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RESUMO

Os implantes ortodônticos (IO) são utilizados na clínica para o controle da 
ancoragem. Os IO são fabricados com a liga de titânio (Ti-6Al-4V). Por outro lado, 
o aço inoxidável é um material há muito tempo utilizado na ortopedia e com grande 
índice de sucesso. Não há no mercado brasileiro IO fabricado de aço inoxidável, 
que além de ser um biomaterial, possui menor custo. Este trabalho tem como ob-
jetivo avaliar a viabilidade da aplicação do aço inoxidável F138 como dispositivo 
de ancoragem temporária. Foram realizados ensaios in vitro com IO de aço F138 
e de Ti-6Al-4V. Foram comparados os torques de inserção e de remoção do IO em 
osso artificial e a resistência à fratura em torção. Os resultados mostraram que os 
torques de inserção e remoção em osso artificial dos IO de Ti-6Al-4V foram maio-
res do que os de aço F138. Entretanto, os torques de fratura dos IO de aço foram 
maiores do que os de Ti-6Al-4V. Conclui-se, que o aço F138 é um biomaterial com 
comportamento mecânico satisfatório para substituir a liga Ti-6Al-4V na aplicação 
como dispositivo de ancoragem temporária na forma de IO.
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ABSTRACT

Orthodontic implants (OI) are used in clinical orthodontic practice for ancho-
rage control. The titanium alloy (Ti-6Al-4V) is the main material for OI application. 
Stainless steel has been used for a long time in orthopedic practice, with great suc-
cess but is not use as OI. Stainless steel OI, a biomaterial with a lower cost, is not 
available in the Brazilian market. This study evaluated the mechanical properties of 
stainless steel ASTM F138 and analyzed its application as a temporary anchorage 
device as OI. In vitro tests of F138 steel OI and Ti- 6Al -4V were performed. The 
insertion and removal torques in artificial bones and torsion fracture resistance was 
compared. The results showed that the insertion and removal torques in artificial 
bone of Ti-6Al-4V OI were higher than steel F138. The torsion resistance of steel OI 
were higher than Ti-6Al-4V. In conclusion, the stainless steel F138 is a biomaterial 
with a satisfactory mechanical behavior to replace the alloy Ti-6Al-4V in the applica-
tion as temporary anchorage device as OI. 
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INTRODUÇÃO

Os implantes ortodônticos (IO) de Ti-6Al-4V são usados como uma alternativa 
para auxiliar na ancoragem durante a movimentação ortodôntica. Eles apresentam 
osseointegração desprezível, sua retenção é mecânica e temporária, pois sua fun-
ção é a de servir apenas como unidade de ancoragem temporária e estável durante 
as diferentes fases do tratamento ortodôntico (Yamaguchi, 2012).

Os biomateriais devem apresentar algumas características específicas para 
serem empregados no organismo humano, como biocompatibilidade e resistência 
à corrosão. O titânio e suas ligas apresentam bom desempenho em algumas apli-
cações como biomaterial na medicina e odontologia. A excelente biocompatibili-
dade do titânio está associada à formação de uma camada de óxido de titânio em 
sua superfície. As principais propriedades físicas do titânio responsáveis por sua 
biocompatibilidade são: baixa condutividade elétrica da camada de óxido, alta re-
sistência à corrosão, baixa tendência de formação de íons em meio aquoso e pon-
to isoelétrico do óxido de 5-6. Na odontologia, são utilizados basicamente 4 tipos 
de titânio comercialmente puro, denominados de acordo com a norma ASTM F67 
como grau 1 a 4, além da liga com 6% de alumíno e 4% de vanádio, denominada 
pela norma ASTM F136 como titânio grau 5. O titânio comercialmente puro (Ti cp) 
é usado basicamente para implantes que necessitam de osseointegração. A liga Ti-
-6Al-4V é usada na produção de IO que não precisam de osseointegração; seu uso 
é temporário necessitando de remoção após exercida sua finalidade (Elias, 2008; 
Elias, 2011). 

A liga Ti-6Al-4V apresenta maior resistência mecânica do que o Ti cp, sen-
do possível confeccionar os parafusos com pequenas dimensões para que sejam 
usados em locais com pouco espaço. Além disso, esta liga possui característica 
bioativa inferior ao Ti cp, possuindo, portanto, menor potencial de osseointegração, 
o que é de interesse para uso ortodôntico, visto que a estabilidade requerida é a pri-
mária ou por imbricação mecânica e não a secundária advinda da osseointegração, 
além de facilitar o processo de remoção (�ima Filho, 2007). Trabalho anterior anali-(�ima Filho, 2007). Trabalho anterior anali-. Trabalho anterior anali-
sou a viabilidade do emprego do titânio nanoestruturado (TN) fabricado com titânio 
comercialmente puro e submetido a severa deformação plástica para aumentar a 
resistência mecânica (Serra, 2013). 

O processo de produção do titânio é difícil, tornando-o mais caro que o aço. 
As ligas de Ti são usadas na substituição do aço quando o baixo peso é necessário. 
A liga Ti-6Al-4V (a + b) é a mais usada, correspondendo por aproximadamente 50% 
de todo o titânio usado (Black, 2008).

Outros metais e ligas também apresentam comportamento satisfatório para 
aplicações médico-odontológicas, principalmente para a fabricação de implante. 
Para essas aplicações, os materiais devem possuir as propriedades especificadas 
nas normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), ASTM 
(American Society for Testing Materials) e ISO (International Organization for Stan-
dardization). Esses materiais possuem resistência à corrosão e são bem aceitos 
pelos tecidos do corpo (biocompatível), ou seja, satisfazem os requisitos básicos 
para uso como implantes. Entre as propriedades essenciais que devem apresentar 
destacam-se o tipo e quantidade de substâncias liberadas e a aceitação do material 
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pelos tecidos (De Morais, 2009). 
O aço inoxidável é um material muito utilizado para fixações de fraturas ós-

seas. Sua biocompatibilidade está provada devido ao uso durante várias décadas. 
Além disso, demonstra uma boa combinação de resistência mecânica, ductilidade, 
custo e facilidade de fabricação. O seu uso em cirurgias ortopédicas abriu uma 
vasta faixa de novas possibilidades de outras aplicações. O aço inoxidável auste-
nítico ASTM F138 (classe especial do aço AISI 316� para aplicações médicas) é 
o material mais amplamente utilizado em implantes ortopédicos (Giordano, 2010).

O aço inoxidável não apresenta características bioativas (não permite os-
seointegração) sendo apropriado, portanto, para uso em situações em que se de-
seja removê-lo após seu uso temporário, como no caso dos IO. Além disso, possui 
maior módulo de elasticidade (193 GPa) em relação à liga Ti-6Al-4V (114 GPa), 
possui maior resistência mecânica que o Ti cp, o que possibilita a confecção de 
peças com menores dimensões e seu custo é também inferior ao da liga Ti-6Al-4V 
(Callister, 2008). 

Os implantes ortopédicos são produzidos principal mente com aço inoxidável 
devido a dois fatores: menor custo da matéria prima em comparação aos metais 
à base de cobalto ou de titânio e suas ligas, e por apresentarem boa resistên-
cia mecânica e química.  A resistência à corrosão dos aços inoxidáveis deve-se 
majoritaria mente à formação de um filme fino superficial de cromo, cuja composi-
ção apresenta essencialmente óxidos e hidróxidos dos principais metais presentes 
na liga. Os aços inoxidáveis possuem elevados teores de cromo, o principal res-
ponsável pela formação da camada de óxido passiva, ou seja, o cromo é determi-
nante para o aumento da resistência à corrosão (Silva, 2012).

O aço ASTM F138 (classe especial do aço AISI 316� para aplicações médi-
cas) é um aço inoxidável austenítico contendo 17% a 19% de cromo, 13% a 15% 
de níquel, 2,25% a 3% de molibdênio. Apresenta propriedades físico-químicas su-
periores aos aços AISI 316, sendo a alta resistência à oxidação a sua principal 
característica. É uma liga de baixo carbono, portanto tem menor susceptibilidade à 
corrosão intergranular. Não é magnético, podendo ser realizado ressonância mag-
nética em pacientes que contenham próteses com esse material. Nenhum bioma-
terial mostrou ser completamente livre de reações adversas no organismo humano, 
entretanto a experiência ao longo dos anos mostrou um nível de resposta biológica 
aceitável desse material quando é usado em situações adequadas (Milosev, 2011).

Apesar dos altos índices de sucesso dos IO de Ti-6Al-4V, as complicações re-
lacionadas aos IO podem ser dependentes das características físicas do parafuso. 
Durante sua instalação ou remoção, pode ocorrer fratura, o que normalmente, está 
relacionada à aplicação de torque excessivo. A perfuração prévia e a utilização de 
IO com maior diâmetro diminuem os riscos (Wilmes, 2006; Wilmes, 2008).  Pan, 
2012, observou que a estabilidade primaria de IO é influenciada, sobretudo, pela 
profundidade de inserção e não pelo tipo de material (Pan, 2012). 

      Não existe no mercado brasileiro IO fabricado com aço inoxidável. O ob-
jetivo do presente trabalho foi avaliar algumas propriedades mecâncias de IO de 
aço inoxidável, comparando-o com IO de Ti-6Al-4V, analisando sua viabilidade na 
aplicação como dispositivo de ancoragem temporária.
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MATERIAIS E MÉTODOS

Para o presente trabalho foram utilizados IO de aço inoxidável F138 e de Ti-
-6Al-4V, produzidos pela empresa Conexão Sistema e Prótese (Arujá, SP), com 
diâmetro de 1,5mm e comprimento de 6,0 mm. O IO de Ti-6Al-4V é comercializa-
do pela empresa, entretanto, o  IO de aço F138 foi especialmente usinado para a 
presente pesquisa. Foram realizados testes in vitro de inserção e remoção de IO 
em osso artificial. Os ensaios foram complementados pela torção até a fratura para 
avaliar sua resistência mecânica. A Figura 1(A e B) mostra a morfologia superficial 
dos IO de aço F138 e de Ti-6Al-4V após usinagem.

Figura 1- Eletromicrografia (MEV) de IO de aço F138 (A) e de Ti-6Al-4V (B) como recebidos (600x).

Inserção e remoção de implantes ortodônticos em osso artificial
Dez IO de cada liga foram submetidos aos ensaios de inserção e remoção 

em osso artificial conforme preconiza a Norma ASTM F543: Standard Specification 
and Test Methods for Metallic Medical Bone Screws. As amostras foram inseridas 
em blocos de poliuretano com características semelhantes ao osso natural. Os 
blocos são comercializados pela empresa Nacional Ossos (Jaú, SP) e fabricados 
com poliuretano com densidade de 20 pcf (pound cubic foot,0,32 g/cm3), simulando 
o osso esponjoso. Para analisar a influência da espessura da cortical no torque de 
inserção e de remoção do IO, foram preparados blocos de osso sintético de 20 pcf 
contendo lâminas de 40 pcf (0,64 g/cm3 ) com espessuras de 2 a 3 mm, formando 
os seguintes blocos:

a)  Bloco de osso sintético com cortical de 2mm (OII): bloco de polímero com 
densidade de 20 pcf contendo na face superior uma lâmina de 2,0mm de 
polímero com densidade 40 pcf para simular a cortical.

b) Bloco de osso sintético com cortical de 3mm (OIII): bloco de polímero com 
densidade de 20 pcf contendo na face superior uma lâmina de 3,0mm de 
polímero com densidade 40 pcf para simular a cortical.
                                   

Para os ensaios de inseção e de remoção dos IO foi empregado um dispositi-
vo acoplado na máquina de Ensaio Universal EMIC D�10000, com célula de carga 
de 50N (figura 2). O dispositivo possui dois mandris do tipo Jacob. O mandril usado 
para fixar a chave de inserção do IO é preso em um eixo que é submetido à rotação 
com uma força controlada pela máquina de ensaio. O mandril usado para fixar o 



57 2o Trimestre de 2015 – 

osso é imóvel. A máquina de ensaio fornece o gráfico força versus deslocamento. 
Conhecendo o diâmetro do eixo de rotação do mandril (0,5 cm) que movimenta a 
chave de inserção foram calculados os valores dos torques máximos de inserção 
e de remoção.

Torquemax = Fmax x  R (0,5 cm)

Os IO foram inseridos e removidos dos blocos de poliuretano, com perfura-
ção prévia com broca de 1,0 mm e 6,0 mm de comprimento, para facilitar o ensaio 
mecânico, criando um “guia” para a inserção até o início da região do transmucoso. 
Para o ensaio de inserção, os IO foram comprimidos contra o bloco de osso sinté-
tico com força de 490 gf e para a remoção foi empregada uma força de tração de 
100 gf (figuras 2 e 3).

Figura 2 - Ensaio de inserção com força de compressão.

Figura 3 - Ensaio de remoção com força de tração.

                                 
Fratura de implantes ortodônticos
Após os ensaios de inserção e remoção, os IO foram submetidos ao ensaio 

de fratura por torção. Esse ensaio foi realizado no Instituto Nacional de Tecnologia 
com emprego da máquina de torsão Instron MT, seguindo as normas ABNT NBR 
ISO 6475 e ABNT NBR ISO 5832. Uma pinça fixa prende a rosca ativa, de modo a 
deixar 4 filetes de rosca para fora. O mandril móvel segura a cabeça do IO e o gira 
até sua fratura (figura 4, A e B). O programa acoplado à máquina fornece um gráfico 
torque versus radiano, além do torque máximo e o radiano máximo.
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Figura 4 - Pinça fixa segurando a rosca ativa de modo a deixar 4 filetes de rosca para fora (A). Mandril móvel 
que segura a cabeça do IO e o gira até sua fratura (B).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Torque de inserção e de remoção de implantes ortodônticos
 Os valores dos torques de inserção e remoção de IO de aço F138 e Ti-6Al-

-4V inseridos e removidos de osso artificial simulando cortical de 2 mm (OII) e 3 mm 
(OIII) são mostrados nas Tabelas 1 e 2. 

Os valores dos torques de inserção foram submetidos à análise estatística 
utilizando a análise de variância (ANOVA) com nível de significância de 5%, onde 
p=0,001. O teste foi complementado com a análise de comparações múltiplas de 
SNK Student Newman Keuls. A análise estatística mostrou que houve diferença 
estatisticamente significativa (p>0,05) entre os grupos, exceto entre os grupos que 
foram inseridos em cortical com 2,0 mm de espessura (F138-OII x Ti-6Al-4V-OII). 

Tabela 1 - Valores dos torques máximos de inserção de IO em osso artificial, com médias e desvios padrões. 
dp: desvio padrão.

Torque máximo de inserção em osso artificial (N.cm) 

Amostra F138-OII F138-OIII Ti-6Al-4V-OII Ti-6Al-4V-OIII

1 14,16 21,12 19,89 23,45

2 17,90 22,75 17,43 23,61

3 15,62 22,28 14,09 21,89

4 14,74 17,06 17,12 23,70

5 15,90 18,12 18,25 23,61

Média 15,66 20,26 17,35 23,25

dp 1,43 2,54 2,12 0,77

Os IO de aço F138 e Ti-6Al-4V apresentaram torques de inserção semelhan-
tes quando inseridos em osso com cortical de 2 mm. Na inserção em osso com 
cortical de 3 mm, os IO de Ti-6Al-4V apresentaram torque significativamente maior 
que o aço F138. Houve um aumento do torque quando inseridos em cortical de 
maior espessura. 
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Tabela 2 - Valores dos torques máximos de remoção de IO em osso artificial, com médias e desvios padrões. 
dp: desvio padrão.

Torque máximo de remoção em osso artificial (N.cm)

Amostra F138-OII F138-OIII Ti-6Al-4V-OII Ti-6Al-4V-OIII

1 6,55 9,19 8,75 11,91

2 8,21 10,62 12,00 12,52

3 9,27 9,92 6,89 11,34

4 6,88 7,82 7,54 11,62

5 6,14 10,95 8,34 10,73

Média 7,41 9,70 8,70 11,62

dp 1,30 1,25 1,98 0,67

Os valores de torque de remoção foram submetidos à análise estatística uti-
lizando a análise de variância (ANOVA) com nível de significância de 5%, onde 
p=0,001. O teste foi complementado com a análise de comparações múltiplas de 
SNK Student Newman Keuls, onde se constatou que houve diferença estatística 
(p>0,05) entre os grupos, exceto entre os grupos F138-OIII x Ti-6Al-4V-OII e Ti-6Al-
-4V -OII x F138-OII. 

 Os testes de remoção mostraram que IO de aço F138 e Ti-6Al-4V apresen-
tam comportamento semelhante quando removidos de osso com cortical de 2 mm. 
Os IO de Ti-6Al-4V removidos de osso cortical de 3 mm apresentaram torques 
significativamente maiores. Motoyoshi (2010) verificou que o torque de 4 N.cm é 
adequado para obter a ancoragem. O autor constatou que há uma queda de 8 N.cm 
para 4 N.cm depois do uso clínico (Motoyoshi, 2010). Em uma revisão sistemática, 
foi avaliada a relação entre o torque de inserção e o índice de sucesso dos IO. Os 
resultados mostram que o torque máximo de inserção recomendado é de 5 a 10 
N.cm (Meursinge Reynders, 2012). No presente trabalho, apesar de haver diferen-(Meursinge Reynders, 2012). No presente trabalho, apesar de haver diferen-. No presente trabalho, apesar de haver diferen-
ça estatística, todos os IO apresentaram torque de inserção acima de 8 N.cm e de 
remoção acima de 4 N.cm.

Os menores torques de inserção encontrados nos IO de aço F138 podem ser 
justificados por dois motivos. O primeiro é o fato de o aço F138 ter maior módulo de 
elasticidade que o Ti-6Al-4V, o que causa menores tensões no osso. �in, 2010, ava-
liando fatores responsáveis pela distribuição da tensão no osso durante a inserção 
do IO, através de elementos finitos, constatou que o fator com maior contribuição 
é o material do IO. Os IO fabricados com material de maior módulo de elasticidade 
oferecem menores tensões no osso. Assim, quanto maior o módulo de elastici-
dade do material do IO, menores tensões serão produzidas na interface osso/IO 
(�in, 2010). O segundo motivo é a morfologia superficial dos IO. Observa-se, pela 
figura 1 (A e B) que a superfície do IO de aço F138 apresenta menor rugosidade. 
Por conseguinte, a variação da morfologia superficial influencia no coeficiente de 
atrito e no torque de inserção. Considerando que os implantes de F138 e Ti-6Al-4V 
foram usinados na mesma empresa e no mesmo torno, a diferença de acabamento 
deve-se a maior dificuldade em usinar metal com estrutura cristalina hexagonal 
(Ti-6Al-4V) do que com estrutura cristalina cúbica de face centrada (Aço F138). 
Resultados diferentes foram encontrados em um estudo comparando IO de F138 e 
Ti-6Al-4V, no qual pesquisadores encontraram maiores torques de inserção para IO 
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de aço inoxidável, entretanto, concluíram que ambos fornecem similar estabilidade 
mecânica (Brown, 2014).

Os torques aumentaram com o aumento da espessura da cortical, mostran-
do a influência dessa espessura nos torques de inserção e remoção, onde maior 
espessura produz maiores torques, corroborando com estudos anteriores (Pithon, 
2011). 

Neste estudo, foi realizada uma perfuração prévia com broca de 1mm para 
diminuir a resistência do osso e tornar o ensaio passível de ser realizado. Sem a 
perfuração prévia, não há controle da direção de inserção e há dificuldade em man-
ter o trajeto retilíneo almejado pela inserção. Rebaudi (2011) afirmou que o uso de 
uma broca, para a preparação do local de inserção de IO, pode reduzir a compres-
são e danos ao osso cortical, sem afetar sua estabilidade primária (Rebaudi, 2011). 
Tachibana (2012) indica a técnica autoperfurante em algumas situações para evitar 
a fratura do IO e elevadas tensões compressivas no osso (Tachibana, 2012). As-(Tachibana, 2012). As-. As-
sim, é justificável a perfuração prévia de 1 mm para inserir um IO de 1,5 mm, como 
realizado no presente trabalho.

É possível sugerir que os IO de aço F138 podem promover maior regeneração 
óssea, devido aos menores valores de torque de inserção. Os resultados de uma 
pesquisa sugerem que valores relativamente menores dos torques de inserção são 
mais favoráveis   para a regeneração óssea do que os valores mais elevados (Su-(Su-
zuki, 2011). 

Fratura dos implantes ortodônticos
 O ensaio de fratura foi realizado após os ensaios de inserção e remoção em 

osso artificial. Os valores do torque máximo de fratura (N.cm) e do ângulo máximo 
(rad) estão apresentados nas tabelas 3 e 4. 

TABELA 3 - Valores dos torques máximos de fratura dos IO, com médias e desvios padrões. dp: desvio 
padrão.

Torque máximo de fratura (N.cm)

Amostra F138-OII F138-OIII Ti-6Al-4V-OII Ti-6Al-4V-OIII

1 34 30 27 31

2 30 46 24 33

3 42 34 30 33

4 38 34 15 38

5 33 34 17 28

Média 35,4 35,6 22,6 32,6

dp 4,67 6,07 6,43 3,65

Os valores do torque máximo de fratura foram submetidos à análise estatística 
utilizando a análise de variância (ANOVA) com nível de significância de 5%, onde 
p=0,004 (p<0,05). Houve diferença estatisticamente significante entre os grupos 
F138-OII x TiAlV-OII, F138-OIII x Ti-6Al-4V-OII, e Ti-6Al-4V-OII x TiAlV-OIII. 

Os valores dos torques máximos de fratura demonstram que os IO de aço 
F138 apresentaram torques de fratura significativamente maiores que os de Ti-6Al-
4V-OII. 
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TABELA 4 - Valores dos ângulos máximos de fratura dos IO, com médias e desvios padrões. dp: desvio padrão.

Ângulo máximo de fratura (rad)

Amostra F138-OII F138-OIII Ti-6Al-4V-OII Ti-6Al-4V-OIII

1 3,16 3,57 2,9 1,66

2 3,27 4,26 7,1 1,48

3 3,31 3,03 2,61 3,67

4 3,94 3,96 1,37 1,38

5 3,01 3,69 1,8 1,52

Média 3,34 3,70 3,16 1,94

dp 0,36 0,46 2,29 0,97

Os valores do ângulo máximo de fratura foram submetidos à análise estatís-
tica utilizando a análise de variância (ANOVA) com nível de significância de 5%, 
onde p=0,190 (p>0,05). Ou seja, não houve diferença estatisticamente significante 
entre os grupos testados.

Os valores dos ângulos máximos de fratura mostram que a deformação dos 
IO de ambos os materiais durante a fratura foi semelhante.

Os valores médios dos torques de fratura dos IO máximo deste trabalho apre-
sentaram valores acima do mínimo exigido pela norma ASTM F543 (20 N.cm), 
tornando-os adequados ao uso clínico. Houve uma dispersão dos resultados do 
ângulo de fratura. Encontrou-se uma dispersão nos resultados do ângulo de fratura. 
A maioria dos resultados, no entanto, apresenta valores acima do mínimo exigido 
pela norma ASTM F543 (Standard Specification and Test Methods for Metallic Me-
dical Bone Screws) (Kliauga, 2010). 

O torque de fratura varia com o diâmetro dos IO. Durante a inserção, há o 
risco de fratura dos IO de menor diâmetro. No presente trabalho não foi observada 
a fratura de nenhum IO, justificado pelo fato de que o torque de inserção foi signifi-
cativamente menor que o torque de fratura. Para o grupo F138-OII o valor médio do 
torque de fratura foi 132% maior que o valor médio do torque de inserção. Para o 
grupo F138-OIII, Ti-6Al-4V-OII, Ti-6Al-4V-OIII o valor médio do torque de fratura foi 
75%, 30% e 40% maior que o valor médio do torque de inserção, respectivamente. 
Com base nesses resultados pode-se afirmar que os IO de aço F138 mostram-se 
com menores possibilidades de fratura durante a inserção. Para minimizar esse ris-
co, em locais de alta densidade óssea, a perfuração prévia é indicada, até mesmo 
para os IO autoperfurantes (Wilmes, 2011), o que foi realizado no trabalho. Carano, 
2013, observou que embora o aço inoxidável seja mais resistente que o titânio, os 
resultados gerais de sua pesquisa descrevem-no como um material de qualidade 
mais inferior que o titânio para fabricação de IO (Carano, 2013).

Neste trabalho, foi observada uma resistência superior do aço F138 em rela-
ção ao Ti-6Al-4V. Por seus custos reduzidos, menores torques de inserção e maior 
resistência à fratura, o aço F138 seria uma ótima uma alternativa para a fabricação 
dos IO utilizados temporariamente e rotineiramente na ortodontia clínica. 
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CONCLUSÕES

 Com base nos resultados do presente trabalho pode-se concluir:
a) Os torques de inserção e remoção de IO de Ti-6Al-4V são ligeiramente maiores 

do que de IO de aço F138, o que pode ser justificado pelo acabamento 
superficial do IO de Ti-6Al-4V, o qual apresenta maior rugosidade e menor 
módulo de elasticidade do Ti-6Al-4V.

b) Há o aumento dos torques de inserção e remoção com o aumento da 
espessura da cortical óssea.

c) Há maior segurança, durante a inserção, dos IO de aço F138 em relação 
aos IO de Ti-6Al-4V, pois os IO de aço F138 apresentam maiores torques de 
fraturas e menores torques de inserção. 
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