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RESUMO 



 

 

RESUMO 

 

A proposição deste estudo foi a avaliar a influência da fadiga sobre coroas 

unitárias parafusadas sobre intermediários protéticos de conexão friccional ou 

parafusados em implantes do tipo cone morse. Diferentes sistemas de implante-

intermediário-coroa parafusada  (n=20) foram avaliados: o grupo F foi composto por 

implantes tipo cone morse com intermediário friccional e o grupo P foi composto por 

implantes cone morse com intermediário parafusado, ambos receberam coroas 

protéticas unitárias parafusadas metálicas com formato semi-esférico. Os espécimes 

foram submetidos a fadiga mecânica por 2 milhões de ciclos com carga de 0-150N, à 

inclinação de 30 graus e frequência de 2 Hz em meio seco. Afrouxamento dos 

parafusos, fratura e deformação dos compontentes foram considerados falhas. 

Valores de detorque dos parafusos de fixação das coroas foram aferidos, e 

comparados aos valores de pré-carga. Os dados de sobrevivência foram submetidos 

ao teste de Wilcoxon, os valores de detorque foram avaliados por meio do teste T, 

ambos no programa SPSS considerando α=0,05. Ao final de 2 milhões de ciclos,  

todos os espécimes do grupo parafusado sobreviveram ao teste de fadiga. Sessenta 

por cento dos espécimes do grupo F apresentaram afrouxamento do parafuso de 

fixação das coroas e foram considerados falhas. O teste de Wilcoxon confirmou 

diferença estatisticamente significantes entre a sobrevivência das amostras do grupo 

P e grupo F (p=0,004). Os valores de detorque dos parafusos de fixação das coroas 

do grupo F foram estatisticamente menores que os valores do grupo N (p=0,001). O 

sistema de implantes de conexão friccional apresentou taxa de sobrevivência menor 

o sistema de conexão parafusada, devido a falhas na conexão intermediário-coroa 

protética. A fadiga influenciou negativamente as coroas parafusadas sobre ambos 

intermediários, entretanto, a perda da pré-carga foi maior para o grupo friccional. 

Ambos os tipos de conexões intermediário-implante podem ser considerados como 

uma alternativa para tratamento reabilitador, porém o uso de parafusos pode vir a 

comprometer a longevidade das próteses implantossuportadas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Prótese Dentária Fixada por Implante, Desenho de 

Prótese, Falha de Restauração Dentária, Fadiga, Torque. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ABSTRACT 



 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study was to evaluate the influence of fatigue on screwed single crowns 

of a screwless morse taper implant and a screwed morse taper implant. Different screw 

implant-abutment-crown systems (n=20) were evaluated: group F was composed of 

screwless morse taper implants and group P was screwed morse taper implants, both 

received hemispherical screwed metal single crowns. The specimens were subjected 

to mechanical fatigue for 2 million cycles at 0-150N load, 30 degree inclination and 

2Hz frequency in dry environment. Loosening of the screw, fracture and deformation 

of the components were considered failures. Detorque values of the crown fixing 

screws were measures and compared to the preload values. Survival data were 

subjected to the Wilcoxon test, the values of detorque were evaluated by the T test, 

both in the SPSS program considering α = 0,05. After 2 million cycles, all specimens 

from the screwed group survived the fatigue test. Sixty percent of the group F 

specimens presented loosening of the crown fixing screw and were considered 

failures. The Wilcoxon test confirmed statistically significant differences between 

survival of group P and group F samples (p = 0,004). The detorque values of the group 

F crown fixing screws were statistically lower than the group N values (p = 0,001). The 

frictional abutment implant system presented a lower survival rate than the screwed 

connection system, due to failures in the abutment-crown connection. Fatigue 

negatively influenced the screwed crowns on both intermediates, however, the preload 

loss was greater for the frictional group. Both types of intermediate-implant 

connections may be considered as an alternative for rehabilitative treatment, but the 

use of screws may compromise the longevity of implant-supported prostheses. 

KEY WORDS: Implant-Supported Dental Prosthesis, Prosthesis Design, 

Dental Restoration Failure, Fatigue, Torque. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos anos, diferentes tipos de conexões entre componentes 

protéticos e implantes dentários osseointegráveis têm sido desenvolvidos e 

estudados1, entretanto, a utilização de parafusos ainda é o método mais comum de 

fixação para próteses sobre implante. Sistemas parafusados apresentam como 

vantagem a reversibilidade, ou seja, a possibilidade de remoção e reinstalação da 

prótese para eventuais avaliações e reparos. Por outro lado, o afrouxamento ou fratura 

dos parafusos de fixação dos intermediários é uma complicação frequente2,3.  

As conexões cônicas internas (tipo cone morse), têm se destacado por 

possuírem menor índice de infiltração bacteriana no implante e micromovimentação 

quando comparadas a conexões não cônicas, o que resulta em menor índice de 

afrouxamento dos intermediários e maior estabilidade da crista óssea marginal ao 

longo dos anos4.   Conexões tipo cone morse friccionais dispensam parafusos, uma 

vez que a fixação dos componentes se dá pelo atrito do cone macho (componente 

protético) às paredes internas do implante (cone fêmea). Seu uso teve origem em um 

conceito da engenharia mecânica5, no qual a baixa conicidade das paredes (que pode 

variar de 1o a 3o) gera alta pressão de contato entre os componentes e resulta em 

embricamento, gerando rompimento das camadas de óxidos de superfície, 

viabilizando a microfusão das porções ásperas, fenômeno conhecido como solda a 

frio6. 

Esta conexão apresenta alta resistência à tração, entretanto, pode ser 

rompida por forças de cisalhamento7, e tal dinâmica gera certa desconfiança entre os 

cirurgiões-dentistas quanto à influência de forças oclusais sobre este sistema. 

Acredita-se que as repetidas forças exercidas durante a mastigação, quando 

direcionadas verticalmente ao longo eixo do implante possam intensificar o 

embricamento mecânico entre os componentes protéticos e implantes, dificultando ou 

impossibilitando sua remoção8. Por outro lado, forças oblíquas ou laterais podem levar 

à microrrotação vestíbulo-lingual9, que resultam em forças de cisalhamento que 

podem levar à perda de retenção de componentes e próteses. Os poucos estudos 

clínicos acerca deste tipo de conexão relatam altos índices de sucesso10,11,8, 

entretanto os casos de perda de retenção da reconstrução protética são mais comuns 

em dentes anteriores8, o que reforça a hipótese de que as mesmas seriam menos 

estáveis diante de forças oclusais não-axiais. 
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A fim de evitar que a união implante-prótese seja exclusivamente friccional, 

alguns sistemas utilizam implantes com maior conicidade entre as paredes internas, 

nos quais os intermediários apresentam menor retenção friccional e são fixados por 

parafusos. Desta forma, associam os benefícios biológicos e mecânicos das conexões 

cônicas internas e à facilidade de remoção dos componentes protéticos. Outros 

sistemas oferecem a opção de fixar coroas protéticas parafusadas aos pilares de 

conexão friccional, a fim de manter a reversibilidade do tratamento. Entretanto, a 

influência da fadiga mecânica sobre este sistema híbrido, com intermediários 

friccionais e coroas parafusadas não foi avaliado. 

Diante deste cenário, o presente estudo tem como objetivo avaliar a 

influência da fadiga mecânica sobre o sistema implante-intermediário-coroa 

parafusada em implantes do tipo cone morse com intermediários protéticos friccionais 

e parafusados. 
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2 OBJETIVOS 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar a influência da fadiga sobre o sistema 

implante-intermediário-coroa parafusada em implantes do tipo cone morse com 

intermediários protéticos friccionais ou parafusados. Foram objetivos específicos 

deste estudo: avaliar a sobrevivência do sistema implante-intermediário-prótese a um 

teste de fadiga mecânica de 2 milhões de ciclos sob carga de 150 N a 2 Hz e avaliar 

a influência da fadiga mecânica sobre o torque de remoção dos parafusos de fixação 

das coroas protéticas. Foram testadas as seguintes hipóteses nulas: 

1) Não existe diferença entre a sobrevivência à fadiga durante 2 milhões de 

ciclos sob carga de 150 N a 2 Hz sobre sistema implante-intermediário-prótese de 

conexão friccional e parafusada. 

2)  Não existe diferença entre o torque de instalação e remoção das coroas 

protéticas de diferentes sistemas após um teste de fadiga de 2 milhões de ciclos sob 

carga de 150 N a 2 Hz. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Espécimes compostos por um conjunto de implante, intermediário e coroa 

protética parafusada (n=20), foram divididos em 2 grupos experimentais para o 

estudo. O grupo F, foi composto por 10 implantes tipo cone morse friccional com 

angulação de 3o entre as paredes internas do implante (Arcsys - FGM, Joinville, 

Brasil), com comprimento de 8 mm, diâmetro 3,8 mm e intermediários do tipo mini pilar 

com altura de transmucoso 2,5 mm, com retenção friccional. O grupo P foi constituído 

por implantes tipo cone morse com intermediário parafusado e angulação de 11,5o 

entre as paredes internas do implante (Drive - Neodent, Curitiba, Brasil) com 

comprimento de 8 mm, diâmetro de 3,5 mm e intermediários do tipo pilar CM altura de 

transmucoso 2,5mm (Grupo P), com retenção por parafusos. Todas as amostras dos 

grupos teste P e F receberam coroas protéticas unitárias metálicas com formato semi-

esférico, de acordo com a norma ISO 14801 (2012)12. 

 

3.1 INCLUSÃO DOS IMPLANTES 

Os 20 espécimes dos grupos teste P e F foram confeccionados de acordo 

a norma ISO 14801 (2012), representando um cenário desfavorável (Worst-case). Por 

meio de um dispositivo fabricado em torno mecânico os implantes foram incluídos em 

resina acrílica, contida por um tubo de PVC de ¾ de polegada, de modo que seu longo 

eixo resultasse em um ângulo de 30 graus (± 2 graus) com o longo eixo do edentador 

da máquina de fadiga. A dimensão do centro da coroa (centro da carga, ponto C junto 

ao componente protético forneceram um braço de momento com a base do implante 

de 11 mm de comprimento (l), como demonstrado na Figura 1. 
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Figura 1: Fonte – Norma ISO 18401 

 

3.2 INSTALAÇÃO DOS INTERMEDIÁRIOS PROTÉTICOS 

Os intermediários do grupo F foram instalados conforme a recomendação 

dos fabricantes:  após limpeza com álcool etílico, fricção com swab e secagem com 

jato de ar livre de óleo, os mini-pilares receberam 3 ativações com o martelete Arcsys 

(FGM, Joinville, Brasil). A fim de padronizar a ativação, os corpos de prova foram 

estabilizados em uma prensa (Figura 2) para evitar que houvesse deslocamento dos 

mesmos e perda da força de ativação do martelete (Figura 3). 

 

                 

         Figura 2 – Corpo de prova estabilizado na prensa                               Figura 3 – Ativação do componente 

 

No grupo P os intermediários foram instalados de acordo com as 

recomendações do fabricante: após limpeza com álcool etílico, fricção com swab e 

secagem com jato de ar livre de óleo, o intermediário foi levado ao implante com 

auxílio de uma chave hexagonal de diâmetro 1.6 mm em torquímetro digital (Modelo 

TQ-8800, Lutron, Taipei, Taiwan) com torque de 32N.  

 

3.3 CONFECÇÃO DAS COROAS METÁLICAS E INSTALAÇÃO SOBRE 

OS INTERMEDIÁRIOS 

Os espécimes receberam uma coroa total metálica parafusada fundida em 

liga de níquel-cromo, sem berílio (Wironia Light, Bego, Bremen, Alemanha) sobre 
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cilindros calcináveis com base de Cobalto-Cromo (Neodent, Curitiba, Brasil) com 

formato de semi-esfera de acordo com a norma ISO 14801 (2012). Uma coroa foi 

confeccionada em resina acrílica de baixa contração (Pattern Resin, GC America, 

Tokio, Japão) seguindo as dimensões recomendadas pela norma e sua forma foi 

replicada com silicone por adição com objetivo de padronizar aos espécimes (Figuras 

4 a 10). 

               

                Figura 4 – Corpo de prova                                                         Figura 5 – Pilar instalado 

   

                     Figura 6 – Cilindro Co-Cr                                   Figura 7 – Coroa em resina para fundição 

      

           Figura 8 – Diâmetro da coroa (8 mm)                                     Figura 9 – Altura da coroa (11 mm) 
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Figura 10 – Coroa metálica finalizada 

 

Todas as coroas foram instaladas sobre os intermediários com auxílio de 

um torquímetro digital com o torque de 10 N, conforme  recomendado pelos 

fabricantes (figura 11). 

 

 

Figura 11 – Torquímetro digital 
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3.4 TESTE DE FADIGA MECÂNICA 

Este conjunto foi submetido a um teste em um simulador de fadiga 

mecânica (ER11000Plus, Erios, São Paulo, Brasil) (figuras 12 e 13) com carga de 150 

N a 2 Hz  durante 2 milhões de ciclos,  expostos ao ar na temperatura de 37o C ± 3o 

 

Figura 12 – Simulador de Fadiga Mecânica ER-11000 Plus 

 

Figura 13 – Corpos de prova posicionados no simulador 

 

Os espécimes foram avaliados a cada 500 mil ciclos com auxílio de uma 

lupa com aumento de 3,5X quanto à presença de fraturas, trincas, deformação dos 

componentes ou do implante e afrouxamento de parafusos. Espécimes considerados 

falhas seriam suspensos do estudo e o intervalo de ciclos até a falha seria registrado. 
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3.5 TORQUE DE REMOÇÃO DAS COROAS 

Após a ciclagem mecânica, o torque de remoção do parafuso de retenção 

das coroas, foi aferido por meio de um torquímetro digital (Modelo TQ-8800, Lutron, 

Taipei, Taiwan). 

 

3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A sobrevivência foi analisada estatisticamente por meio do teste de 

Wilcoxon, considerando α=0,05.  

Os valores de detorque dos parafusos de fixação das coroas foram 

comparados ao torque utilizado na instalação (10N) por meio do teste T para amostras 

pareadas. 

Os valores finais de detorque de ambos os grupos faram avaliados por meio 

de teste T para amostras independentes. 

Todas as análises foram realizadas no programa SPSS (IBM, Nova Iorque, 

NY, EUA). 
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4 Resultados
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4 RESULTADOS 

Ao final de 2 milhões de ciclos observou-se que todos os espécimes do 

grupo P sobreviveram ao teste de fadiga. Sessenta por cento dos espécimes do grupo 

F apresentaram afrouxamento do parafuso de fixação das coroas e foram 

considerados falhas (tabela 1). Não foram encontradas fraturas dos implantes, 

intermediários protéticos e parafusos de retenção das coroas. Também não foi 

verificada a deformação ou soltura dos pilares. 

 

Tabela 1 – Tabela de sobrevivência 

Grupo Falha Sobrevivência 

P 0 10 

F 6 4 

Teste de Wilcoxon p = 0,004  

 

O teste de sobrevivência de Wilcoxon confirmou diferença estatisticamente 

significante entre a sobrevivência das amostras do grupo P e do grupo F (p=0,004). 

 O teste de Kolmogorov-Smirnov demonstrou normalidade entre as 

amostras (p>0,01). 

Os valores de detorque dos parafusos de fixação das coroas protéticas de 

cada sistema foram comparados aos valores da pré-carga (10N) por meio do teste T 

para amostras pareadas (tabela 2). 

 

Através do teste T para amostras pareadas verificou-se que os valores de 

detorque dos parafusos de fixação das coroas de ambos os grupos foram 

significativamente menores que os valores de pré-carga (p=0,001). 

Tabela 2 – Valores de pré-carga e detorque para os grupos F e P 

Grupo N Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

P 10 6,3000 1,15950 4,00 8,00 

F 10 1,6000 ,84327 1,00 3,00 
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Através do teste T para amostras independentes verificou-se que os 

valores de detorque dos parafusos de fixação das coroas do grupo F também foram 

estatisticamente menores que os valores do grupo N (p=0,001), a figura 14 apresenta 

o gráfico comparativo. 

 

 

Figura 14 – Gráfico comparativo da média de detorque do grupo F versus grupo P (p=0,001). 
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  5  Discussão 
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5 DISCUSSÃO 

 

O presente trabalho avaliou a influência da fadiga sobre sistemas de 

implantes de diferentes conexões. Verificou-se que a fadiga mecânica durante 2 

milhões de ciclos, com carga de 150 N a 2 Hz influenciou negativamente as coroas 

instaladas sobre intermediários friccionais, resultando em falhas por afrouxamento do 

parafuso de fixação das mesmas. Não houve falhas do tipo afrouxamento ou fratura 

dos intermediários em ambos os grupos. Desta forma, podemos considerar que as 

conexões friccionais e parafusadas para implantes cone morse são estáveis e foram 

capazes de sobreviver ao teste de fadiga realizado neste estudo. A primeira hipótese 

nula avaliada, de que não havia influência da fadiga sobre a sobrevivência do conjunto 

implante-intermediário-prótese foi, então, parcialmente rejeitada. 

Diversos estudos avaliaram a influência da fadiga sobre diferentes 

interfaces implante-intermediário, sendo que, na maioria dos casos o desempenho de 

conexões internas retidas por parafuso é avaliado comparativamente às tradicionais 

conexões externas. Tais estudos afirmam que as conexões internas apresentam alta 

resistência e confiabilidade quando submetidos à fadiga, são capazes de resistir a 

micromovimentos que podem levar ao afrouxamento ou fratura do parafuso de fixação 

do intermediário (Almeida et al, 201313; Gil et al; 20141). Dessa forma, apresentam 

menor probabilidade de falhas relacionadas aos parafusos quando comparadas às 

conexões externas. Um único estudo avaliou um sistema de conexão friccional, em 

comparação a conexões internas retidas por parafusos, e verificou resistência á fadiga 

inferior (Ugurel et al. ,2015)14.  Contraditoriamente, estudos clínicos acerca de um 

outro sistema de conexão friccional relatam altas taxas de sobrevivência, com poucas 

falhas por perda de retenção do sistema intermediário-prótese (Muftu e Chapman, 

1998)10; (Mangano, et al. ,201011;  Urdaneta et al., 2008)8. 

 Diferentemente do observado neste estudo, falhas relacionadas à 

reconstrução protética não foram relatadas em outros estudos in vitro.  Uma vez que 

os estudos acima citados têm por objetivo avaliar exclusivamente o desempenho da 

interface implante-intermediário, a maioria dos desenhos experimentais não 

contempla a instalação de coroas protéticas (Gil, 20141; Pereira et al, 201615), ou 

utiliza reconstruções cimentadas (Ugurel et al. (2015)14, Almeida et al. (2013)13. 

Entretanto, assim como os intermediários, as coroas protéticas retidas por parafusos 

estão sujeitas à fadiga e micromovimentação, por isso o presente estudo optou por 
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utilizar espécimes que permitam a avaliação da influência da fadiga sobre o sistema 

implante-intermediário-coroa parafusada como um todo; e verificou que a fadiga levou 

à falha por afrouxamento das coroas sobre implantes com conexão friccional. 

No presente estudo, observou-se também que a força necessária para 

remover os parafusos de fixação das coroas (detorque) foram menores do que o valor 

de torque utilizado para a instalação, que gera uma força conhecida como de pré-

carga (Pardal-Peláez e Montero, 2017)16.  A diferença estatística observada entre 

estes valores demonstra que a fadiga mecânica foi capaz de gerar micromovimentos, 

que resultaram na rotação progressiva do parafuso, perda da pré-carga e 

afrouxamento do mesmo. Dessa forma, a segunda hipótese nula avaliada neste 

estudo foi rejeitada.  

A perda de 16 a 25% pré-carga é relatada após testes de fadiga mecânica 

(Pardal-Peláez e Montero, 2017)16.  O afrouxamento de um parafuso é um evento 

multifatorial que pode ser influenciado pelo design e material do parafuso, tipo de 

conexão protética, tipo de intermediário utilizado (Piermatti et al, 200617; Stüker et al, 

200818; Park et al, 201019; Ricomini Filho et al, 201020).  As diferenças de design entre 

os intermediários e parafusos protéticos avaliados neste estudo podem explicar os 

menores valores de detorque e a maior incidência de falhas por afrouxamento das 

coroas encontradas no grupo F, que resultaram em menor taxa de sobrevivência.  

O intermediário parafusado apresenta uma base plana e larga para o 

assentamento para a coroa parafusada (figura 15A). O intermediário friccional 

apresenta uma base estreita, com acabamento em bisel, de forma que o  

assentamento da coroa se dê no topo do intermediário (figura 15B). Esta diferença de 

design pode ter influenciado no afrouxamento dos parafusos do grupo friccional, 

favorecendo maior micromovimentação das coroas. Segundo Binon et al. (1996)21, a 

micromovimentação leva a perda da pré-carga dos parafusos. Semper et al (2009)22, 

constataram intermediários de conexão hexagonal com maior liberdade rotacional 

apresentam maiores índices de afrouxamento de parafuso. Provavelmente, o parafuso 

de retenção da prótese no componente friccional avaliado neste estudo proporciona 

maior liberdade rotacional à coroa, principalmente sob cargas não-axiais. 
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 Figura 15 –(A) Intermediário friccional com base em bisel (evidenciada pelas setas). O assentamento da prótese 

se dá no topo do intermediário.  (B) Intermediário parafusado, com base larga e plana, o assentamento da 

prótese se dá na base do intermediário 

                                                               

No presente estudo, o teste de fadiga foi realizado durante 2 milhões de 

ciclos de acordo com as orientações da norma ISO 14801, a fim de representar um 

cenário desfavorável para o conjunto implante-intermediário-coroa.  Cargas de 0 a 150 

N aplicadas em  um ângulo de 30o com o longo eixo do implante foram utilizadas, 

simulando cargas mastigatórias não axiais a uma frequência de 2Hz, próxima à 

frequência da mastigação23. A carga máxima de 150N foi escolhida por estar próxima 

à força mastigatória fisiológica, segundo Nawafleh et al23 forças muito acima da carga 

máxima mastigatória podem  mostrar resultados não representativos, irão apenas 

demonstrar a capacidade de sobrevivência dos materiais testados a forças de alta 

magnitude. 

Este estudo in vitro apresenta algumas limitações. Na cavidade oral, a 

saliva oferece um ambiente úmido, que pode influenciar nas propriedades mecânicas 

de diversos materiais restauradores. Entretanto, neste estudo os testes foram 

conduzidos em ambiente seco a fim de tornar sua execução mais simples, uma vez 

que não há diferença estatisticamente significante na sobrevivência/resistência à 

fadiga de implantes com componentes metálicos quando o teste de fadiga é conduzido 

em meio seco ou úmido24. As diferenças entre os sistemas não permitiram avaliar a 

influência da fadiga sobre a estabilidade dos pilares. Por se tratar de tipos de conexão 

diferentes a comparação dos dados se torna complexa, uma vez que a retenção dos 

A B 
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intermediários aos implantes parafusados pode ser aferida por meio do detorque de 

parafusos, enquanto os intermediários dos implantes friccionais devem ser 

tracionados.  A avaliação da deformação das amostras em microscópio eletrônico de 

varredura, ao invés de uma lupa, poderia evidenciar deformações de pequena 

magnitude. Entretanto, o objetivo deste estudo foi simular uma situação clínica, 

portanto, somente alterações que pudessem ser detectadas clinicamente foram 

consideradas falhas. 

Os dados obtidos neste estudo nos levam a refletir que, embora a 

estabilidade da interface implante-intermediário seja importante para a longevidade 

clínica das próteses sobre implantes unitárias, os métodos de fixação das coroas 

protéticas devem ser investigados mais profundamente.  As conexões cônicas, sejam 

friccionais ou retidas por parafusos permaneceram estáveis frente a um teste de 

fadiga de 2 milhões de ciclos. O parafuso de fixação da coroa protética, por sua vez, 

se mostrou altamente suscetível à perda da pré-carga, e as baixas taxas de 

sobrevivência de um dos sistemas sugerem que o design do intermediário e parafuso 

podem ser o elo fraco do sistema implante-intermediário-prótese. Estudos futuros que 

contemplem a análise de elementos finitos, poderiam elucidar o comportamento 

biomecânico das coroas protéticas parafusadas. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Dentro das limitações do presente estudos, concluímos que: 

 

• Os implantes de conexão friccional apresentaram taxa de sobrevivência 

menor quando comparados a implantes de conexão parafusada, 

entretanto, devido a falhas na conexão intermediário-coroa protética. 

• A fadiga influenciou negativamente as coroas parafusadas sobre ambos 

intermediários, entretanto, a perda da pré-carga foi maior para o grupo 

friccional. 

• Ambos os tipos de conexões intermediário-implante apresentaram-se 

estáveis e podem ser considerados como uma alternativa para tratamento 

reabilitador, porém o uso de parafusos pode vir a comprometer a 

longevidade das próteses implantossuportadas.  
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