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RESUMO: Alterações na estrutura macro-geométrica de um implante podem promover mudanças na distribuição 
de forças entre implante-osso. O propósito deste estudo foi avaliar o comportamento mecânico de cinco diferentes 
desenhos de ápices de implantes por meio de métodos de elementos finito em osso tipo IV submetidos ao torque 
de 10 N.cm. Os modelos tri-dimensionais dos implantes desenhados em CAD, foram obtidos por meio do software 
Autodesk Inventor. Cinco tipos de implantes foram modelados: sem corte apical (A), corte apical bipartido (B), 
corte apical tri-partido (C), corte apical quadri-partido (D) e um quinto grupo controle (TiEX) compostos por 
implante TitamaxEx-Neodent, todos com as mesmas dimensões. Os implantes foram inseridos em bloco ósseo tipo 
IV. As propriedades mecânicas do implante e do osso tipo IV foram obtidos na literatura. O campo de tensões de 
deslocamento se concentrou na região de plataforma, nos três primeiros filetes de roscas em todos os implantes. 
O implante TiEX, foi o implante que mais deslocou na região de plataforma enquanto que os implantes A, B, C e D se 
deslocaram menos. Na região de ápice o deslocamento e a tensão principal máxima (σmax) (MPa) dos implantes A e 
TiEX foram similares enquanto que os implantes B, C e D se deslocaram menos. Sobre torque, o implante E apresentou 
valores de σmax, 20% maiores que os implante A, B, C e D, para região de plataforma (p<0,001). Concluiu-se que 
as modificações realizadas na região de ápice dos implantes podem contribuir para o aumento da estabilidade 
secundária do implante e na diminuição de tensões na região de plataforma quando submetidos ao torque. 
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