm sido um eficiente 
mecanismo para potencializar a resposta biológica do tecido ósseo no momento da 
osseointegração. Ao longo dos últimos anos, inúmeros pesquisadores se dedicaram a encontrar 
a tecnologia ideal para esse tratamento, qual o tipo de superfície serial ideal para alcançar todos 
os resultados desejados. Este estudo foi apresentado as analises in vitro e suas avaliações sobre 
a superfície de implantes demonstrando o potencial em determinadas superfícies induzindo 
a mineralização óssea a partir do uso de células mesenquimais progenitoras, comparando as 
topografias desses implantes com e sem rugosidade nanométricas e o tipo de interação entre 
pré-osteoblastos semeados diretamente nesses implantes. Todos os resultados dessas 
analises foram positivos, além de apresentar o beneficio da superfície HAnano no  
implante Unitite.

Palavras-chave: implantes dentários; osseointegração; nano-rugosidade; mineralização óssea; 
osteoblastos; superfícies de implantes.

1 | AVALIAÇÃO FUNCIONAL DE IMPLANTES  
POR MINERALIZAÇÃO ÓSSEA IN VITRO

O seguinte estudo, comprova através de testes in vitro que a exclusiva 
Superfície HAnano aumenta consideravelmente os efeitos de relação entre 
mineralização e implante em longo prazo.

Rev. bras. odontol., Rio de Janeiro, v. 72, n. 1/2, p. 92-5, jan./jun. 2015 
Revista Brasileira de Odontologia

Os resultados dessa pesquisa comprovaram a importância dos testes realizados através da 
Mineralização Óssea in vitro diretamente sobre o implante utilizado clinicamente para o padrão 
de análise funcional inteligente referente a seleção de biomateriais Osseointegráveis. Conclui-se 
também que as superfícies microrrugosas que foram ativadas com os nanocristais de hidroxiapatita 
apresentaram melhores resultados para a mineralização óssea, quando comparadas às superfícies 
sem tratamento ou tratadas apenas com o duplo ataque ácido.

CONCLUSÃO

Imagens microscópicas obtidas das superfícies (1, 2 e 3) com adição de zoom óptico.

Imagens de microscopia digital 3D obtidas de cada superfície depois do processamento e 
desafio com vermelho de alizarina S (barras de aumento: 1000 e 500 μm).
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2 | AVALIAÇÃO DO TORQUE DE INSERÇÃO 
DE IMPLANTES AUTORROSQUEANTES APÓS 
DIFERENTES TIPOS DE INSTRUMENTAÇÃO

O presente estudo, comprovou através de testes in vivo (ovelhas)  que os implantes 
da linha Unitite apresentaram um alto torque de inserção e uma grande estabilidade 
primária devido a sua macrogeometria hibrida.
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O presente estudo nos permite afirmar que os implantes testados apresentam um alto torque de 
inserção, mesmo no grupo de sobreinstrumentação, com uma grande estabilidade primária. Os 
aspectos que envolvem o implante Unitite,  macrogeometria hibrida (cilíndrico com conicidade 
apical) e três tipo de rosca (macro e micro roscas) contribuiriam para o resultado final que foi 
extremamente satisfatório.

CONCLUSÃO

OVELHA

INSTRUMENTAÇÃO

SUB NORMAL SOBRE

1 132,9 N 115,2 N 77,9 N

2 138,6 N 109,4 N 54,4 N

3 110 N 103 N 78,3 N

4 125,6 N 106,4 N 66,9 N

5 121 N 98 N 57 N

Média (±sd) 125,62 (11,032)a 106,4 (6,4915)b 66,9 (11,239)c

Valores dos Torques de 
inserção nos três tipos  
de instrumentação.  
a # b (p< 0,05);  
a # c (p< 0,001);  
b # c (0,001),  
analise de variância,  
teste de Tukey  
(p< 0,05 é significante)

A - Implante Unitite  
(4 X 10mm) montando  
em contra-ângulo;  
 
B - Fresas: Lança, 2mm, 
piloto 2,0/3,0 mm e 
especial Unitite;  
 
C - Perfuração com  
a fresa especial;  
 
D - Instalação  
do implante

Para determinar o real impacto e sucesso dos implantes dentários, os autores deste estudo 
analisaram os fatores como a estabilidade primária e o torque de inserção durante a instalação 
do implante no leito ósseo. Foram realizados testes in vivo (ovelhas) instalados após três 
diferentes formas: subinstrumentação, instrumentação padrão e sobreinstrumentação todos 
os dados foram aferidos através de torquimetro digital no momento da instalação. Foram 
instalados 3 implantes em mandíbulas de ovelhas e os torques foram aferidos através do 
torquímetro digital no momento da instalação. Os resultados foram surpreendentes, todos os 
implantes testados apresentaram um alto torque de inserção nos três tipos de instrumentações 
e uma alta estabilidade primaria até mesmo nos casos de sobreinstrumentação. 

Palavras-chave: implantes dentários; torque; biomecânica.

RESUMO
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3 | CARREGAMENTO FUNCIONAL IMEDIATO 
OU PRECOCE DE IMPLANTES COM CÂMARA DE 
CICATRIZAÇÃO E NANO-SUPERFÍCIE:  
ESTUDO CLÍNICO PROSPECTIVO LOGINTUDINAL 

Este estudo clínico avaliou através de testes in vivo que os 256 implantes 
instalados apresentaram um alto desempenho em diferentes situações, 
mesmo reduzindo o tempo cicatricial antes da reabilitação protética em 
casos de edentulismo unitário, parcial e total.
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Este estudo clínico avaliou o índice de sobrevivência de implantes do sistema Unitite quando 
utilizados em protocolo de carga imediata ou precoce. Os autores instalaram 256 implantes 
e acompanharam por 12 meses a reabilitação protética, sendo que  25% dos implantes foram 
instalados imediatamente após a exodontia, 16,8% necessitou de algum tipo de enxertia óssea 
e 57,4% das instalações foi realizado em alvéolos cicatrizados. Dos 256 implantes que foram 
instalados a grande maioria recebeu carga imediata (56,6%) e apenas 43% receberam carga 
precoce. Os resultados finais da taxa de sobrevivência foi excelente, registrado com 98,84% 
demonstrando uma segurança no uso do sistema de implantes Unitite, não só em condições 
desafiadoras mas também em casos rotineiros.

Palavras-chave: Osseointegração; carga imediata; implante dentário; reabilitação bucal.

Innov Implant J, Biomater Esthet, 2014; 9 (2/3): 13-17

Imagem apresenta a 
microscopia eletrônica de 
varredura com aumento 
de 250 X demonstrando 
a micro rugosidade 
superficial homogênea e 
moderada, com variações 
de 1 a 2 micrômetros.

Desenho esquemático 
demonstrando o espaço 
deixado entre a osteotemia 
e o corpo do implante para 
a formação das câmaras 
de cicatrização. Somente a 
porção externa das roscas 
do implante tocarão o osso, 
enquanto a parte interna 
acomodará o coágulo para 
o início da cicatrização.

O presente estudo clínico apontou resultados promissores para a utilização dos novos conceitos em 
macrogeometria hibrida, câmaras de cicatrização e tratamento de superfície ativada com nanocristais 
de hidroxiapatita, tendo em vista como alto desempenho em diferentes situações clínicas para 
eliminar ou reduzir o tempo cicatricial antes da instalação da reabilitação protética em casos de 
edentulismo, parcial e total. Os resultados finais da taxa de sobrevivência foi excelente, registrado 
com 98,84% demonstrando uma segurança no uso do sistema de implantes Unitite.

CONCLUSÃO

RESUMO



4 | AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE DOS TECIDOS 
DUROS E MOLES EM IMPLANTES IMEDIATOS COM 
CARGA IMEDIATA EM ÁREA ESTÉTICA: ESTUDO 
CLÍNICO PROSPECTIVO LONGITUDINAL

Este estudo assegurou clinicamente o 
uso do sistema de implantes Unitite em 
testes os quais esses implantes foram 
imediatamente instalados e carregados em 
alvéolos pós-extração apresentando uma 
excelente estabilidade clínica e radiográfica 
bi e tridimensional de tecidos moles e duros.
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As avaliações clínicas constituem o ápice de corroboração do funcionamento de um sistema. Nesta 
pesquisa, avaliou-se clínica e radiograficamente a estabilidade dos tecidos moles e duros após a 
instalação dos implantes Unitite inseridos imediatamente após a extração e com carga imediata em 
áreas estéticas. Este cenário apresenta-se como um dos mais desafiadores uma vez que envolve áreas 
estéticas e a estabilidade primária e secundária, entre outros fatores, são fundamentais no sucesso dos 
casos. Uma série de pacientes recebeu implantes imediatos com carga imediata na área de incisivos 
centrais e laterais Superiores. Nas avaliações fotográficas padronizadas em 1, 2 e 6 meses após a 
instalação bem como em tomografias cone-beam. Os autores encontraram uma manutenção de 
94% do volume ósseo vestibular. Este estudo assegura clinicamente o uso do sistema de implantes 
Unitite em um cenário que depende de uma alta estabilidade primária e rápida osseointegração que foi 
comprovada com o sucesso dos casos onde houve estabilidade dos tecidos peri-implantares.

Palavras-chave: Estudo clínico; Implante com carga imediata; Implante imediato.

Este estudo assegura clinicamente o uso do sistema de 
implantes Unitite em um cenário que depende de uma 
alta estabilidade primária e rápida osseointegração. 

COMPROVADO COM SUCESSO! 

94% DO VOLUME ÓSSEO VESTIBULAR 
ENCONTRADO NAS AVALIAÇÕES.

Dental Press Implantol. 2015 Apr-Jun; 9(2):100-9

RESUMO

A variação de todos os parâmetros clínicos (fotográficos), bem como os radiográficos  
bi e tridimensionais, não foi estatisticamente significativa, ao longo do acompanhamento.

Demonstrou-se que os implantes imediatamente colocados e carregados são capazes de manter 
uma boa estabilidade clínica e radiográfica bi e tridimensional do volume dos tecidos moles e 
duros dos alvéolos de extração.

RESULTADOS
�

�

Imagem acima mostra as medidas clínicas 
(média e desvio-padrão) avaliadas nos 
pacientes. Todos os parâmetros foram 
estáveis durante o período de avaliação.

Imagem ao lado 
compara o volume 
ósseo vestibular entre 
o inicial e 6 meses de 
acompanhamento. 
Mudanças no volume 
ósseo não foram 
estatisticamente 
significativas.

Dentro das limitações do presente estudo clínico, pode-se concluir que os implantes 
imediatamente instalados e carregados em alvéolos pós-extração mostraram uma excelente 
estabilidade clínica e radiográfica bi- e tridimensional de tecidos moles e duros.

CONCLUSÃO

Imagem acima mostra as medidas radiográficas 
(média e desvio- -padrão) avaliadas nos pacientes. 
Embora uma tendência para menores JIC-pCOI 
e CO-pCOI ao longo do acompanhamento possa 
ser vista no gráfico, essas alterações não foram 
estatisticamente significativas.
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5 | OSSEOINTEGRAÇÃO DE DISPOSITIVOS  METÁLICOS: 
TENDÊNCIAS ATUAIS BASEADAS EM PROJETOS DE 
HARDWARE DE IMPLANTES
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Archives of Biochemistry and Biophysics 561 (2014) 99–108

Nota-se neste estudo a interação entre instrumentação cirúrgica e macrogeometria de 
dispositivo, que não só desempenham um papel-chave nos estágios iniciais e tardios   da 
osseointegração, além de ser fundamental e eficiente em um design de escala menor (níveis  
de escala micrométrica e nanométrica), que contribuiu para aceleração nos tempos dos 
estágios de osseointegração.
Palavras-chave: Ossos; Osseointegração; Dispositivos metálicos

RESUMO

As imagens ao lado apresentam, 
micrografia óptica, sendo na figura (A) 
2 semanas in vivo e na figura (B)  
4 semanas in vivo (beagles).  
 
As setas vermelhas indicam a presença 
de osso recentemente formado nas 
regiões das câmaras de cicatrização e 
as setas amarelas retratam as regiões 
de remodelação óssea.

As imagens apresentam micrografias ópticas 
in vivo de 1 semana da interface implante-
osso mostrando que os implantes colocados 
em (a) 3,2 mm e (b) locais de perfuração 
de 3,5 mm apresentavam osso necrótico 
nas áreas entre os três primeiros fios de 
implante (setas brancas). 

Os implantes colocados em (c) locais de 
perfuração de 3,8 mm apresentaram uma 
câmara (representada por setas vermelhas) 
cheia com tecido osteogênico entre o 
diâmetro interno do implante e a parede 
perfurada. A nucleação osteóide inicial 
foi observada em pequenas quantidades 
dentro da câmara de cicatrização (azul 
flecha). 

3 semanas de micrografias ópticas in vivo 
da interface implante-osso mostrando que 
os implantes colocados em (d) 3,2 mm e (e) 
3,5 mm locais de perfuração apresentou 
extensa Remodelação junto com o osso 
recém-formado. Às 3 semanas, os implantes 
colocados em locais de perfuração (f) de 
3,8 mm apresentaram extensa formação de 
tecido ósseo nas paredes do osso perfurado 
superfície do implante e dentro do volume 
da câmara de cicatrização.

A D

E

FC

B

A B

Dentro das limitações do presente estudo, pode-se concluir que em um design de escala menor 
(níveis de escala micrométrica e nanométrica), contribuíram para aceleração nos tempos dos estágios 
de osseointegração. Comprovando um significante aumento quando comparada as outros implantes 
com geometrias diferenciadas ao do implante Unitite.

CONCLUSÃO



6 | FORÇA DE FRATURA E PROBABILIDADE 
DE SOBREVIVÊNCIA EM IMPLANTES 
DENTÁRIOS ESTREITOS APÓS TESTE DE 
FADIGA: ANALISE “IN VITRO” E “IN SILICO”
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Avaliou-se a probabilidade das taxas de sobrevivência, confiabilidade e os modos de falha dos 
implantes estreitos com diâmetros de Ø 2,9mm e Ø 3,3mm. O grupo dos implantes estreitos 
Ø 3,3mm apresentaram uma falha envolvendo predominantemente fratura do componente 
abutment, utilizando uma carga de 50 Ncm e também notou-se uma maior tensão de  
*von-Mises: Também chamado como Critério de falha de von-Mises é usada para prevenir 
escoamento do material quando submetido a qualquer condição de carregamento a partir de 
resultados obtidos de testes de tração simples. A tensão equivalente de von-Mises satisfaz a 
propriedade de que dois estados de tensão com mesma energia de distorção tem a mesma 
tensão equivalente de von-Mises. nestes abutments (7,75%) e  nos implantes (2%). Já os 
resultados dos implantes estreitos Ø2,9 mm foram positivos, o que proporcionou um reforço 
estrutural melhorado. 
 
Palavras-chave: Biomecânica, Fadiga, Implantes dentários de diâmetro estreito, Confiabilidade, 
Weibull e Teste acelerado de vida acelerado.

O presente estudo, comprova através de testes a probabilidade de 
sobrevivência (confiabilidade) e os modos de falha de implantes 
estreitos com diâmetros de 2,9mm e 3,3mm.

Journal of the mechanical behavior of biomedical materials 71 (2017) 244–249

RESUMO

50N 100N

Ø 2.9-mm Ø 3.3-mm Difference Ø 2.9-mm Ø 3.3-mm Difference

IMPLANT 

ABUTMENT

329.66 336.5 2% 659.33 673 2%

455.17 493.46 8% 910.34 986.92 8%

A tabela acima demonstra o *von-Mises para implante e abutment (MPa) de acordo com o 
diâmetro dos implantes e as condições de carga. A diferença entre os modelos foi calculada  
em percentagem (%).

Observe que nas 
imagens ao lado 
mostram o início da 
fratura nos implantes 
de diâmetro 3,0mm 
na superfície 
lingual do abutment 
sofreu esforço de 
tração *von-Mises 
(concentração de 
pico de estresse) 
quando comparado ao 
implante de 2,9mm.

A análise dos elementos finitos mostrou que o implante de Ø3,3 mm demonstrou um 
nível superior de tensão na superfície do componentes abutment quando comparado ao 
implante de 2,9 mm.  
 
A explicação desta análise é nas paredes mais espessas e estreitas em relação ao  
implante de 2,9 mm, o que proporciona um reforço estrutural melhorado.

�

�

Baseado no presente estudo, conclui-se que os implantes e componentes presentes na Linha  
Unitite Slim, podem ser usados com segurança e eficácia.

CONCLUSÃO



7 | UTILIZAÇÃO DE PRF LÍQUIDO COMO BIOMATERIAL 
AUXILIAR EM ENXERTOS PARTICULADOS
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Esse estudo relata o caso de um paciente com 45 anos de idade que apresentava perda dos 
incisivos maxilares e de espessura da crista óssea na região, impossibilitando a colocação de 
implantes de diâmetro convencional. Foram utilizados para a regeneração óssea,  enxerto 
com substituto ósseo associado a coágulos de PRF, PRF líquido e tela de titânio. Após o 
reparo ósseo, ocorreu a instalação dos dois implantes da linha Unitite na região dos incisivos 
laterais como pilares de uma prótese parcial fixa de quatro elementos. Os resultados 
comprovaram clinicamente um favorecimento no procedimento diminuindo desta forma o 
risco de iatrogenia e após 28 dias da instalação dos implantes Unitite, houve a reabertura para 
confecção das próteses e um controle de 12 meses realizado após a instalação das mesmas.  
O resultado final demonstrou uma estabilidade primorosa do enxerto e implantes, sem 
quaisquer condições de anormalidade.
 
Palavras-chave: Enxerto ósseo; Material particulado; Implante dentário; Maxila;  
Fatores de crescimento.

A perda óssea após extração dentária é um fenômeno comum que pode prejudicar ou inviabilizar 
tratamentos com implantes dentários convencionais. Uma alternativa para esses casos são os 
enxertos ósseos, que podem otimizar aspectos mecânicos e estéticos, favorecendo a satisfação e 
longevidade dos tratamentos com implantes, quando comparados a alternativas sem enxerto. 

INPerio 2017;2(2):247-57

RESUMO

Nas figuras A e B. mostra a tomografia do enxerto após seis meses.  
C. o aspecto clínico do rebordo seis meses após o enxerto.  
D. Aspecto da crista óssea logo após a abertura da fibromucosa.  
E. Instalação de um implante Unitite Prime. 
F. Dois implantes instalados na região dos incisivos laterais.

Após um período de seis meses, a paciente retornou para colocação dos 
implantes. O exame clínico e de TCFC demonstrou estabilidade volumétrica 
do enxerto adequada para a instalação de dois implantes (CM Unitite 3,5 
x 13 mm, SIN) na região dos incisivos laterais como pilares de uma prótese 
fixa de quatro elementos. A seleção de dois implantes teve por objetivo 
favorecer a estética. Após 28 dias da instalação dos implantes, foi realizada a 
reabertura dos mesmos para confecção da prótese. O controle de 12 meses 
após instalação da prótese revelou estabilidade do enxerto e dos implantes, 
sem condições de anormalidade.

A utilização de PRF líquido em cirurgias com enxerto particulado pode 
facilitar o procedimento e diminuir o risco de iatrogenia, sem, contudo, 
aumentar significativamente o custo e o tempo de tratamento.

CONCLUSÃO

Controle do tratamento 
12 meses após a 
instalação da prótese.  

A. Vista clínica.  
B. Vista radiográfica.

A B

A B C

FED
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Os resultados desses estudos demonstraram que não houve nenhum indicio de 
citotoxicidade no modelo experimental, ao contrário foi notado uma maior atividade 
mitocondrial no grupo tratado com o meio condicionado de implantes dentários. 
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Innov Implant J, Biomater Esthet 2014;9(2/3):8-12

As tendências atuais na terapia com implantes tem incluído a modificação de suas superfícies 
utilizando ferramentas de nanotecnologia e princípios de bioengenharia, aumentando seu 
desempenho quando implantado. Mesmo com algum avanço nesta área de modificações de 
superfície, ainda pouco se sabe quanto aos efeitos indiretos exercidos pelos implantes nas 
células que compõem o tecido hospedeiro e que ainda não estão em contato direto com as 
suas superfícies. Assim decidimos verificar o efeito do meio condicionado dos implantes da 
linha Unitite em proteínas responsáveis pela proliferação celular, em osteoblastos. Nossos 
resultados mostram uma maior expressão de MAPK ERK ep38 em osteoblastos tratados com 
meio condicionado. Em conjunto, nossos resultados fortemente contribuem para uma melhor 
compreensão dos mecanismos envolvidos em resposta a implantes odontológico a base de 
titânio grau 4, mostrando seu efeito em proteínas envolvidas com sobrevivência e proliferação 
de osteoblastos. 
 
Palavras-chave: Osteoblastos, sobrevivência celular, implantes dentários

RESUMO

Na figura ao lado mostra o 
ensaio de citotoxicidade onde 
osteoblastos foram tratados por 
24 horas com meio condicionado 
a partir de implantes comerciais 
nacionais SIN. Para avaliar a 
citotoxicidade, após o tratamento, 
as células foram incubadas por 
4 horas com meio de cultivo. 
Após este período, todo o meio 
de cultivo foi aspirado e o 
azul de formazam formado foi 
dissolvido em álcool absoluto e a 
absorbância medida em 570nm.

Na figura ao lado 
mostra o MAPK 
ERK e p38 são 
super-expressas em 
resposta ao meio 
condicionado de 
implantes dentários.

Em conjunto, os resultados apontam para um mecanismo 
intracelular guiado por implantes a base de titânio que orquestra a 
sinalização necessária para sobrevivência e proliferação celulares.

CONCLUSÃO



9 | INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE 
NA PERDA ÓSSEA AO REDOR DE IMPLANTES 
DESENHADOS COM ROSCAS NO MÓDULO DE CRISTA

Fábio J. B. Bezerra
Msc. Periodontia pela Universidade Paulista 
(UNIP), Instituto Nacional de Experimentos  
e Pesquisas, Odontológicas (Inepo)

Roberto Sales Pessoa
Especialista em Implantodontia, Pós-doutorado 
em Biomecânica, pesquisador do centro de 
pesquisa em biomecânica, biomateriais e Biologia 
celular, faculdade de odontologia UFU

Ravel M. Sousa
Biomechanical Section, Catholic University  
of Leuven.

Leandro M. Pereira
Departamento de Prótese Fixa, Oclusão 
e Materiais Dentários, Faculdade de 
Odontologia, UFU

Rubens Spin-Neto
Professor assistente doutor do departamento 
de química e bioquímica, instituto de 
biociências, Botucatu.

Carlos J. Soares
Especialista em Implantodontia, Pós-doutorado 
em Biomecânica, pesquisador do centro de 
pesquisa em biomecânica, biomateriais e Biologia 
celular, faculdade de odontologia UFU

Siegfried V.N. Jaecques
Secção Biomecânica, Universidade Católica de 
Lovaina (KULeuven), Leuven, Bélgica

Jos V. Sloten
Secção Biomecânica, Universidade Católica de 
Lovaina (KULeuven), Leuven, Bélgica

Marc Quirynen
Secção de Radiologia Oral, Departamento de 
Odontologia, Universidade de Aarhus, Aarhus, 
Dinamarca

Wim Teughels
Secção de Radiologia Oral, Departamento  
de Odontologia, Universidade de Aarhus, 
Aarhus, Dinamarca

O módulo de crista de implante áspero tem sido defendido como meio de 
reduzir a quantidade de perda óssea periimplantar aumentando a área de 
contato entre a interface óssea e implante. No entanto, o impacto exato de
superfície rugosa no módulo da crista do implante e na manutenção dos níveis 
ósseos marginais ainda precisam ser melhor esclarecidos. Portanto, o objetivo
do presente estudo foi avaliar os aspectos clínicos, bacteriológicos
e biomecânicos do tratamento de superfície. No projeto do módulo da crista 
do implante roscado na perda óssea periimplantar.

EAO CONGRESS, STOCKHOLM September 24-26, 2015 

Dentro das limitações do presente estudo, pode-se concluir que no contexto distanciamento 
da margem externa do abutment protético em direção ao centro do implante e o consequente 
afastamento da lacuna abutment protético/ implante dos tecidos periimplantares também 
conhecido como “platform switching”, se apresenta como alternativa real na preservação do tecido 
ósseo marginal. Em conexões internas cônicas, esta caraterística de manutenção da interface 
abutment/ implante distante dos tecidos periimplantares é inerente ao sistema, o que torna a 
conexão Unitite super vantajosa também no sentido de preservação óssea marginal.

CONCLUSÃO

Visão oclusal da 
distribuição de 
deformações de EQV (MPa) 
no osso para o Morsetaper 
Roscados com modelos de 
tratamento de superfície 
(MTRT) e sem (MTRTwT), 
para 640N carregamento. 
A menor concentração de 
deformação para o implante  
MTRTwT é visível.

Na figura ao lado mostra a 
modelação de elementos finitos.  
 
A - posicionamento final do sistema 
de implantes (Modelos 3D FE são 
mostrados como vista em corte) 
 
B - modelo de elementos finitos 
finais, vista lateral 
 
C - modelo de elementos finitos 
finais, vista frontal.

A

B

C
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O presente estudo, avaliou através de testes in vivo a presença de uma cascata de mineralização 
óssea fortemente ativa nos implantes tratados com a com a superfície *HAnano (Camada ultra fina 
de hidroxiapatita de 20nm). Possivelmente em virtude da maior expressão da fosfatase alcalina que 
eleva os níveis de osteopontina, conhecida por ser um fator importante na mineralização.

* HA - Superfície HAnano (Camada ultra fina de hidroxiapatita de 20nm). 
* HT - Superfície de duplo ataque ácido ( nanopartículas e semi-granulado e tratados termicamente)

J J Dent Res 91(12) 2012
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As imagens ao lado demonstram a 
formação histológicas descritivas de 
implantes de superfície  *HT e *HA 
colocados na tíbia do coelho. Para 
ambos os grupos, era evidente que o 
osso novo formado a partir do osso 
existente e está em contato com a 
superfície do implante. 

Descrevemos uma nano escala hidroxiapatita *HA. Superfície do implante e a hipótese de que ela 
Osseointegra e melhora a qualidade em relação a implantes não revestidos e após 3 semanas de 
cicatrização, as amostras foram recuperadas para histomorfometria. As propriedades nano mecânicas 
do osso circundante foram avaliados por Nanoindentação.

Palavras-chave: Osseointegração, implantes dentários, Fosfato de cálcio, nanoestruturas, 
biomecânica, histologia.

RESUMO

Gráfico representando a dureza média (GPa) eo módulo elástico (GPa) para os grupos *HA e *HT.

* * * *

GRÁFICO DE BARRAS QUE REPRESENTA OS  
RESULTADOS DA NANOINDENTAÇÃO

Estatísticas sumárias (classificação de cada propriedade ± intervalo de confiança de 95%) para a 
dureza de classificação em função do implante. O grupo de superfície e a dureza de espessura em 
função de diferentes posições (1-4).

A

B

* *

* *



(D) Estatísticas sumárias (classificação de cada propriedade ± intervalo de confiança de 95%) para 
o módulo de classificação em função do grupo de superfície do implante e módulo de classificação 
em função de diferentes posições (1-4). 

(C) Classificação a dureza em função do grupo de superfície do implante e posições (1-4). (E) Estatísticas de posição em função do grupo de superfície do implante e posibilidades 
diferentes (1-4). O número de asteriscos representa grupos estatisticamente homogéneos.

Neste trabalho in vivo, demonstrou-se que a superfície de hidroxiapatita nano elaborada para 
o sistema de implante Unitite aumentou as propriedades mecânicas do osso na interface com 
o implante, nas câmaras de cicatrização quando comparada a uma superfície sem a adição da 
hidroxiapatita nano. Os implantes foram inseridos na tíbia de coelhos e as avaliações feitas em 
3 semanas que e um tempo comumente utilizado para avaliação de resposta óssea precoce. 
As avaliações feitas por nanoindentação mostraram um aumento significativo de modulo de 
elasticidade e dureza do osso localizado imediatamente a interface até regiões relativamente 
distantes. Evidente a presença de uma cascata de mineralização óssea fortemente ativa nos 
implantes tratados com a superfície de hidroxiapatita nano, possivelmente em virtude da maior 
expressão da fosfatase alcalina que eleva os níveis de osteopontina, conhecida por ser um fator 
importante na mineralização.

CONCLUSÃO
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