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RESUMO 

 

A adaptação passiva e estabilidade têm sido descritos como pré-requisitos 

importantes na escolha dos materiais e técnicas de confecção em prótese 

implantossuportada. A proposta deste trabalho foi estudar, com auxílio dos strain 

gauges, a deformação média gerada nos intermediários após a aplicação de carga 

axial em infraestruturas confeccionadas por três diferentes materiais. Além disso, 

através da microscopia confocal a laser, avaliar as medidas de comprimento, altura 

e angulação desses espécimes e mini pilares. Esses dados foram submetidos à 

análise estatística, a fim de encontrar possível correlação entre a deformação 

gerada e as medidas internas das infraestruturas com as externas dos 

intermediários em que foram parafusadas. Para essa investigação foi utilizado um 

modelo em poliuretano com dois implantes, hexágono externo, posicionados nas 

áreas dos dentes 43 e 45. A partir deste modelo, 12 infraestruturas de três 

elementos foram fabricadas e divididas em 3 grupos (n=4) de acordo com a técnica 

utilizada: (C) fundição convencional em Ni-Cr; (U) usinada em zircônia por CAD/CAM 

e (S) sinterizada a laser em Co-Cr pelo CAD/CAM. Durante a aplicação de carga 

axial, as tensões geradas foram registradas por extensômetros unidos aos 

intermediários, e avaliadas quantitativamente e qualitativamente. De maneira geral, 

houve um predomínio de áreas de compressão, sendo que as poucas áreas de 

tração apresentaram baixos valores. O grupo sinterizado a laser foi o único que 

apresentou forças compressivas para todos os sensores. Os grupos usinado e 

convencional apresentaram comportamento semelhante, diferindo apenas em uma 

região. Posteriormente, as infraestruturas e os intermediários foram submetidos à 

microscopia confocal para avaliação de ângulo, comprimento e altura de suas 

paredes internas (infraestruturas) e externas (intermediários), nas regiões 

correspondentes à localização dos strain gauges. Para a angulação, todos os grupos 

mostraram valores semelhantes entre si e maiores que os dos mini pilares. Quanto 

ao comprimento e altura, todos valores foram diferentes entre si. Em relação aos 

mini pilares, os valores foram maiores na  altura e menores no comprimento. Estes 

resultados foram analisados pelo método estatístico de Pearson o que levou à 

conclusão que, para algumas regiões dos medidores de tensão, há correlação entre 

deformação e comprimento, e também, deformação e ângulo. Quanto maior o 

ângulo, e quanto menor for o comprimento, maior a deformação mostrada. 

 

Palavras-chave: Prótese dentária fixada por implante. Biomecânica. Estresse 

mecânico.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Correlation of abutment tension and measures of length, height and angle of 

implant-supported prostheses framework  

 

The passive adaptation and stability have been described as important prerequisites 

in the choice of materials and manufacturing techniques in implant-supported 

prosthesis. The aim of this work was to study, with the aid of strain gauges, the 

average deformation generated in the abutment, after application of axial load on 

frameworks made up of three different materials. Besides, through confocal laser 

microscopy, assess the length, height, and angle of these specimens, and abutment.  

These data were statistically analyzed in order to find possible correlation between 

the deformation generated, and the internal measures of the framework and the 

external measure of the abutments they were screwed on. For this research, a model 

made of polyurethane with two external hexagon implants, positioned in the areas of 

teeth 43 and 45 was used. From this model, 12 three-element frameworks were 

fabricated and divided into 3 groups (n = 4), according to the technique used: (C) 

conventional Ni-Cr casting; (U) machined zirconia CAD / CAM and (S) laser sintered 

Co-Cr by CAD / CAM. During application of axial load, the tensions generated were 

recorded by strain gauges attached to the abutments, and evaluated quantitatively 

and qualitatively. In general, there was a predominance of compression areas, and 

the few areas of traction showed low values. The laser sintered group was the only 

one with compressive forces for all sensors. The milled and conventional groups 

behaved similarly, differing only in a region. Subsequently, the framework and the 

abutment were analyzed by confocal microscopy for evaluation of angle, length and 

height of the inner (framework) and outer (abutment) walls in regions corresponding 

to the location of strain gauges. For the variable angle, all groups showed similar 

values among themselves and greater than the abutments. As for the variables 

length and height, all values were different. Regarding the abutments, the values 

were higher in height and smaller in length. These results were analyzed by Pearson 

statistical method, leading to the conclusion that, for some regions, there was 

correlation between deformation and length, and also deformation and angle. The 

higher the angle and the smaller the length, the greater the deformation shown. 

 

Keywords: Implant Supported Dental Prosthesis. Biomechanics. Mechanical Stress. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A obtenção de infraestruturas implantossuportadas que apresentem 

adaptação passiva aos intermediários em que são parafusados é o que almeja todo 

fabricante de implantes e seus componentes (JEMT, T., 1991; ASSIF, et al., 1996; 

KAN, et al., 1999). Porém, não existem parâmetros bem estabelecidos do que 

constitui essa passividade (ASSIF, et al., 1996). A literatura indica, como problemas 

oriundos de uma adaptação não passiva da estrutura, o fracasso das restaurações, 

a possibilidade de reabsorção da crista óssea, com consequente perda do implante 

e a fratura e/ou afrouxamento dos parafusos (HECKMANN, et al., 2004; BARBOSA; 

SOARES, 2008).  

Sabe-se que infraestruturas com adaptação clinicamente aceitável podem 

evitar estresses sobre o osso e intermediários, resultantes da carga aplicada sobre a 

restauração (HOLLWEG, et al., 2012). A literatura descreve como aceitável um 

espaço vertical na interface abutment-prótese em torno de 10 µm (BRANEMARK, PI, 

1987), porém dificilmente encontra-se passividade completa. A imprecisão 

decorrente dos diversos passos laboratoriais existentes na produção de uma 

infraestrutura é considerada inevitável em virtude dos vários materiais e técnicas 

utilizados. Excluindo a possibilidade de procedimentos mal executados, existem 

fatores clínicos e laboratoriais que contribuem para a distorção final das próteses 

(SAHIN; ÇEHERELI, 2001; ASSUNÇÃO; GENARI-FILHO; ZANIQUELL, 2004; 

BARBOSA, et al., 2007). 

No caso de próteses sobre implante são usados cilindros pré-fabricados na 

confecção das infraestruturas, o que é justificado pela indústria de implantes e 

componentes protéticos, por apresentarem uma melhor adaptação aos abutments 

em que são parafusados. No entanto, isso não exclui a necessidade de submeter os 

cilindros a procedimentos laboratoriais, favorecendo o surgimento de desajustes. 

Quando um único cilindro está conectado a um pilar é esperado que forças de 

compressão atuem ao longo de toda periferia do abutment, resultantes do aperto 

exercido pelo parafuso. Idealmente, essa deformação por compressão deve ser 

mensurável e uniforme ao longo de toda periferia do intermediário, sendo 

influenciada pelo ajuste entre o pilar e o cilindro. Considerando uma prótese fixa de 

três elementos ou mais, soldados entre si, espera-se que eles irão apresentar 
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diferentes níveis de deformação como resultado da estrutura de ligação. Alguns 

trabalhos demonstram que o padrão de distribuição de tensões sobre os pilares 

dependem do tipo de liga utilizada na confecção da infraestrutura (GOODACRE, et 

al., 1999; GOLL, GE, 1991; AKÇA, et al., 2002; RUBO, et al., 2008; SUEDAM, et al., 

2009; MORETTI-NETO RT, et al., 2009).  

 Diante da ausência de peças completamente ajustadas, Kano, Binon e Curtis 

(2007) apresentaram uma classificação sistemática para a relação interface implante 

e abutment. Quatro classes de desajustes foram propostas: tipo I = caracterizado 

pela ausência de desajuste; tipo II = com presença de desajuste horizontal; tipo III = 

com desajuste vertical; e, tipo IV = associação entre desajuste vertical e horizontal. 

Além disso, foram relatados desajustes do tipo rotacional – o que seria uma folga 

rotacional entre o hexágono externo do implante e o hexágono interno do 

intermediário (BINON, 1995) e do tipo angular, que se apresenta em forma de plano 

inclinado na plataforma de assentamento da infraestrutura protética. Todavia, 

existem poucos trabalhos na literatura que avaliam a influência dos desajustes 

angulares sobre os implantes, seus componentes e estrutura óssea adjacente 

(JEMT; LIE, 1995; ASSUNÇÃO et al., 2009). 

Vários métodos existem para avaliar a tensão gerada pelo assentamento de 

uma prótese sobre o intermediário e implante correspondente. Uma opção para 

avaliações experimentais das características dos procedimentos clínicos e 

laboratoriais é a análise com strain gauges ou extensometria. No caso dos 

extensômetros elétricos, instalados na superfície do material a ser avaliado, é 

possível obter dados quanto às forças exercidas sobre os implantes/ intermediários, 

e ainda transferidas às estruturas de suporte (CLELLAND et al., 1993; 

SPIERKERMANN et al., 1995). Quando uma carga (tensão) é aplicada a um corpo, 

ocorre a sua deformação que é expressa em “ε” (épsilon). Para corpos muito rígidos, 

como é o caso dos metais, ou quando a força exercida é de baixa intensidade, esses 

valores são muito pequenos e, assim, a compressão ou o alongamento relativo são 

expressos em µε (microdeformação ou microstrain), que corresponde 10-6 ε. Mil 

unidades de microdeformação (1.000mε) correspondem ao alongamento ou 

compressão de 0,1% da estrutura em questão (FROST, 1994; WISKOTT; BELSER, 

1999).  

A ausência de um único método eficaz na avaliação da adaptação passiva 

remete à necessidade de buscar novas formas de mensurar ou quantificar essa 
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adaptação. Assim, o estudo das microdeformações nos componentes de implantes, 

decorrentes de seu assentamento e aparafusamento, pode ser utilizado como um 

indicativo do nível de passividade obtido com determinada infraestrutura. 

 As desadaptações angulares estudadas por Bianco (2014) foram capazes de 

influenciar a distribuição de tensões na região perimplantar, e ainda, demonstraram 

que quanto maior o nível de desadaptação mais altas foram as tensões geradas. 

Visando dar continuidade aos estudos recentes neste assunto, (HOLLWEG et al., 

2012; ALBARRACÍN, 2011; COSTA et al., 2011, BRAGA, 2013; BIANCO, 2013) os 

quais vem sendo realizadas pelo Departamento de Prótese da Faculdade de 

Odontologia de Bauru-SP (FOB-USP), este trabalho procura entender melhor o que 

poderia ocasionar essas desadaptações, as quais resultam em tensões, partindo do 

princípio que elas podem ser oriundas do método e/ou materiais utilizados na sua 

fabricação. Para isso, avaliamos a correlação da deformação gerada pela aplicação 

de carga nas infraestruturas com suas medidas internas de comprimento, altura e 

angulação. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Esta revisão de literatura foi dividida em tópicos, abordando os assuntos 

individualmente, para facilitar a leitura. Foram reunidos trabalhos prévios relevantes 

para essa pesquisa. 

 

 

2.1 Análise da Biomecânica em Prótese sobre Implante  

 

O precursor que enfatizou a importância da biomecânica nas próteses sobre 

implante, foi Skalak (1983). Este autor publicou um dos primeiros trabalhos a 

respeito deste assunto afirmando que o sucesso ou a falha deste tipo de prótese tem 

como fatores críticos a incidência e a transferência de estresses mecânicos sobre os 

implantes e destes para o tecido ósseo adjacente. Sugerindo que tanto o tecido 

ósseo como os implantes sejam submetidos somente a forças aos quais estão aptos 

a receber, salientou que a conexão rígida da prótese parcial fixa com o implante 

osseointegrado constitui uma unidade e, conseqüentemente, qualquer 

desalinhamento entre a prótese fixa e o implante resulta em um estresse interno 

entre prótese, implante e osso. Enfatizou que muito embora esse estresse não 

possa ser detectado visual ou clinicamente, pode ocasionar falhas, mesmo na 

ausência de forças externas, destacando a importância da utilização de materiais e 

técnicas que absorvam e distribuam melhor as cargas.  

Diante dos tipos de forças que atuam sobre o sistema prótese, implante e 

osso, a força axial é a mais favorável quanto a distribuição uniforme do estresse no 

implante. O assentamento perfeito entre infraestrutura e os pilares é a garantia para 

que o momento seja uniformemente distribuído, caso contrário algumas unidades 

receberão maior porção da carga, enquanto outras não serão devidamente 

carregadas. Um exemplo disso é a infraestrutura não apresentar rigidez adequada, o 

que resulta na unidade mais próxima da carga receber maior parte do momento. 

Situações assim levam a apresentação do ponto mais fraco do sistema: o parafuso 

de ouro pra fixação da prótese. Algumas vezes as fraturas desses parafusos 

ocorrem e a causa mais comum é o afrouxamento. Se este fraturar, mesmo estando 
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bem apertado, pode indicar a imprecisão da infraestrutura protética (RANGERT, 

JEMT e JÖRNEUS, 1989).  

Outros estudos concluíram que o afrouxamento é um problema potencial de 

todos os tipos de parafuso, não somente daqueles em ouro. O apertamento 

insuficiente e a geometria do parafuso são as causas principais, pois a força de 

tensão age no sentido da cabeça para as roscas do parafuso. Quanto maior for a 

pré-carga, melhor será a força de contato entre o intermediário e o implante. E 

quanto mais rígidos forem os materiais, mais estável é a união. Durante o 

apertamento, o parafuso sofre forças de tensão, o que propicia um certo 

alongamento do mesmo já que todos os materiais apresentam certo grau de 

elasticidade. Maior a estabilidade final do parafuso, quanto maior for o alongamento 

(JÖRNEUS, JEMT e CARLSSON, 1992). 

Weinberg (1993) afirma que uma pré-carga insuficiente e/ou adaptação 

inadequada entre a infraestrutura e o intermediário pode acarretar na fratura ou 

deformação do parafuso de retenção. Isto ocorre porque uma desadaptação na 

interface intermediário/infraestrutura gera força de cisalhamento no parafuso, o que 

pode ser maior que a capacidade de suportar, podendo causar a fadiga do metal e 

até a sua falha. No caso de uma prótese unitária o afrouxamento é facilmente 

detectável, já numa prótese extensa a falta de adaptação, concomitante a falha do 

parafuso, alteram a distribuição da força oclusal para outras regiões, podendo 

sobrecarregar alguns dos implantes.  

Taylor (1998), avaliando os problemas encontrados na implantodontia, 

observou que a desadaptação dos componentes protéticos têm um papel importante 

nas falhas mecânicas. Ressaltou ainda, a conexão do intermediário com o implante, 

mantida pelo parafuso, é uma região sujeita aos altos níveis de tensão devido a 

proximidade com a crista alveolar, região que dissipa as forças mastigatórias. 

A teoria “mecanostática”, proposta por Frost (1994), pode ser utilizada para 

quantificar qual a tensão máxima suportada pelo osso, na tentativa de correlacionar 

as forças transmitidas aos implantes osseointegrados, com os graus de 

remodelação óssea sofrida pelos tecidos circunjacentes. Assim, foi estabelecido 

uma “tensão mínima efetiva”(TME) de 50µε (microstrain – unidade de deformação) 

acima da qual a resposta adaptativa ocorreria, descrevendo “janelas”de atividade. 

Quando os valores dos sinais mecânicos da deformação óssea permanecem abaixo 

de 50µε (“janela de desuso”- atrofia) o osso é perdido por aumento da remodelação, 
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com balanço negativo entre reabsorção e formação. No intervalo de 50µε e 1500µε 

(“janela fisiológica”- remodelação óssea) ocorre o equilíbrio entre formação e 

reabsorção, ; quando o valor ultrapassar 1500µε (“janela de sobreuso”- hipertrofia), a 

modelação óssea pode ocorrer. Deformações acima de 3000µε a 4000µε 

(“sobrecarga patológica”) podem gerar reabsorção, e a tensão de fratura do osso 

está em torno de 25000µε. O autor ainda sugere, que certos hormônios e agentes 

bioquímicos podem enganar o sistema alterando os limites das janelas fisiológicas, 

permitindo então, que o uso mecânico normal aumente a densidade e resistência 

óssea significantemente.  

De acordo com Oh et al. (2002), os principais fatores relacionados à perda 

óssea precoce ao redor dos implantes são: trauma cirúrgico, sobrecarga oclusal, 

periimplantite, microgap entre intermediário e implante, formação do espaço 

biológico e desenho do pescoço do implante. Na revisão desses autores foi 

demonstrado que o estresse se concentra na região da crista óssea ao redor dos 

implantes. Se algum tipo de força excessiva está presente após o carregamento da 

prótese inicia-se a perda óssea nesta região. Neste caso, a densidade óssea afeta a 

quantidade de perda óssea, e também com o carregamento progressivo dos 

implantes esta densidade aumentaria. O estabelecimento do espaço biológico dos 

implantes poderia contribuir para a perda óssea precoce ao redor dos implantes. 

Percebe-se que a formação do espaço biológico está relacionada à localização do 

microgap e a localização da superfície lisa/rugosa do pescoço do implante poderiam 

contribuir para a perda óssea precoce da crista. Na opinião dos autores trabalhos 

randomizados são necessários para determinar o verdadeiro mecanismo de perda 

óssea precoce.  

Na revisão de literatura de Sahin et al. (2002), foram listados trabalhos que 

avaliavam a influência das forças funcionais na biomecânica de próteses 

implantossuportadas. Alguns dos fatores que influenciam na distribuição de cargas 

são: geometria, tamanho, diâmetro, angulação e localização dos implantes no arco, 

bem como, geometria e material das próteses, assentamento da infraestrutura, 

localização, direção e magnitude das forças aplicadas, dentição antagonista, 

deformação mandibular, densidade óssea, idade e sexo do paciente e rigidez dos 

alimentos. Concluíram que existe uma melhora no tratamento com implantes 

osseointegrados quando o conjunto prótese implante não recebe forças oclusais 

excessivas. Quando acontece uma sobrecarga (acima de 4000µε) o estresse e a 
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tensão gerados excedem o limiar fisiológico tolerado pelo osso e ocorrem 

microfraturas na interface implante/osso. Falhas tardias em implantes, para estes 

autores, após a instalação das próteses, são observadas e estão correlacionadas 

com complicações biomecânicas e que os mecanismos relacionados com estas 

falhas ainda não são totalmente entendidos contando com uma literatura 

inconclusiva neste assunto.  

 

 

2.2 Passividade em Prótese sobre Implante 

 

Em um estudo longitudinal, em que avaliavam a efetividade clínica de 

implantes osseointegrados, foram descrito os aspectos clínicos e as complicações 

encontradas. A fratura do parafuso de ouro foi a falha protética mais comum. Os 

autores justificam esse problema em decorrência de sobrecargas ou ausência de 

adaptação passiva da infraestrutura. Afirmaram ainda que, a maioria dos problemas 

encontrados foi de natureza iatrogênica, embora alguns fossem inerentes ao próprio 

método (ZARB e SCHMITT, 1990).   

Em outro estudo longitudinal (JEMT, 1991), foi feito um acompanhamento de 

próteses parciais fixas sobre implante ao longo do primeiro ano de instalação. Com 

este período de observação foi possível concluírem que uma prótese com desenho 

adequado, sendo está rígida e com adaptação passiva, o risco de fratura dos 

componentes é baixo e a incidência dessa falha é maior no primeiro ano de função. 

A maioria dos problemas foram facilmente resolvidos, poucos comprometeram a 

estabilidade contínua das próteses fixas. 

Goll (1991) descreveu as dificuldades em se obter uma infraestrutura com 

perfeita adaptação, uma vez que os passos para confecção de uma prótese sobre 

implantes são críticos. A fim de reduzir erros e distorções durante a confecção da 

infraestrutura, o autor recomendou a utilização, preferencialmente, de componentes 

usinados, por apresentar uma adaptação mais previsível em relação aos 

componentes plásticos fundíveis. A adaptação dos componentes de moldagem e do 

cilindro deve ser verificada durante as etapas clínicas para assegurar que todos os 

componentes se encaixem adequadamente. Recomendou ainda, a fundição da 

infraestrutura metálica em monobloco, justificando que a soldagem de duas ou mais 

partes pode alterar as propriedades do metal.  
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No estudo de Aguiar-Junior et al. (2009) compararam a precisão do ajuste de 

três tipos de infraestruturas, de três elementos implantossuportadas, fundidas em 

liga de níquel-cromo das seguintes formas: fundida em peça única, fundidas em 

peças separadas na região do pôntico com seções transversais ao longo eixo e na 

diagonal, posteriormente soldadas a laser. No teste de aperto de um único parafuso, 

com as leituras feitas do lado oposto ao apertado, o grupo fundido em monobloco 

(57µm) foi significativamente diferente do grupo seccionado diagonal (18µm), mas 

não diferente do grupo seccionado transversalmente (31µm). Os resultados mostram 

que a soldagem de infraestruturas seccionadas diagonalmente reduz os níveis de 

desajuste da prótese, e também, melhoram os níveis de passividade quando 

comparados à fundição em monobloco.  

Para Yanase et al. (1994) a prova da infraestrutura é um dos procedimentos 

mais críticos durante a fabricação de uma prótese implantossuportada. A distorção 

do modelo pode ter papel fundamental na fabricação da infraestrutura, fendas de até 

150µm são fechadas pelo aperto dos parafusos. O exame visual e a sondagem são 

usados como complemento de identificação da adaptação. Estes autores afirmam 

ainda, um assentamento defeituoso da infraestrutura adiciona estresse 

desnecessário na interface entre osso e implante mesmo antes de uma carga 

oclusal ter sido aplicada. Obter um assentamento passivo de uma prótese fundida 

impantossuportada é um aspecto extremamente importante para os implantes.  

Também sugeriram (YANASE et al., 1994) que a inspeção visual e o 

apertamento do parafuso são as melhores formas de avaliar a adaptação. Durante o 

aperto do parafuso distal deve-se observer a adaptação do outro lado da peça. 

Técnica facilmente realizada clínica e laboratorial, embora não seja possível quando 

a interface está localizada a nível subgengival. Neste caso, o autor recomenda 

observar a quantidade de voltas necessárias para apertar o parafuso e caso um 

parafuso exigir mais voltas pode ser indício de um desajuste vertical.  

Milington e Leung (1995) avaliou a adaptação individual de uma infraestrutura 

de ouro, parafusada sobre quatro intermediários. Diferentes alturas de discrepâncias 

verticais foram introduzidas entre o intermediário e a infraestrutura. Um transdutor foi  

utilizado para medir o tamanho da fenda. Como resultado, o nível de aumento do 

estresse com o aumento da fenda não foi proporcionalmente linear. A maior 

concentração de estresse foi evidenciada sobre os intermediários. O nível de 

estresse mostrou um rápido aumento chegando a um platô com a fenda de 55µm. 
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Fendas maiores que 55µm, o parafuso não é capaz de exercer força suficiente para 

aproximar a infraestrutura e o intermediário, ou seja a pré-carga não era alcançada 

com o torque utilizado. 

Segundo Carlson e Carlson (1994), adaptação passiva significa que uma 

prótese pode ser parafusada sem causar estresse ou tensão. No entanto, não existe 

uma adaptação absolutamente passiva já que todo aperto do parafuso gera certa 

deformação da prótese e/ou do osso, induzindo algum estresse ao sistema. Uma 

prótese mal adaptada gera estresse e tensão adicional que diminui a longevidade 

dos componentes. Sugeriram duas formas de medir o grau de desadaptação; uma 

medindo as forças induzidas durante o aperto dos parafusos, outra através da 

medida da extensão da desadaptação por meio de um microscópio. A precisão da 

adaptação entre implante/ intermediário e o componente protético da infraestrutura 

tem sido discutida como um fator significante na transferência do estresse, na 

biomecânica dos sistemas de implantes, no que diz respeito a complicações e 

resposta biológica dos tecidos nesta interface.  

De acordo com Sahin e Çehreli (2001), para proporcionar um assentamento 

passivo de uma prótese a infraestrutura deveria, teoricamente, induzir tensão igual a 

zero nos componentes do implante e seu entorno ósseo quando na ausência de 

carga externa. Como já foi salientado por outros autores(ASSUNÇÃO; GENARI-

FILHO; ZANIQUELL, 2004; BARBOSA et al., 2007), essa passividade é díficil de ser 

obtida em consequência dos procedimentos clínicos e laboratorias que envolvem a 

confecção das infraestruturas. O simples aperto dos parafusos causa tensões no 

sistema e a magnitude depende da quantidade de desajuste. No entanto, uma 

adaptação marginal aceitável não significa a obtenção de uma adaptação passiva. 

Por isso, estes autores sugerem uma avaliação da tensão gerada em cada 

intermediário e/ou componente protético antes e após o apertamento dos parafusos 

e/ou cimentação para verificar a passividade de uma infraestrutura. Para isso é 

necessário a utilização de “strain gauges”  (extensômetros).  
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2.3 Análise com Strain gauges em Prótese sobre Implante 

 

Existem vários métodos de investigação e análise biomecânica em prótese 

sobre implantes. A utilização de extensômetros (strain gauges) possibilita a 

aquisição de resultados valiosos, podendo qualificar e quantificar as forças exercidas 

sobre implantes e às estruturas de suporte. Segundo Rubo e Souza (2001), a 

extensometria é a melhor opção para as avaliações experimentais que têm por 

objetivo delinear de forma mais precisa as características dos procedimentos clínicos 

e laboratoriais. E ainda, descrevem os strain gauges, ou extensômetros, como 

pequenas resistências elétricas que alteram a resistência criada à corrente de baixa 

intensidade que os percorre, quando submetidos a mínima deformação sofrida. 

Estes sensores registram, com precisão, qualquer tensão ou deformação sofrida 

pelo objeto em que estão aplicados.  

No trabalho de Karl et al. (2009) são discutidos os métodos atuais aplicados 

na análise biomecânica em Odontologia. Para fins ilustrativos, foram avaliadas as 

tensões desenvolvidas por uma prótese fixa implantossuportada sem passividade, 

por quatro técnicas diferentes: fotoelasticidade, strain gauges, elemento finito e 

análise tridimensional da deformação. Com os strain gauges, segundo esses 

autores, é possível obter resultados quantitativos que podem ser usados numa 

simulação de carga nos implantes. Os valores fornecidos por esses extensômetros 

podem ser utilizados como base de cálculo em elemento finito. 

Na Odontologia, muitas medições são feitas utilizando strain gauges, como: 

avaliação de efeitos de abrasão, desempenho de materiais reembasadores sobre 

dentaduras, pré-carga em parafusos, contração de polimerização de compósitos, 

deformação de raízes durante tratamento endodôntico, precisão de diferentes 

técnicas de moldagem e, principalmente, carregamento sobre e ao redor de 

componentes e implantes dentários (KARL et al., 2009b).  

Hegde et al. (2009), testou a exatidão das medições realizadas com 

extensômetros para validar o seu uso em estudos de desadaptação. O estudo 

demonstrou que ausência ou presença de microgaps não é indicativo de 

passividade, sugerindo que esse não é um parâmetro confiável. Porém, a forte 

correlação encontrada entre desadaptação e tensão sugere que extensômetros 

podem ser utilizados com a finalidade de estimar a passividade de uma 

infraestrutura sobre implante. 
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Numa revisão crítica que compararam métodos clínicos e laboratoriais 

utilizados para avaliar a adaptação de próteses sobre implante (ABDUO et al., 

2010), os autores consideram que métodos clínicos apresentam limitações, 

enquanto os laboratoriais são mais precisos. A extensometria foi citada como um 

método in vitro que apresenta simplicidade em situações complexas, dados 

quantitativos e qualitativos, uso em infraestruturas intraoral, e ainda em situações 

onde materiais simulam as condições reais. Como desvantagem foi apresentado a 

sua extrema sensibilidade a mudança de temperatura, ruídos e análise restrita ao 

seu posicionamento. 

Baseado nas vantagens que esse método de avaliação apresenta, um 

trabalho (ABDUO et al., 2011) utilizou strain gauges para avaliar o nível de 

adaptação de infraestruturas sobre implante quanto aos valores quantitativos e 

qualitativos apresentados após aplicação de carga constante em direções pré-

determinadas, sobre os implantes. Quantitativamente, houve um aumento de tensão 

durante o aperto dos parafusos, mas que atingiu um platô ao final. Qualitativamente, 

os valores de compressão apresentavam-se negativos, enquanto os de tensão 

positivos, mas houve uma tendência de valores contrários ocorrerem em strain 

gauges em posições contrárias. 

Albarracín (2011) avaliou através de extensômetros a deformação gerada no 

intermediário e osso perimplantar de coroas unitárias implantossuportadas, após 

aplicação de carga. O trabalho utilizou cilindros de ouro sobrefundidos com liga de 

PdAg, cilindros de CoCr usinado sobrefundidos com a liga NiCoCr, cilindros de 

acrílico fundido com a liga de NiCoCr. Cada corpo de prova, quatro de cada grupo, 

foi submetido à aplicação de carga axial de 300N no centro da oclusal de cada 

coroa, em uma máquina de ensaio universal. Os resultados mostraram que os tipos 

dos cilindros não alteraram o resultado final de distribuição de tensão no 

intermediário, após o carregamento. As coroas confeccionadas com o cilindro de 

CoCr usinado tiveram o comportamento mais estável, com relação à uniformidade, 

na distribuição das tensões no intermediário e no osso simulado, quando comparado 

aos demais grupos.  

Costa (2011) estudou, com auxílio de strain gauges, a deformação ocorrida 

nos intermediários e região perimplantar durante sete etapas de confecção de uma 

prótese parcial fixa, parafusando a infraestrutura da mesma. As leituras foram 

realizadas em sete momentos, obtendo os valores médios de deformação no 



  2 Revisão de Literatura 35 

 

poliuretano e no intermediário, respectivamente: 1) cilindros de cobalto-cromo pré-

fabricados, grupo controle (36,4µɛ e 87,5µɛ); 2) infraestrutura sobrefundida em 

monobloco com liga de níquel-cobalto-cromo (340,3µɛ e 131,4µɛ); 3) em seguida 

seccionada com espaço livre para solda (43,2µɛ e 66,6µɛ); 4) seccionada com 

espaço livre para solda preenchida com resina acrílica quimicamente ativada 

(Duralay) (74µɛ e 86,8µɛ); 5) seccionada e soldada (280µɛ e 146,2µɛ); 6) soldada 

com aplicação de cerâmica (288,7µɛ e 151,1µɛ) e 7) finalizada com aplicação do 

glaze, acabamento e polimento (359,9µɛ e 197,8µɛ). Os resultados permitiram 

concluir que o procedimento de soldagem diminuiu os níveis de deformação, 

enquanto que as outras etapas aumentaram  as deformações. 

Hollweg et al. (2012), em um trabalho que avaliava a deformação sofrida nos 

pilares com a fixação de infraestruturas de cobalto-cromo e prata-paládio, observou 

uma combinação de forças de compressão e tração em ambos os pilares. Além 

disso, o autor relata que apesar de visualmente bem adaptadas, as infraestruturas 

não transmitem carga aos pilares de maneira uniforme. 

  Bianco (2013) estudou a influência das desadaptações angulares unilaterais 

na distribuição de tensões na região perimplantar de pilares tipo UCLA, no momento 

da pré-carga e carga axial. Infraestruturas de CoCr foram divididas em 4 grupos: 1) 

adaptado; 2) desadaptação 50µm; 3) desadaptação 100µm; 4) desadaptação 

200µm, todas as desadaptações são por vestibular unilateral angular. Quatro 

extensômetros foram utilizados para aferir a quantidade de deformação, em cada um 

dos implantes (ao todo 2) foi posicionado um strain gauges na região vestibular, 

distal, lingual e mesial. Foram realizados dois testes: um teste de pré-carga com um 

torque de 32Ncm e o teste de carga com uma força axial estática de 300N. Como 

conclusão, o trabalho mostrou que as desadaptações influenciam na distribuição das 

tensões na região perimplantar e que quanto maior a desadaptação, mais altas são 

as tensões geradas.  

Braga (2013), avaliou através de strain gauges o desenvolvimento de tensão 

provocada pela fixação de infraestruturas confeccionadas pelo CAD/CAM e pela 

fundição convencional. Os grupos das infraestruturas eram divididos da seguinte 

forma: 1) Ni-Cr fundidas convencionalmente pela técnica da cera perdida; 2) Zircônia 

confeccionada pela técnica do CAD/CAM de usinagem; 3) Co-Cr confeccionada pela 

técnica CAD/CAM de sinterização a laser. Durante o aperto dos parafusos as 

tensões eram registradas no intermediário e no material de osso simulado. O estudo 
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concluiu que as duas técnicas de CAD/CAM testadas não proporcionam 

infraestruturas com passividade superior às obtidas convencionalmente. Além disso, 

todas as peças apresentam certo grau de desadaptação, o que implica em uma 

distribuição não homogênea das tensões geradas no sistema. 

 

 

2.4 Sistemas de confecção de infraestruturas implantossuportadas 

 

A literatura tem mostrado resultados positivos quanto ao uso de 

extensômetros na análise de tensão gerada no sistema infraestrutura/ intermediário/ 

implante, o que contribui para avaliação da passividade de uma infraestrutura. 

Contudo, algumas estratégias conhecidas podem ser utilizadas a fim de assegurar 

um melhor assentamento das infraestruturas como: minimizar a influência dos 

materiais de moldagem e confecção dos modelos de gesso, uso de ligas metálicas 

que apresentem baixa contração de fundição, seccionamento e soldagem posterior. 

Cada etapa da confecção de uma prótese é capaz de influenciar na adaptação final 

da mesma, além disso os materiais e técnicas utilizadas atualmente não são 

precisos dimensionalmente, o que anseia por futuros desenvolvimentos.  

Assim sendo, será abordado as duas técnicas mais utilizadas hoje para 

confecção de infraestruturas, são elas: fundição convencional, pela técnica da cera 

perdida; Sistemas CAD/CAM, usinagem e sinterização a laser. 

 

2.4.1 Sistema convencional  

 

A técnica de confecção de infraestruturas a partir de um padrão de cera foi 

adaptado pela Odontologia a partir de uma técnica utilizada para confecção de jóias 

(VAN NOORT, 2012). Este sistema de fundição tradicional demanda tempo e mão 

de obra intensiva devido às suas várias etapas de fabricação, além de apresentar 

uma grande limitação que é a distorção da peça fundida, algo inerente a técnica. 

São várias as fontes de erro, como por exemplo, tomada de impressão, confecção 

do modelo mestre, proporção da mistura de revestimento e técnica de fundição. Em 

virtude das limitações desta técnica, e a necessidade de trabalhos mais precisos, 

várias técnicas aditivas de correções surgiram, como: seccionamento e soldagem, 
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soldagem a laser, uso de elementos pré-fabricados e eletroerosão (VAN NOORT, 

2012).  

Karl e colaboradores (2004, 2005, 2006) realizaram uma série de estudos 

para verificar se há influência dos métodos de fabricação, ou ainda, retenção das 

infraestruturas sobre a passividade na adaptação das mesmas. Foi utilizado apenas 

um modelo experimental em todas as pesquisas, o qual consiste em três implantes 

com infraestruturas de 5 elementos, dois pônticos e três pilares. Foram quatro 

grupos diferentes das próteses avaliadas: 1) cimentada/técnica de 

reposicionamento; 2) parafusada/cilindros totalmente calcináveis; 3) 

parafusadas/cilindros pré-fabricados e sobrefundidos; 4) parafusada/ cilindros pré-

fabricados e agente de união adesivo. Os extensômetros foram posicionados 

próximos aos implantes e sobre os pônticos.   

Os resultados dessa série de trabalhos permitiu concluir que a eliminação de 

variáveis durante a confecção de uma infraestrutura pode gerar restaurações com 

melhor adaptação (KARL et al., 2004). Em outra ocasião, foi observado que a 

cobertura cerâmica provocou aumento nas tensões e, uma certa, desadaptação das 

próteses convencionais fixas testadas (KARL et al., 2005). Quando avaliado a 

magnitude de tensão através de elemento finito, desse mesmo modelo de estudo e 

infraestruturas, considerando uma carga axial 200N, concluiu-se que diante da 

dificuldade na obtenção de uma passividade absoluta é aceitável apresentar um 

nível de precisão suficiente para que as restaurações não causem dano ósseo 

(KARL et al., 2006).  

Em 2009, Oyagüe e colaboradores, avaliou a influência do tipo de liga, 

revestimento e técnicas de fundição na adaptação marginal de infraestruturas 

cimentadas sobre intermediários de implantes. Foram estudados infraestruturas de 

três elementos em Co-Cr, Ti e Pd-Au, sendo 10 espécimes de cada. A discrepância 

vertical apresentada era avaliada através de microscopia eletrônica de varredura. As 

infraestruturas de Co-Cr apresentaram os maiores valores de discrepância vertical, 

diferente dos outros materiais. Dessa forma, foi concluído que a adaptação vertical 

de infraestruturas implantossuportadas foi influenciada pelo tipo de liga, 

revestimento e método de fundição.  

Numa revisão sistemática (ABDUO et al., 2010), em que estudos sobre 

adaptação de infraestruturas, sobre implantes, confeccionadas por diferentes 

métodos como fundição por ligas nobres e não nobres foram avaliados, houve uma 
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tendência de melhores resultados para a adaptação de ligas nobres. Além disso, 

infraestruturas confeccionadas sobre componentes pré-fabricados parecem menos 

propensas a imprecisões quando comparadas com aquelas feitas a partir de 

cilindros totalmente calcináveis. Dentre as ligas não nobres, a de Co-Cr exibiu 

resultados inferiores em relação a adaptação que a de Ni-Cr, enquanto o Ti 

apresentou os melhores valores em comparação com as duas ligas. O trabalho 

concluiu que as peças em metais nobres podem apresentar uma adaptação 

previsível sem a necessidade de métodos adicionais para melhorá-la, enquanto que 

as de metais básicos devem passar por tratamentos de solda a laser, eletroerosão 

para uma adaptação aceitável.  

Barbosa et al. (2010) utilizou Ti, Co-Cr e Ni-Cr-Ti como materiais para 

confecção de infraestruturas implantossuportadas buscando comparar a adaptação 

vertical e a passividade das mesmas. A partir dos resultados do trabalho foi 

concluído que a adaptação vertical das infraestruturas não foi afetada pelos 

materiais testados, mas a liga de Co-Cr apresentou os piores valores para 

adaptação passiva. Dentro dessa mesma linha de estudo, Torres et al. (2011) 

utilizou diferentes tipos de ligas para investigar possível correlação entre 

desadaptação verticais de infraestruturas e tensões transmitidas a implantes. Foi 

utilizada microscopia óptica para avaliação das desadaptações, e ainda, análise 

fotoelástica para verificar estresse transmitido aos implantes. Os autores concluíram 

que não houve correlação entre o grau de desadaptação vertical e a quantidade de 

estresse gerada para nenhum dos materiais avaliados.  

 

2.4.2 Sistemas CAD/CAM 

 

O desajuste entre prótese e implante é uma fonte de preocupação clínica 

importante devido à ausência de mobilidade, inerente ao ligamento periodontal 

ausente nos implantes osseointegrados. Logo, para que ocorra uma acomodação do 

sistema, métodos foram desenvolvidos para obtenção de restaurações com melhor 

adaptação. Com o anseio por próteses mais precisas, a tecnologia odontológica, 

acostumada com o método padronizado de fundição por cera perdida, foi melhorada 

com a introdução dos sistemas CAD/CAM (MIYASAKI e HOTTA (2011). Francois 

Duret (1971), introduziu a tecnologia CAD/CAM na Odontologia restauradora. 

Basicamente, para se utilizar um sistema CAD/CAM, o modelo de trabalho é 
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escaneado, e uma restauração ou infraestrutura é projetada em um programa de 

computador (CAD – desenho assistido por computador). A partir desse desenho, a 

restauração ou infraestrutura é produzida por um equipamento específico (CAM – 

manufatura assistida por computador), através de um processo de usinagem ou 

sinterização a laser.  

Abduo et al. (2014), numa revisão de literatura verificou o efeito do uso de 

CAD/CAM, e dos materiais, na adaptação final de próteses implantossuportadas. Os 

resultados desse trabalho deixa claro que adaptação passiva, realmente, não existe, 

e que não é possível de se obtê-la com os métodos de fabricação que hoje 

possuímos, isso inclui: fundição convencional, sinterização a laser, usinagem. Após 

comparação entre CAD/CAM e outras técnicas de fabricação, existe um consenso 

entre os trabalhos inclusos nesta revisão de que o CAD/CAM se não superior, é pelo 

menos equivalente as demais técnicas. Além disso, se apresenta como um método 

capaz de produzir infraestruturas mais precisas, resultado da eliminação de algumas 

etapas da fabricação que seriam grandes contribuintes na imprecisão dos trabalhos. 

Os diferentes resultados quanto a maior precisão das infraestruturas realizadas por 

CAD/CAM implantossuportadas em comparação com as dentossuportadas, devem 

ser atribuídos, segundo esses autores, por dois motivos: primeiro, pela boa definição 

que se tem dos intermediários, quanto aos ângulos, formato, medidas, o que não 

acontece com os dentes que depende do preparo individual de cada profissional; 

segundo, as dimensões dos intermediários e implantes fazem parte do software do 

CAD, não precisam ser escaneadas.   

 

2.4.2.1 Usinagem 

 

A introdução de infraestruturas usinadas em peça única, por meio do sistema 

CAD/CAM, tem sido uma das abordagens mais recentes quanto ao problema de 

desadaptação, mesmo esse sendo um processo de fabricação menos dependente 

de procedimentos laboratoriais manuais como a fundição convencional 

(SIERRAALTA et al., 2012).  O primeiro material utilizado pela técnica CAD/CAM 

para confecção de infraestruturas sobre implante foi o titânio (ABDUO, 2012), depois 

como alternativa para o metal, a zircônia se tornou um material disponível, mais 

estético, alta resistência à fratura, biocompatibilidade, baixa condutibilidade térmica, 

atributos cruciais para a aplicação dental (KOHORST et al., 2011). A zircônia existe 
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de dois tipos, em blocos, para ser usada em CAD/CAM. A primeira delas é um bloco 

totalmente sinterizado, para usinagem direta; a segunda é um bloco parcialmente 

sinterizado para fabricação em CAD/CAM, mas que posterior a usinagem deve 

seguir com a sinterização para a obtenção do produto final. O primeiro tipo é menos 

utilizado por ser bastante rígido os blocos, o que dificulta a usinagem devido o maior 

desgastes das fresas. Enquanto que o segundo, para atingir a resistência máxima 

ocorre uma contração de 25 a 30% na zircônia, o que precisa ser calculado antes da 

usinagem das peças (DENRY e KELLY, 2008). Devido os processos de 

escaneamento, criação do software, usinagem e efeitos de contração, o uso prático 

e eficiente do método CAD/CAM deve contar com possíveis imprecisões (REICH et 

al., 2005).  

Karl e Holst (2012) quantificaram a tensão gerada por próteses fixas de três 

elementos sobre implante, fabricadas por fundição convencional em liga Au-Pd ou 

pela técnica CAD/CAM (sistema Procera). Durante a fixação das restaurações, os 

valores de tensão eram registrados, utilizando strain gauges. A tensão média variou 

de 29,35µm/m a 2.665,80µm/m, sendo os maiores valores apresentados pela 

fundição. Os autores concluíram que a fabricação de restaurações parafusadas 

sobre implantes, através da técnica do CAD/CAM, proporciona maior passividade de 

adaptação quando comparado com métodos convencionais. 

Winter et al. (2011) avaliou próteses fixas de três elementos, dois pilares 

sobre implante e um pôntico, com cinco modelos tridimensionais que diferiam em 

termos de tamanho de malha, geometria óssea, implantes e restauração. Quanto à 

restauração, havia diferença na forma das infraestruturas que poderia ser baseada 

na digitalização de uma peça obtida por CAD/CAM, ou apresentar formas livres. Um 

fator comum à todos os modelos foi a presença de um desajuste horizontal de 10µm 

entre implantes e restauração. Como resultado, o desenho das roscas influenciou 

nos valores de estresse. Além disso, o modelo de infraestrutura baseada em 

CAD/CAM apresentou menores níveis de estresse comparado àquelas de formato 

livre. 

Karl e Taylor (2011), através de medidores de tensão compararam o 

desenvolvimento de estresse provocado pela fixação de próteses fixas 

implantossuportadas confeccionadas pela fundição convencional e técnica 

CAD/CAM. Foram fabricados infraestruturas com todos os materiais disponíveis para 
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o sistema CAD/CAM Etkon (Straumann), sete grupos (n=10), e mais três grupos 

fabricadas convencionalmente. A conclusão desse trabalho demonstrou que 

infraestruturas CAD/CAM têm o ajuste tão bom quanto as infraestruturas 

convencionais e que a escolha do material restaurador tem um pequeno efeito sobre 

a passividade do ajuste. 

Um novo método de análise de desadaptação em infraestruturas sobre 

implante, com strain gauges, foi testado por Abduo et al. (2011). Oito infraestruturas 

contendo o mesmo desenho, quatro em zircônia e quatro em Co-Cr, todas usinadas 

a partir da técnica CAD/CAM foram utilizadas para o teste. Quatro strain gauges 

foram colados ao redor de cada implante (mesial, distal, vestibular e lingual) e 

medidas de tensão foram realizadas durante o aperto dos parafusos de fixação. Os 

resultados demonstraram que infraestruturas em zircônia e Co-Cr apresentaram 

tensões de mesma magnitude, sugerindo distorção similar. Porém, segundo o 

método desenvolvido, as peças de zircônia tiveram menores distância entre os 

implantes, enquanto que as peças de Co-Cr apresentaram um tamanho ligeiramente 

maior. 

Abduo et al. (2012) realizou um trabalho in vitro com infraestruturas de titânio e 

zircônia, ambas confeccionadas a partir do CAD/CAM. Extensômetros foram 

posicionados próximos aos implantes para avaliação do desenvolvimento de tensão 

e o ajuste das infraestruturas foi avaliado através de microscópio óptico. Todas as 

peças produziram tensão periimplantar, porém as de zircônia com menores valores 

(menor 200µm/m) que as de titânio (entre 200 e 250µm /m). Quanto a adaptação 

vertical, os resultados para zircônia (3,7mm) e titânio (3,6mm) foram semelhantes. 

As infraestruturas de zircônia exibiram uma adaptação passiva significativamente 

melhor (5,5mm) que as de titânio (13,6mm). Os autores concluíram que a usinagem 

controlada por computador produziu restaurações de titânio e zircônia com alta 

precisão, e a tensão desenvolvida relaciona-se mais com o grau de adaptação do 

que com o tipo de material empregado.  

Em 2012 (ABDUO), foi publicada uma revisão sistemática referente à precisão de 

adaptação e a influência dos materiais de infraestruturas sobre implantes fabricadas 

por CAD/CAM. O autor revela um consenso entre os trabalhos incluídos que as 

peças feitas por CAD/CAM foram melhores ou equivalentes em precisão de 

adaptação àquelas produzidas por outras técnicas. A adaptação vertical, observada 
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nos estudos, variou de 1 a 27µm, ou seja, mesmo sendo uma técnica de alta 

precisão, certa desadaptação é inevitável. Quanto ao material utilizado, a influência 

dos diferentes tipos na precisão da adaptação parece mínimo.  

 Berejuk et al. (2014), realizou um estudo em que compara infraestruturas 

sobre implantes de zircônia fabricada por CAD/CAM e de Co-Cr fabricadas por 

diferentes técnicas (fundição convencional a partir de cilindro calcinável, e cilindro 

pré-fabricado; feito pelo CAD/CAM). Os autores concluem que uma completa 

passividade não é capaz de ser atingida quando apenas um parafuso da 

infraestrutura é apertado, e, consequentemente, todas as infraestruturas apresentam 

microgaps no lado contralateral ao aperto do parafuso. Sugerem ainda que, mais 

estudos devem ser realizados para avaliar o tempo de sobrevivência dessas 

infraestruturas fabricadas por diferentes métodos. 

França et al. (2015), comparou a adaptação de infraestruturas sobre 

implantes confeccionadas a partir de diferentes técnicas e materiais, por exemplo: 

zirconia por CAD/CAM, Co-Cr por CAD/CAM, Co-Cr por fundição convencional. Foi 

avaliado ainda, a confecção a partir de cilindro Co-Cr pré-fabricado, ou calcinável, 

quando apenas um parafuso era apertado, e depois com os dois parafusos 

apertados. Através de microscopia eletrônica de varredura o gap marginal era 

registrado e posteriormente mensurado. Os autores concluíram que infraestruturas 

fabricadas por CAD/CAM demonstram melhores valores de adaptação marginal em 

comparação a fundição convencional. O Co-Cr usinado por CAD/CAM apresentou 

menores gap vertical que a zircônia. Quanto a passividade ela não foi influenciada 

pela técnica de manufatura ou pelo material usado. E ainda, reiteram que a 

tecnologia CAD/CAM pode ser usada para fabricação de infraestruturas 

implantossuportadas com alta precisão de adaptação.  

 

2.4.2.2 Sinterização a laser 

 

Sinterização a laser é uma técnica desenvolvida por Carl Deckard, na 

Universidade do Texas, que fabrica objetos sólidos de forma livre, esta foi 

patenteada em 1989 (MAZZOLI, 2013).  Trata-se de uma técnica CAD/CAM capaz 

de construir modelos tridimensionais, camada por camada, baseadas em imagens 

geradas em um computador. Essa tecnologia possibilitou a produção de objetos com 
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certa complexidade de geometria que os métodos de usinagem não eram capazes 

de alcançar (BERRY et al., 1997; MANGANO et al., 2012). É um método aditivo de 

construção de formas, rápido a partir de modelos CAD 3D, ou ainda, por sistemas de 

digitalização 3D, tomografia computadorizada ou imagens de ressonância 

magnética. Os arquivos CAD após serem adquiridos por algumas das formas citadas 

é exportado em formato STL (padrão de linguagem por triangulação) que é o 

formato padrão para troca de arquivos na indústria (MAZZOLI, 2013). O modo de 

ação parte de um feixe de laser que traça sobre uma superfície de um pó fortemente 

compactado feito de material termoplástico. O calor proveniente do laser acaba 

derretendo seletivamente o pó, seguindo a orientação do sistema computacional, e o 

desenho formado em cada camada segue a forma da secção transversal do modelo 

de um determinado nível específico. Todo o processo acontece dentro de uma 

câmara de fabricação na qual a temperatura está abaixo do ponto de fusão do pó. 

Assim , o calor proveniente do laser precisa elevar ligeiramente para provocar a 

sinterização (AKOVA et al., 2009; MANGANO et al., 2012; MAZZOLI, 2013). As 

vantagens apresentadas por esse processo são: rapidez, economia, peças duráveis, 

funcionais e complexas. Como desvantagens incluem: superfície granulada nas 

peças, porosa e áspera, mas passíveis de acabamentos com detalhes não tão vivos 

e refinados como em outras técnicas de prototipagem (MAZZOLI, 2013).  

A fim de estudar esta nova tecnologia de confecção de infraestruturas em 

ligas de metais básicos, Ucar et al. (2009) comparou o ajuste interno de coroas 

sinterizadas a laser em Co-Cr e fundidas convencionalmente em Co-Cr e Ni-Cr. 

Avaliou o encaixe das coroas sobre os modelos através do peso da silicona de 

adição como material de cimentação e mensuração da largura do espaço interno 

das amostras seccionadas longitudinalmente. O grupo Co-Cr sinterizado a laser 

apresentou valores significativamente mais elevados para o peso da silicona em 

comparação com os grupos fundidos convencionalmente Ni-Cr e Co-Cr. Enquanto 

que a média das larguras do afastamento interno não apresentaram diferenças 

significativas entre os três grupos. Apesar dos resultados, os autores concluíram que 

a sinterização a laser pode ser uma técnica promissora na confecção de coroas. 

Örtorp et al. (2011) em seu estudo in vitro avaliou e comparou a adaptação 

interna e marginal de prótese fixas de Co-Cr fabricadas a partir de quatro diferentes 

técnicas: cera perdida convencional, cera usinada com cera perdida, usinagem em 

Co-Cr e sinterização a laser. Essas infraestruturas foram cimentadas em modelos de 
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gesso, posteriormente o conjunto foi seccionado e a espessura do filme de 

cimentação foi medido num estereomicroscópio. Com base nos resultados, os 

autores consideraram o melhor ajuste para o grupo sinterizado, seguido do cera 

usinada com cera perdida. Diferenças estatisticamente significativas foram 

encontradas entre cera perdida convencional e sinterização a laser. Como 

conclusão, houve diferença entre os grupos, com melhor ajuste para o grupo 

sinterizado a laser.  

Num estudo clínico, Tara et al. (2011) avaliou a evolução de coroas 

metalocerâmicas fabricadas através de sinterização a laser. Foram sessenta 

restaurações cimentadas com ionômero de vidro em 39 pacientes com 

acompanhamentos anuais. Nenhum complicação técnica ocorreu durante o período 

de observação. A taxa de sobrevivência foi de 98,3%, após 47 meses de 

observação, valor este comparável com as restaurações metalocerâmicas de 

fundição convencional. Dessa forma, os autores sugerem que a tecnologia de 

sinterização a laser é promissora na fabricação de coroas. 

A microinfiltração e o desajuste vertical de infraestruturas cimentadas sobre 

implantes confeccionadas por sinterização a laser foi o objetivo do trabalho de 

Öyague  e colaboradores (2012a). Três grupos, cada qual com 30 corpos de prova, 

foram fabricados das seguintes formas: sinterizadas a laser em Co-Cr, fundidas a 

vácuo em Co-Cr, fundidas a vácuo em Pd-Au. Cada grupo foi subdividido de acordo 

com o cimento utilizado para fixação. Após o período de imersão em água, o 

desajuste vertical foi medido através de um microscópio eletrônico de varredura e a 

microinfiltração recebeu scores através de um microscópio digital. Com base nos 

resultados, o grupo sinterizado a laser apresentou melhor adaptação marginal, 

seguidas pelo grupo de fundição em Pd-Au e Co-Cr. Quanto a microinfiltração, os 

melhores valores foram dos cimentos resinosos. A conclusão do trabalho permite 

dizer que a sinterização a laser pode ser uma boa alternativa para o alcance da 

adaptação passiva de infraestruturas cimentadas sobre implante. 

No mesmo ano, Öyague e seus colaboradores (2012b) realizaram outro 

estudo avaliando infraestruturas sinterizadas a laser. A discrepância vertical foi 

avaliada em microscópio eletrônico de varredura. A amostra possuía infraestruturas 

fabricadas por sinterização a laser em Co-Cr e pela técnica convencional em Co-Cr, 

Ni-Cr-Ti e Pd-Au. Amostras foram cimentadas utilizando 3 tipos diferentes de 

cimento: ionômero de vidro modificado por resina, cimento auto-adesivo e cimento a 



  2 Revisão de Literatura 45 

 

base de acrílico. Diante das imagens adquiridas através da microscopia, as peças 

sinterizadas a laser conseguiram o melhor ajuste dentro dos cimentos testados. No 

entanto, todos os valores de desajuste foram considerados clinicamente aceitáveis. 

No ano seguinte, Öyague et al. (2013) publicaram outro estudo semelhante 

que avalia desajuste e microinfiltração, agora com copings sendo cimentados sobre 

implantes. As infraestruturas unitárias foram confeccionadas por sinterização a laser, 

fundição a vácuo em Co-Cr e Ni-Cr-Ti. As amostras foram cimentadas com 

diferentes tipos de cimentos, os quais também estavam sendo estudados. Após 60 

dias de armazenamento em água, o desajuste vertical foi analisado em microscópio 

eletrônico de varredura e a microinfiltração em microscopia digital. Independente do 

cimento, o grupo sinterizado a laser apresentou melhor adaptação. Os outros grupos 

também apresentaram boa adaptação, mas com maiores pontos de microinfiltração. 

Como conclusão, a sinterização a laser pode ser um método confiável para fundição 

de ligas de metais básicos, e não houve uma forte correlação entre desajuste-

microinfiltração.  

Suleiman e Von Steyern (2013) compararam a resistência à fratura de coroas 

metalocerâmicas com infraestrutruras em Co-Cr confeccionadas a partir de 

diferentes técnicas, são elas: fundição convencional, usinagem e sinterização a 

laser. Um total de 50 coroas, divididas em 5 grupos: Co-Cr fundida, Co-Cr usinado, 

dois grupos de Co-Cr sinterizado a laser e um grupo controle de liga de ouro 

fundida. As coroas foram submetidas à termociclagem (5000 ciclos, 5-55°C) e pré-

carga (30-300N, 10.000 ciclos) sendo carregadas até a ocorrência de fratura. Houve 

diferença significativa na resistência à fratura entre o grupo controle e um dos 

grupos sinterizados a laser. Os autores concluem que, apesar do grupo controle 

apresentar resistência maior que um dos grupos confeccionadas com base em Co-

Cr, não houve diferença de resistência entre os grupos Co-Cr fabricados por 

diferentes técnicas. 
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3 Proposição 

 

 

A proposta deste trabalho é avaliar, com auxílio de strain gauges, a 

deformação média gerada nos intermediários, após a aplicação de carga axial de 

300N sobre doze infraestruturas de três elementos confeccionadas por três materiais 

diferentes. E ainda, através de microscopia confocal a laser avaliar as medidas de 

comprimento, altura e angulação desses mesmos espécimes e mini pilares. Assim 

sendo, será possível verificar: 

 

1. A quantidade de deformação sofrida pelos intermediários durante a 

aplicação de carga, bem como o tipo de deformação(tensão ou 

compressão) sofrida; 

 

2. A influência que o material e sua técnica de confecção podem ter diante 

dos resultados encontrados; 

 

3. A possível correlação que os valores encontrados para comprimento, 

altura e ângulo dos espécimes e mini pilares com a deformação 

apresentada.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Modelo experimental 

 

Para esta pesquisa foi utilizado um modelo experimental à base de 

poliuretano (Resina F16 Axson Brasil- São Paulo, Brasil), com propriedades 

elásticas uniformes (isotrópico) e módulo de elasticidade semelhante ao do tecido 

ósseo medular humano (Poliuretano: 3,6 GPa e osso medular: 4,0 a 4,5 GPa) 

(RUBO; SOUZA, 2001; MIYASHIRO et al., 2011; MORETTI-NETO et al., 2011). 

Este modelo, utilizado nas pesquisas de Suedam, 2009 e Moretti-Neto, 2009, 

Braga, 2013, foi construído com auxílio de uma matriz metálica em forma de “U” 

simulando o arco mandibular. (As figuras a seguir foram reproduzidas desses 

trabalhos com autorização dos autores). Dois implantes hexágono externo com 

3,75mm de diâmetro e 10mm de comprimento (Bonelike, Biomet 3i-São Paulo, 

Brasil) foram posicionados na matriz paralelos entre si. O poliuretano foi 

proporcionado, manipulado e por fim vazado na matriz com os implantes em 

posição. Após sua presa, os implantes apresentaram íntimo contato com o material. 

Os dois implantes se encontram paralelos entre si, posicionados 14 mm distantes de 

centro a centro (Figura 1). 

 

 

Uma base metálica rígida foi desenvolvida para fixação e estabilização deste 

modelo experimental. Esta fixação se fez necessária para que não ocorressem 

movimentações do conjunto no momento da realização dos testes, com o intuito de 

não interferir na deformação do modelo de poliuretano e de não absorver as forças 

aplicadas durante os testes. Então, com o modelo fixo, foram parafusados dois 

Figura 1- Confecção do modelo experimental. Esquerda: manipulação do poliuretano; centro: matriz 
metálica; direita: implantes inseridos em poliuretano com distância de 14 mm de centro a centro.  
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pilares universais (Biomet 3i, São Paulo, Brasil) com altura de 5mm, sobre o torque 

de 20Ncm aplicado com um dispositivo controlador de torque (Nobel Biocare Torque 

Controller – Gotemburgo, Suécia).  A altura do intermediário foi escolhida de acordo 

com o espaço necessário para a colagem dos medidores de tensão que seriam 

utilizados na pesquisa (Figura 2). 

Neste experimento foram instalados 14 strain gauges (SG) ou extensômetros 

elétricos lineares (KFG -02-120-c1-11, Strain Gauges, Kyowa Electronic Instruments 

– Tóquio, Japão) distribuídos da seguinte forma: nas regiões mesial, distal, lingual e 

vestibular do poliuretano circundante a região de cada implante (Figura 3). E ainda, 

três SG na superfície lateral de cada intermediário, equidistantes entre si, os quais 

ficaram divididos em: região lingual, disto-vestibular e mésio-vestibular. Estes 

sensores foram fixados utilizando uma cola à base de cianocrilato (Strain Gauges 

Cement CC-33A, Kyowa Electronic Instruments – Tóquio, Japão), após uma limpeza 

prévia com acetona da superfície externa do modelo de poliuretano e dos 

intermediários. Então, cada um desses extensômetros recebeu um número de 0 a 

13 (Quadro 1). 

 

 
 

Figura 2. Esquema de localização e denominação dos strain gauges (SG) 
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Figura 3. Strain gauges no circuito elétrico. Esquerda: SG na superfície dos intermediários; Centro: 
SG na superfície do poliuretano; Direita: SG com terminações soldadas nas trilhas de chumbo. 

 

Quadro 1. Denominação e localização dos strain gauges 

 

 

As terminações dos strain gauges foram soldadas em uma placa de circuito 

elétrico que foi afixada sobre a superfície do modelo mestre (figura 4). A partir desta 

placa, cada um dos sensores fixados no intermediário seriam transmitidas através 

de fios soldados ao final das trilhas de chumbo até canais do dispositivo de 

aquisição de dados (três módulos NI9237, National Instruments – Texas, USA), 

conectados a um chassis (NIcDAQ-9172, National Instruments – Texas, USA) capaz 

de medir a deformação dos strain gauges e transmiti-las para um computador com 

processador Intel Atom, 1Gb por meio de uma conexão USB 2.0, onde os dados 

foram visualizados utilizando o programa LabVIEW 8.1 para Windows (National 

Instruments – Texas, USA) (Figura 5).  

Strain Gauge Localização Strain Gauge Localização 

SG0 Implante Distal - distal SG7 Implante Mesial – distal 

SG1 Implante Distal - lingual SG8 Implante Mesial – lingual 

SG2 Implante Distal - mesial SG9 Implante Mesial – mesial 

SG3 Implante Distal - vestibular SG10 Implante Mesial – vestibular 

SG4 Intermediário Distal - região 

disto-vestibular 

SG11 Intermediário Mesial - região 

disto-vestibular 

SG5 Intermediário Distal - região 

lingual 

SG12 Intermediário Mesial - região 

lingual 

SG6 Intermediário Distal - região 

mésio-vestibular 

SG13 Intermediário Mesial - região 

mésio-vestibular 
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Figura 4. Placa de circuito elétrico pronta. Fios condutores soldados na extremidade da placa levam 
informações até placas de aquisição de dados. 

 

Figura 5. Esquema de condução de informações sobre tensão obtidas por SG. (A) fios condutores 
dos strain gauges; (B) solda entre terminais dos strain gauges e fios de conduçãoo elétrica; (C) fios 
condutores elétricos; (D) dispositivos de aquisição de dados; (E) chassis; (F) computador com 
software LabVIEW 8.1. 

 

 

4.2 Obtenção dos corpos de prova 

 

a) Duplicação do modelo experimental 

 

Previamente à colagem dos strain gauges, foi realizada a moldagem de 

transferência dos intermediários do modelo mestre para a confecção dos corpos de 

prova. Após a instalação dos dois transferentes de moldeira aberta (Biomet 3i – São 

Paulo, Brasil) para os pilares universais, estes foram laçados com fio dental e unidos 

com resina acrílica quimicamente ativada (Duralay, Reliance Dental – Chicago, USA) 

realizando incrementos pela técnica do pincel. Em seguida foi realizada a moldagem 

de arrasto, utilizando a técnica da moldeira aberta com dupla mistura da silicona de 

adição (Zhermack Spa – Badia Polesine, Itália). 
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Em seguida, o molde preparado recebeu análogos de pilares universais 

(Biomet 3i – São Paulo, Brasil) que foram posicionados cuidadosamente e fixados 

através de parafusos. Desta forma o modelo mestre foi duplicado em gesso especial 

(Durone IV, Dentsply – Rio de Janeiro, Brasil) manipulado conforme as orientações 

do fabricante, com 2 análogos dos pilares universais (Biomet 3i - São Paulo, Brasil). 

 Com a finalidade de simular a condição clínica necessária para que o sistema 

CAD/CAM pudesse confeccionar os corpos de prova, sobre o modelo de gesso 

especial foi construída uma gengiva artificial com cera 7 (Lysanda – São Paulo, 

Brasil) e dentes de resina (dentes 42 e 46) foram posicionados adjacentes ao 

espaço protético. Com base nesse modelo os corpos de prova poderiam ser 

construídos (Figura 6). 

 

 

Figura 6. (A) Modelo estre em poliuretano com pilares universais instalados; (B) Modelo de gesso tipo 
IV com análogos dos pilares universais; (C) Modelo de gesso simulado uma situação clínica. 

 

b) Confecção dos corpos de prova 

 

1- Por meio das Técnicas CAD/CAM 

 

Todas as etapas para confecção das infraestruturas pela técnica do 

CAD/CAM foram realizadas na Central de Usinagem CUBO- São Paulo, Brasil. A 

técnica consiste em duas etapas, as quais serão detalhadamente explicadas, como: 

Desenho auxiliado por computador e manufatura auxiliada por computador. 

 

DESENHO AUXILIADO POR COMPUTADOR 

 

O modelo de gesso foi escaneado através da técnica de varredura angular a 

laser (Scanner XCAD- São Paulo, Brasil) para que apenas uma restauração 

protética fosse digitalizada e compreendida pelo computador. Por se tratar de uma 
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plataforma protética pré-fabricada- como são os pilares universais usados no 

trabalho- o software precisa de uma espécie de “guia” para reconhecer o pilar 

utilizado e também a marca comercial do mesmo, para que ele possa criar o 

desenho da restauração protética ideal para o caso.  

O “guia” é inserido sobre os análogos e recebe uma camada de spray opaco 

para evitar áreas translúcidas e superfícies refletoras no objeto. Este modelo é 

posicionado em uma plataforma, é escaneado, e o “guia” é reconhecido pelo 

programa de computador do escaner (XCAD Dental Design – São Paulo, Brasil), que 

possui uma base de dados com diversos desenhos de intermediários e, 

automaticamente, forma-se o desenho dos pilares sobre os quais a infraestrutura 

será construída (Figura 7). Para o sistema, a presença de dentes adjacentes a aréa 

a ser trabalha é importante para a confecção da futura restauração. 

 

 
 

Figura 7. “Guia” de escaneamento 

 

Através do reconhecimento do software de qual intermediário foi utilizado no 

caso, a infraestrutura é desenhada apresentando a aréa de contato com o pilar 

cedida pela própria base de dados (Figura 8). A infraestrutura apresentou anatomia 

de um segundo pré-molar inferior no implante distal, um pôntico representando um 

primeiro pré-molar inferior e um canino inferior, correspondendo aos dentes 45, 44 e 

43. O desenho finalizado foi então finalizado e gravado em formato STL, podendo 

ser enviado para qualquer tipo de sistema CAM.  
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Figura 8. Desenho da infraestrutura obtida através do sistema CAD. Detalhe para a região em 
vermelho correspondente à área de contato com os intermediários cujo desenho já estava contido na 
base de dados do software. 

 

MANUFATURA AUXILIADA POR COMPUTADOR 

 

a ) USINAGEM 

 

 Após o desenho ter sido feito pelo CAD, a usinagem das infraestruturas foi 

feita utilizando blocos de zircônia. O arquivo em STL foi aberto em um software 

(DentMill 2012, Delcam – Birmingham, Inglaterra) de computador que estava 

integrado a máquina de fresagem, nele foi estabelecido o material a ser usado e a 

quantidade de infraestruturas a serem confeccionadas.  

O programa utilizado determina, de acordo com o material, o tamanho e as 

dimensões da peça a ser fresada. Neste trabalho foi utilizado uma Zircônia pré-

sinterizada, a qual sofrerá de 25- 30% de contração de (VIPI BLOCK® ZIRCONN, 

Pirassununga - São Paulo, Brazil) quando levado ao forno para finalizar sua 

sinterização. Dessa forma, cada bloco de Zircônia, em forma de disco foi 

posicionado na máquina de usinagem contendo 5 eixos (RXP 500 DSC, Roders 

GmbH – Soltau, Alemanha) (Figura 9) e a partir de um comando dado pelo 

computador, iniciou-se o corte mecânico do bloco sob irrigação. Após a fresagem, as 

4 peças produzidas foram desconectadas do bloco e levadas para um forno elétrico 

(FE- 1700, INTI Equipamentos Termoelétricos – São Carlos, Brasil) a 1580˚C por 12 

horas (Figura 9). Ao final desse processo as peças sofreram a contração esperada 

do tamanho inicial em que saíram da fresadora e estavam prontas (Figura 10).  
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Figura 9. Esquerda: máquina de usinagem; Direita: forno de sinterização 

 
Figuras 10. Infraestrutura usinada em zircônia. Esquerda: vista vestibular; Centro: vista lingual; 
Direita: vista oclusal. 
 
 
 

b) SINTERIZAÇÃO À LASER 

 

 Para a sinterização à laser o mesmo arquivo STL produzido pelo CAD foi 

aberto em um software especializado em fabricações aditivas (CAMbridge, 3shape – 

Copenhague, Dinamarca). A liga de escolha foi Co-Cr (EOS CobaltChrome SP2 

para EOSINT M 270 – Co: 61,8 – 65,8%, Cr: 23,7 – 25,7%, Mo: 4,6 – 5,6%, W: 4,9 – 

5,9%, Si: 0,8 – 1,2%, Fe: max 0,50%, Mn: ma 0,10% - EOS GmbH – Krailling, 

Alemanha) como material e a quantidade de peças necessárias.  

O processo de sinterização a laser necessita de um ambiente a vácuo para 

que não haja a oxidação do metal, para isso, uma máquina de administração de gás 

acoplada à máquina de sinterização a laser (EOSINT M 270, EOS GmbH - Krailling, 

Alemanha) (Figura 11) foi acionada e aguardou-se o processo de retirada do 

oxigênio e incorporação de nitrogênio. Feito isso, houve o acionamento através do 

computador e a confecção das infraestruturas por sinterização à laser teve início.  

 Um laser de alta potência se deslocou sobre uma porção de pó de metal 

depositada em uma plataforma promovendo sua fundição de acordo com o desenho 

transversal da peça (Figura 11). Após a fundição de uma camada de metal, foi 
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depositada mais uma quantidade de pó a ser incorporada na peça, assim, a mesma 

foi construída na forma de camada por camada, cada uma com cerca de 20 µm de 

espessura. Ao final deste processo, quatro corpos de prova de Co-Cr foram obtidos 

por sinterização a laser.  

 

 
 

Figura 11. Esquerda: máquina de sinterização a laser acoplada à administradora de gás; Direita: 
Camada de pó de metal fundida por feixes de laser. 

 

Finalizada a sinterização à laser, as peças passam por um processo de 

dissipação de tensões em um forno com atmosfera de argônio e recebem limpeza 

superficial através de jateamento com óxido de alumínio. Como acabamento final, 

uma vez que apresentam rugosidades devido o processo de confecção, é utilizado 

discos de carborundum e pedras verdes (sc13 e sc20) (Figura 12). 

 

 
 

Figura 12. Infraestrutura em Co-Cr sinterizada a laser antes (acima) e após (abaixo) acabamento. 
Esquerda: vista vestibular; Centro: vista lingual; Direita: vista oclusal 
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c) Técnica CONVENCIONAL DA CERA PERDIDA 

 

 Uma das peças confeccionadas pela técnica de CAD/CAM serviu como 

modelo, na qual uma matriz de silicona foi confeccionada (Zetalabor, Zhermack Spa 

– Badia Polesine, Itália) para que os enceramentos tivessem as mesmas 

características anatômicas com relação as suas dimensões promovendo assim uma 

padronização da infraestrutura dos corpos de prova (Figura 13). 
 

 
 

Figura 13. Matriz de silicona confeccionada para padronização dos corpos de prova. Espécimes 
sinterizados estão sendo moldados. 
 
 

Foram colocados dois cilindros protéticos pré-fabricados (Biomet 3i – São 

Paulo, Brasil) sobre os análogos dos pilares universais do modelo de gesso, a matriz 

como molde e os corpos de prova foram encerados (Cera Azul, Rainbow – São 

Paulo, Brasil).  As infraestruturas em padrão de cera foram unidas a canais de 

alimentação  e fixadas em bases formadoras de cadinho (Polidental – São Paulo, 

Brasil). Após ter sido aplicado um agente redutor de tensão superficial o 

revestimento foi proporcionado, manipulado a vácuo e vertido no interior dos anéis 

sob vibração a fim de preencher completamente e evitar bolhas. 

Após a presa do revestimento, os anéis de fundição foram levados ao forno 

par eliminação de cera e a sobrefundição foi realizada de acordo com as 

características da liga níquel-cromo (VeraBond II, AalbaDent – Califórnia Usa – Ni – 

75,55%, Cr – 11,50%, Nb – 4,25%, Mo – 3,50%, Si – 3,50%, Al- 2,25%)usada. No 

final do processo, foram obtidas quatro infraestruturas fundidas em peça única ou 

monobloco (Figura 14) que, posteriormente, passaram por limpeza com jato de óxido 

de alumínio e acabamento com brocas carbide e pedras especiais para preparo de 

metal. Nesta etapa cada infraestrutura foram fixados sobre os análogos para evitar 

danos à região da interface entre intermediário e cilindro protético.  
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Figura 14. Infraestrutura em Ni-Cr confeccionada convencionalmente pela técnica da cera perdida. 

Esquerda: vista vestibular; Centro: vista lingual; Direita: vista oclusal. 
 

 

4.3 Divisão dos grupos estudados e denominação dos corpos de prova 

 

 Ao final de todo processo de confecção dos corpos de prova, foram obtidos 

12 corpos de prova: 4 usinados em zircônia, 4 sinterizados a laser em cobalto-cromo 

e 4 fundidos convencionalmente em níquel-cromo. Estes espécimes foram divididos 

em 3 grupos, com quatro amostras cada, denominados usinados (U), sinterizados 

(S) e convencionais (C). Dentro de cada grupo, cada um dos quatro corpos de prova 

foram identificados com  letras de “a” a letra “d” (Figura 15). 

 

 
Figura 15. Corpos de prova. Esquerda: grupo “U”usinados (Ua, Ub, Uc, Ud); Centro: grupo 
“S”sinterizados (Sa, Sb, Sc, Sd); Direita: grupo “C”convencionais (Ca, Cb, Cc, Cd) 
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4.4 Realização dos testes  

 

a) Aplicação Carga Axial 

 

Para a aplicação de carga axial foi utilizada a máquina universal de ensaio 

EMIC (Equipamentos e Sistemas de Ensaio Ltda). Este é um aparelho de conceito 

eletromecânico que atua em conjunto com um software instalado em um 

computador, e um sistema de instrumentação eletrônica capaz de ditar as medidas 

de forças. 

O modelo experimental (base metálica/ modelo poliuretano/ placa de circuito 

elétrico) foi posicionado na máquina de ensaio universal EMIC, de tal forma que 

permitisse o correto posicionamento da ponta aplicadora de carga (Figura 16). Os 

cabos referentes a cada strain gauge foram conectados ao seu respectivo canal, no 

dispositivo de aquisição de dados (NIDAQ-9172, National Instruments Corp., Austin, 

Texas, USA) o qual era capaz de medir os sinais analógicos de deformação dos 

extensômetros e transmití-los para um computador com processador Intel Celerom 

M, 512MB, por meio de uma conexão USB 2.0. 

 

 
 

Figura 16. Modelo experimental posicionado na máquina de ensaio universal EMIC. Cabos referentes 
a cada strain gauge conectados ao seu respectivo canal no dispositivo de aquisição de dados, o qual 
transmitia os sinais para o computador. 

  



  4 Material e Métodos 65 

 

Esses sinais elétricos, no computador, eram convertidos em sinais digitais e 

os dados eram visualizados pelo programa LabVIEW 8.1 para Windows (National 

Instruments Corp., Austin, Texas, USA) e os valores numéricos da deformação 

sofrida no modelo de poliuretano, ou intermediário, eram obtidos. 

Antes da realização de cada teste, avaliava-se a tensão gerada pelo aperto 

dos parafusos dos intermediários fixados com torque de 20 Ncm, aplicados com 

auxílio de um dispositivo eletrônico de controle de torque (Nobel Biocare Torque 

Controller – Gotemburgo, Suécia). Com isso verificava-se o funcionamento do 

experimento. Caso houvesse algum dado fora do padrão (sem leitura ou com 

variação muito alta), o teste era reiniciado até a certeza de andamento do 

experimento de maneira correta. Lembrando que os medidores de tensão são 

altamente sensíveis a qualquer tipo de vibração ou movimento.   

Para cada infraestrutura que era posicionada no modelo de PU, eram 

utilizados parafusos novos, excluindo a possibilidade de interferências nos 

resultados relacionadas ao desgaste dos mesmos. Os apertos dos parafusos eram 

feitos, primeiramente, manualmente com uma chave hexagonal de 1,2mm (S.I.N. 

Sistema de Implante – São Paulo, Brasil) até que fosse percebida resistência. Com o 

espécime devidamente assentado, foi aplicado torque de 10Ncm com o dispositivo 

de controle de torque. Para padronização, primeiramente o torque foi efetuado no 

pilar distal (Implante D) e em seguida no mesial (Implante M). As deformações 

geradas pelo torque aplicado no aperto dos parafusos das infraestruturas foram 

registrados no tempo de 5 minutos, e repetidos 5 vezes para cada infraestrutura, 

teste chamado de pré-carga. 

Com a infraestrutura em posição, após o teste de pré-carga, o teste de 

compressão foi realizado (Figura 17). A força escolhida para realização do teste foi 

de 300N, de acordo com os valores de força de mordida encontrados por Akça, 

Uysal e Çehreli (2006) para próteses implantossuportadas. Cada infraestrutura 

recebeu cinco aplicações de carga axial de 300N no centro da superfície oclusal do 

pôntico, a uma velocidade de 0,5mm/minuto; em cada aplicação a deformação 

gerada ao redor de cada intermediário foi captada pelos extensômetros colados no 

implante Mesial, Distal. 
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Figura 17. Aplicação de carga axial no centro da superfície oclusal do pôntico com os pilares 
devidamente parafusados sobre os mini pilares. 

 

As tensões geradas eram visualizadas no monitor do computador, através do 

LabVIEW 8.1, e armazenadas, obtendo dados numéricos de microdeformação (µƐ)  

com uma frequência de 20 MHz. Visando uma maior fidelidade dos resultados, para 

cada corpo de prova foram realizadas cinco repetições na aplicação de carga axial. 

Cada leitura gera cerca de 500 números dos quais foram utilizados os 100 últimos, 

uma vez que esses valores apresentam maior estabilidade nas deformações. Os 

números foram tabulados no programa Microsoft Excel 2010 e as médias de 

deformação de cada strain gauge foram determinadas de acordo com cada corpo de 

prova.  

 

b) Avaliação de altura, comprimento e ângulo  

 

Após a realização da carga axial, cada corpo de prova e os dois pilares 

universais idênticos usados no modelo experimental foram avaliados internamente e 

externamente, respectivamente, através de um microscópio Confocal a laser LEXT 

OLS 4000 (Olympus, Japão) da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto - USP, 

Departamento de Odontologia Restauradora. Este aparelho permite criar imagens 

com alta resolução em 3D sem a necessidade de pré-tratamento do espécime. As 

imagens construídas permitem diversas análises e, ainda, que o experimento tenha 

continuidade caso seja necessário, por ser uma avaliação não destrutiva (Figura 18). 
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Figura 18. Microscópio confocal a laser LEXT OLS 4000 (Olympus, Japão). Na tela do computador a 
imagem do mini pilar na qual estão sendo feitas as medidas.  

 

Durante a captura das imagens é possível observar a textura da superfície, 

suas irregularidades, assim como fazer qualquer tipo de medida que for necessário 

para o trabalho. Neste trabalho realizaram-se medidas de comprimento, altura e 

angulação das paredes internas de cada infraestrutura e externas de cada mini pilar 

(mesial e distal). 

Para que os corpos de prova pudessem ser mensurados internamente, sem o 

viés de não estarem perfeitamente perpendiculares à objetiva do microscópio, foi 

feita uma matriz de silicona na qual os espécimes, um a um, foram inseridos (Figura 

19).  Para a confecção dessa matriz foi utilizado uma placa de acrílico e um 

delineador B2 (Bio-Art Equipamentos Odontológicos, São Carlos-SP, Brasil). O pino 

guia do delineador serviu de referência para que dois parafusos fossem inseridos 

perpendicularmente na placa. A distância entre esses parafusos correspondia com a 

dos orifícios da infraestrutura. Entre eles foi feito um nicho na placa de acrílico para 

alojar a região do pôntico, considerando que algumas vezes essa região poderia 

comprometer o paralelismo da peça dentro da silicona (Figura 20). 
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Figura 19. Matriz de silicona individual para cada espécime. 

 

 

 
Figura 20. Etapas de inserção do espécime na silicona de forma que ficasse paralelo. 
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Figura 21. Com um peso de 800g garantiu-se o espalhamento da silicona. Note a infraestrutura 
inserida, as marcações correspondentes aos SG do intermediário foram marcadas antes da inserção, 
e posteriormente, transferidas para a matriz de silicona como mostra a figura. 

 

 

Foi manipulada uma porção de silicona de condensação densa (Optosil® 

Comfort Putty - Heraeus Kulser, Alemanha) acomodada sobre a infraestrutura, 

abrangendo todo o espécime. Sobre a silicona foi colocada outra placa de acrílico, 

idêntica à utilizada para fazer a base, e sobre esta um peso de 800g para garantir o 

espalhamento da silicone (Figura 21). Cada corpo de prova recebeu uma matriz de 

silicona em que foi marcada, com uma lâmina de bisturi, a posição dos strain-gauges 

instalados no intermediário, assim como, a legenda de posição mésio-vestibular, 

disto-vestibular e lingual. Garantiu-se assim, que mesmo invertida (parte oclusal para 

baixo e cervical para cima) pudesse ser feita, posteriormente, a correspondência das 

regiões em que as medidas estavam sendo feitas (Figura 22).  
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Figura 22. Imagem da infraestrutura do grupo sinterizado, corpo de prova D, correspondente a porção  
mesial da peça. As setas em amarelo representam as marcações feitas na silicona para guiar a 
posição dos strain gauges instalados nos mini pilares do modelo experimental.  

 

No caso dos mini pilares do modelo experimental foi necessário retirá-los do 

modelo devido à limitação de espaço entre a base e a objetiva do microscópio 

confocal. Para isso foram removidas as soldas dos SG do intermediário da placa de 

circuito, para que permitisse desparafusar os mini pilares com os SG colados a eles 

(Figura 23). Após o mini pilar ser parafusado, e dado o torque, em um análogo foi 

utilizado um transferente de mini pilar para fixar num delineador. Então, assim como 

foi feito para os espécimes, cada intermediário recebeu uma matriz de silicona com 

as marcações das regiões dos extensômetros (Figura 24). 

 

 
 
Figura 23. a) Remoção do mini pilar mesial; b) Após a remoção o mini pilar foi parafusado em um 
análogo de implante e fixado numa morsa, c) para que pudesse dar o torque novamente. 
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Figura 24. a) Mini pilar parafusado no análogo e fixado no delineador por um transferente de mini 

pilar; b) colocação da silicona para fixação perpendicular do mini pilar. 
 

 

Cada espécime, dentro dessa matriz anteriormente descrita, foi levado para a 

base do microscópio Confocal a laser LEXT OLS4000 (Olympus, Japão). Finalizada 

a etapa de captura das imagens, estas foram analisadas quanto ao ângulo, 

comprimento e altura. Foram realizadas três medidas em cada uma das regiões pré 

estabelecidas pelos SG, para cada corpo de prova. Os dados foram obtidos por 

meio de um software específico.  

 

 

4.5 Coleta de Dados 

 

a) Modo de ação dos strain gauges 

 

O extensômetro linear elétrico ou strain gauge é um dispositivo elétrico capaz 

de medir a tensão sofrida por um objeto. A tensão (ε) representa a quantidade de 

deformação de um corpo, quando submetido a uma determinada força, que pode ser 

de tração (+) ou de compressão (-). 

Quando um material é tensionado, sofre um alongamento, denominado 

deformação absoluta (∆L), que é proporcional à força a ele aplicada. A proporção 

entre a variação do comprimento (∆L) de um corpo e seu tamanho inicial (L) 

corresponde à deformação específica (ε), expressa pela fórmula:  
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Como as unidades de medida de ∆L e L são as mesmas, pode-se entender 

que a deformação específica é um valor adimensional, isto é, não representa uma 

unidade. Indica apenas que o número por ele representado refere-se a um valor de 

deformação específica, ou a uma porcentagem de deformação. A medida de 

deformação fornecida pelos extensômetros é representada por “micro strain” (µε), 

em que o micro (µ) corresponde à potência de 1x10-6 ou 0,000001. 

Os extensômetros constituem-se resistências elétricas nas quais percorre 

uma corrente elétrica de baixa intensidade através de um circuito elétrico de ponte 

de Wheatstone (BOUCHART; ZARO, 1982). Quando sofre qualquer deformação, a 

resistência elétrica do extensômetro é alterada, gerando uma tensão de saída nos 

terminais da ponte. Esses sinais elétricos são enviados pelos canais para a placa de 

aquisição de dados. 

Esta, por sua vez, transforma os sinais elétricos em sinais digitais, enviando-

os para a placa de leitura instalada no computador. Através do programa LabVIEW 

para Windows (National Instruments Corp., Austin, Texas, USA), os dados são 

transformados em valores de deformação específica, permitindo a visualização das 

deformações em tempo real. 

Após o aperto dos intermediários com torque de 20Ncm, os corpos de prova 

foram posicionados e parafusados com torque de 10Ncm. Os strain gauges 

realizaram a medida dos valores respectivos à tensão sofrida pelo apertamento dos 

parafusos hexagonais de titânio. Esses valores foram descartados e depois de 

alguns segundos começam a registar os valores expressos pela aplicação da carga 

axial. 

Todos os dados foram gravados no computador como arquivos de extensão 

TXT. Em seguida, transferidos como arquivos de extensão XLS para o programa 

EXCEL a fim de que fosse realizada a análise e seleção dos dados.   

Os valores de deformação medidos por cada um dos strain gauges passam 

por 3 fases distintas: 
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- Fase inicial: ocorrem variações de baixa magnitude, que correspondem ao período 

compreendido entre o momento em que se liga a aparelhagem e a estabilização das 

leituras; estas variações são da ordem de +16,648 a -16,648 (microstrain- µε) e 

correspondem ao limite de sensibilidade dos strain gauges. 

- Fase intermediária: observam-se as leituras compreendidas entre o momento em 

que se inicia o aperto dos parafusos até atingir o torque de 10Ncm; a deformação é 

crescente em função do tempo. 

- Fase final: os valores de deformação se estabilizam e permanecem num patamar 

de deformação máxima para a carga aplicada.  

As leituras foram realizadas a uma frequência de 20MHz por um período de 5 

minutos corridos após o início do aperto dos parafusos, ou seja na fase final. 

Durante este período o programa nos forneceu em torno de 300 a 400 leituras de 

deformação para cada experimento para efeito de cálculo da deformação, os quais 

corresponderam à terceira fase de aquisição de dados, quando as leituras de 

deformação já estavam estabilizadas.  

Visando uma maior fidelidade dos resultados, para cada corpo de prova em 

todas as etapas foram realizadas quatro repetições no aperto dos parafusos, 

obtendo então o cálculo da média em cada strain gauge individualmente. 

 

b) Realização das medidas 

 

Cada um dos doze espécimes inseridos nas matrizes de silicona foi levado à 

base do microscópio Confocal. Em uma objetiva de 5X foi dado o foco na porção 

superficial da imagem (Cervical da infraestrutura - TOP) e na porção inferior (Oclusal 

da infraestrutura - BOTTOM); depois foi ajustado o brilho. O processo de construção 

3D da imagem é iniciado pelo laser do microscópio. O escaneamento é feito a partir 

da porção cervical (TOP) e segue até a porção inferior (BOTTOM). Por se tratar de 

uma grande figura ela foi feita em nove fragmentos, o que levou a, 

aproximadamente, nove minutos para a confecção de cada imagem. Em cada 

infraestrutura foram feitas duas figuras, uma correspondente à parte parafusada 

sobre o intermediário mesial e outra ao distal (Figura 25). 
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Figura 25. Imagem adquirida através do microscópio confocal a laser. 

 

 
Figura 26. Imagem ilustrativa de como é delimitada a área onde se deseja fazer as medidas. A região 
delimitada forma a imagem de um triângulo no qual podemos obter a medida da altura dessa 
infraestrutura, o comprimento das paredes e o ângulo formado por elas.  
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A importância de se avaliar, ou medir, a angulação formada pelas paredes da 

infraestrutura se justifica pela conicidade que apresentam, o que garante  o 

assentamento sobre o mini pilar.  Da mesma forma, o comprimento e a altura dessas 

paredes são medidas importantes, pois devem ser semelhantes àquelas do mini 

pilar a que serão parafusados para que não causem desadaptações. As figura 26 

representa como é delimitada a área de interesse, na qual serão feitas as medidas. 

Em seguida, figuras 27, 28 e 29 respectivamente ilustram como são obtidas as 

medidas de altura, comprimento e ângulo. 

 

 
Figura 27. Imagem formada pelo software correspondente à região de interesse. A altura da 
infraestrutura nesta região é apresentada pelo cateto demarcado do triângulo formado da figura. 
 

 
Figura 28. O comprimento da infraestrutura nesta região é apresentada pela hipotenusa demarcada 
do triângulo formado da figura. 
 

 
Figura 29. A angulação formada pelas paredes da infraestrutura nesta região é representada pelo 
ângulo do triângulo formado da figura. 
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5 RESULTADOS 

 

Os valores de tensão registrados por strain gauges são expressos em 

números positivos (tensão por tração) e negativos (tensão por compressão). Como 

este trabalho teve por objetivo, além de quantificar, qualificar a tensão gerada no 

sistema, os valores reais foram utilizados na classificação do tipo de tensão ocorrida 

em cada região. As médias finais e desvio padrão de cada strain gauge foram 

obtidas através das quatro repetições, dos quatro corpos de prova de cada material 

e estão apresentadas nas tabelas em anexo (Anexo A e B). 

Os resultados encontrados para deformação no osso simulado em poliuretano 

não apresentaram valores que excedem a capacidade adaptativa do osso (tabela 1 

do Anexo A), por isso a análise ficou concentrada somente nos intermediários. 

Apenas os valores expressos pelos SG 11, 12, 13 (intermediário mesial) e SG 4, 5, 6 

(Intermediário distal) foram utilizados na análise estatística. 

Para análise estatística foi  aplicado o teste de Análise de Variância (ANOVA) 

a dois critérios de classificação (material e localização do SG no intermediário), o 

que mostrou interação entre os fatores apresentando valor de p<0,05 (Anexo C). Foi 

utilizado o teste de Tukey para verificar entre os intermediários quais as regiões com 

strain gauges existiam as diferenças estatisticamente significantes (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Média e desvio padrão (±DP) para os valores de deformação em microstrains (µε). No 
Teste Tukey, os valores com a mesma letra não apresentam diferença estatisticamente significante 
(letras do início do alfabeto relacionam as linhas; letras do final do alfabeto relacionam as colunas). 

ABUTMENT 

DISTAL 
 

MESIAL 
 

Lingual 
SG 5 

Disto-
vestibul
ar 

SG 4 

Mésio- 
vestibular
SG 6 

Disto-
vestibular
SG 11 

Mésio-
vestibular
SG 13 

Lingual 
SG 12 

Convencional 
desvio padrão 

-16,4 
(±33,6) 

26,5 
(±43,4) 

-147,1 
(±69,4) 

-206 
(±59,8) 

59 
(±18,3) 

-35,4 
(±31,2) 

 B x B A y A y B y B 

Usinado 
desvio padrão 

-107,9 
(±182,4) 

-10,3 
(±51,4) 

25,8 
(±25,3) 

-135,4 
(±64,1) 

49 
(±71,5) 

-23,3 
(±6,3) 

 A xy A A x A y A y A 

Sinterizado 
desvio padrão 

-395,7 
(±273,8) 

-27 
(±32,9) 

-29,5 
(±45,8) -28,9 (±3,9) 

-58,5 
(±11,4) 

-73,2 
(±42,9) 

 A y B B x  B x B x B 
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Numa avaliação criteriosa e detalhista dos valores obtidos após a aplicação 

de carga, o grupo convencional apresentou o maior valor de tração (+59 µε) no 

SG13 apresentando-se diferente estatisticamente das regiões do SG 11 e 6. 

Notamos, também, que o maior valor de compressão desse grupo (-206 µε) ocorreu 

no SG 11 diferente estatisticamente dos SG5, 4, 13 e 12. A falta de uniformidade na 

distribuição das tensões deste grupo é melhor representada na Figura 30. 

 

 

 
Figura 30. Representação dos intermediários divididos em regiões de acordo com a posição dos 
strain gauges. Valores encontrados em cada SG após aplicação de carga no grupo convencional. 

 

No grupo usinado houve uma maior uniformidade na distribuição das tensões 

nos abutments, sem diferença estatística significante entre as posições dos SG. 

Observou-se que o maior valor de compressão (-135,4µε) ocorreu no SG11 e o 

maior valor de tração no SG13 (49µε) (Figura 31). 
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Figura 31. Representação dos intermediários divididos em regiões de acordo com a posição dos 
strain gauges. Valores encontrados em cada SG após aplicação de carga no grupo usinado. 
 
 

Já o grupo sinterizado apresentou o maior valor de compressão (-395,7) no 

SG5 diferindo dos demais sensores. Nenhum dos SG apresentou valores de tração, 

apenas valores de compressão, o que representa uma distribuição uniforme no que 

diz respeito à resposta qualitativa de deformação, porém quantitativamente houve 

uma maior concentração do estresse em uma só região, a qual foi estatisticamente 

superior quando comparada à todas as outras (Figura 32). 

 

 

 
Figura 32. Representação dos intermediários divididos em regiões de acordo com a posição dos 
strain gauges. Valores encontrados em cada SG após aplicação de carga no grupo sinterizado. 
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Em seguida, para análise geral dos resultados encontrados, foi realizada  a 

média total entre os valores médios encontrados nos strain gauges localizados nos 

intermediários (mesial e distal) para cada material (sinterizado, usinado e 

convencional).  O teste estatístico Análise de Variância (ANOVA) a dois critérios de 

classificação (materiais e intermediários), mostrou interação entre os fatores 

apresentando valor de p<0,05. Também foi utilizado o teste de Tukey para verificar 

entre quais intermediários existiam as diferenças estatisticamente significantes, 

sendo observado que o grupo sinterizado foi o único que apresentou diferença entre 

intermediário mesial e distal (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Média e desvio padrão (±DP) dos valores dos strain-gauges, de cada material nos 
abutments. No Teste Tukey os valores com a mesma letra não apresentam diferença estatisticamente 
significante (letras do início do alfabeto relacionam as linhas; letras do final do alfabeto relacionam as 
colunas). 
 

 Abutment 
 DISTAL MESIAL 
Convencional  75,4 100,1 
desvio padrão (±75,4) (±29,7) 
  A A x 
Usinado  60,5 78,9 
desvio padrão  (±62,2) (±27,5) 
  A A xy 
Sinterizado  180,7 47,3 
desvio padrão  (±83,5) (±18,6) 
  A B y 
 

 Posteriomente, as infraestruturas e os intermediários foram submetidos à 

microscopia confocal a laser LEXT OLS4000® (Olympus, Japão) para avaliação de 

ângulo, comprimento e altura de suas paredes internas (infraestruturas) e externas 

(intermediários) nas regiões correspondentes à localização dos strain gauges. Os 

dados, em micrometro (µm), foram obtidos por meio de um software específico. Em 

seguida, foi feito uma média das três medidas realizadas em cada região dos SG, 

tanto para ângulo, comprimento e altura (Anexo D).    

Para cada uma destas medidas encontradas (ângulo, comprimento e altura) 

foi realizado o teste estatístico Análise de Variância (ANOVA) a três critérios de 

classificação, levando em consideração as medidas observadas nas infraestruturas 

usinada, sinterizada, convencional e nos intermediários à posição individual para  

cada strain gauges (SG 4, 5, 6, 11, 12 13) e também a média geral observada para 

cada pilar (mesial ou distal).  
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No teste ANOVA a três critérios realizado para a medida de ângulo não 

houve interação entre os fatores, apenas para o material o valor de p<0,05 (Anexo 

E). O teste Tukey foi aplicado com a finalidade de apresentar onde houve diferença 

estatística entre os materiais(Tabela 3).  

 
 
Tabela 3. Média geral das medidas de ângulo (em graus) dos mini pilares e dos espécimes de cada 
material. No teste Tukey os valores com mesma letra não apresentam diferença estatisticamente 
significante (nível de significância de 0,05).  

 

Material Média Geral  
Convencional 67,0° A 

Usinado 66,8° A 
Sinterizado 67,5° A 
Mini Pilar 55,1° B 

 

 

No teste ANOVA  a três critérios realizado para a medida de comprimento  

houve interação entre material e intermediário (mesial e distal) e entre os materiais 

com valor de p<0,05 (Anexo F) e desta forma o teste Tukey foi aplicado para revelar 

onde existem diferenças estatísticas (Tabela 4 e 5). 

 
 
Tabela 4. Média dos valores encontrados para comprimento (micromêtros-µm) das paredes internas 

dos espécimes de cada material e externa dos mini pilares, separados por regiões mesial e distal. No 
teste Tukey os valores com mesma letra não apresentam diferença estatisticamente significante (nível 
de significância de 0,05). 

 

Material Distal Mesial 
Convencional 2535,8 2539,4 

 B B 
Usinada 2632,3 2613,6 

 C BC 
Sinterizada 2532,8 2389,5 

 B A 
Mini Pilar 2738,6 2743,1 

 D D 
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Tabela 5. Média geral das medidas de comprimento (micromêtros-µm) dos mini pilares e dos 

espécimes de cada material. No teste Tukey os valores com mesma letra não apresentam diferença 
estatisticamente significante (nível de significância de 0,05).  
 

Material Total  
Convencional 2537,6 B 

Usinada 2623,0 C 
Sinterizada 2461,2 A 
Mini Pilar 2740,8 D 

 

Através da média geral dos valores encontrados para comprimento, todos os 

materiais apresentam valores diferentes entre si e menores que os mini pilares 

utilizados no estudo.  

No teste ANOVA  a três critérios realizado para a medida de altura houve 

interação entre todos os fatores, entre os materiais e entre os intermediários com 

valor de p<0,05 (Anexo G). Por isso, o teste Tukey foi aplicado para revelar onde 

existiram diferenças estatísticas. Nesta situação, existiram diferenças 

estatisticamente significantes para alguns grupos relacionados aos pilares mesial e 

distal, Os grupos Sinterizado e Usinado apresentaram diferença significante para as 

médias da altura de seus espécimes quanto à região (distal e mesial). O grupo 

convencional apresenta semelhança entre os valores encontrados, assim como 

ocorre com as medidas dos mini pilares (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Média dos valores encontrados para altura (micromêtros-µm) dos espécimes de cada 

material e dos mini pilares, separados por regiões mesial e distal. No teste Tukey os valores com 
mesma letra não apresentam diferença estatisticamente significante (nível de significância de 0,05). 
 

Material Distal Mesial 
Convencional 2333,0 2332,4 

 C C 
Usinado 2430,9 2395,3 

 E D 
Sinterizado 2351,2 2194,6 

 C A 
Mini Pilar 2251,3 2233,6 

 B B 
 

Através da média geral dos valores encontrados para altura, todos os 

materiais apresentam valores diferentes entre si e maiores que dos mini pilares 

utilizados no estudo (Tabela 7). 
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Tabela 7. Média geral dos valores encontrados para altura (micromêtros-µm) dos mini pilares e dos 

espécimes de cada material. No teste Tukey os valores com mesma letra não apresentam diferença 
estatisticamente significante (nível de significância de 0,05). 
 

Material Total  
Convencional 2332,7 C 

Usinado 2413,1 D 
Sinterizado 2272,9 B 
Mini Pilar 2242,4 A 

 

 

Após a avaliação dos resultados estatísticos das medidas realizadas pelas 

imagens da microscopia confocal, estes dados foram submetidos ao teste estatístico 

de Pearson para avaliar a existência de correlação entre altura, comprimento e 

ângulo para os valores individuais de cada SG. Em algumas das posições dos SG 

houve correlação entre deformação e algumas das medidas estudadas.  

Para a região do SG5 (lingual do mini pilar distal), existiu correlação entre a 

medida encontrada para ângulo e a deformação apresentada nos sensores ali 

instalados. Além disso, nesse sensor também existiu a correlação entre as medidas 

de comprimento e altura como foi visto de maneira geral para todos os SG                   

(Tabela 8). 

 

 

Tabela 8. Teste estatístico de Pearson na região do SG5 (lingual do mini pilar distal).  
 

  deformação altura comprimento ângulo 
deformação 1,0000 ,3368 ,4836 -,9707 
  p= --- p=,663 p=,516 p=,029 
altura ,3368 1,0000 ,9856 -,4231 
  p=,663 p= --- p=,014 p=,577 
comprimento ,4836 ,9856 1,0000 -,5700 
  p=,516 p=,014 p= --- p=,430 
ângulo -,9707 -,4231 -,5700 1,0000 
  p=,029 p=,577 p=,430 p= --- 
 

 

No SG4 (disto-vestibular do mini pilar distal) há correlação entre a deformação 

apresentada e o comprimento dos espécimes (Tabela 9).  
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Tabela 9. Teste estatístico de Pearson na região do SG4 (disto-vestibular do mini pilar distal). 
 

  deformação altura comprimento ângulo 
deformação 1,0000 ,8061 ,9730 -,8854 
  p= --- p=,194 p=,027 p=,115 
altura ,8061 1,0000 ,9018 -,4712 
  p=,194 p= --- p=,098 p=,529 
comprimento ,9730 ,9018 1,0000 -,8060 
  p=,027 p=,098 p= --- p=,194 
ângulo -,8854 -,4712 -,8060 1,0000 
  p=,115 p=,529 p=,194 p= --- 
 

No SG6 (mésio-vestibular do mini pilar distal) não houve correlação entre 

nenhuma das medidas estudadas com a deformação que os espécimes 

apresentaram durante o teste de carga (Tabela 10).  

 

Tabela 10. Teste estatístico de Pearson na região do SG6, (mésio-vestibular do mini pilar distal).  
 

  deformação altura comprimento ângulo 
deformação 1,0000 -,0850 -,6906 ,4346 
  p= --- p=,915 p=,309 p=,565 
altura -,0850 1,0000 ,7561 -,8131 
  p=,915 p= --- p=,244 p=,187 
comprimento -,6906 ,7561 1,0000 -,9276 
  p=,309 p=,244 p= --- p=,072 
ângulo ,4346 -,8131 -,9276 1,0000 
  p=,565 p=,187 p=,072 p= --- 
 

No intermediário mesial o SG12 (região lingual) o comprimento dos 

espécimes correlacionam com os valores encontrados para deformação dos SG 

(Tabela 11). 

 
Tabela 11. Teste estatístico de Person na região do SG12, região lingual do mini pilar mesial. 
 

  deformação altura comprimento ângulo 
deformação 1,0000 -,8540 -,9747 -,2373 
  p= --- p=,146 p=,025 p=,763 
altura -,8540 1,0000 ,8048 ,6900 
  p=,146 p= --- p=,195 p=,310 
comprimento -,9747 ,8048 1,0000 ,1257 
  p=,025 p=,195 p= --- p=,874 
ângulo -,2373 ,6900 ,1257 1,0000 
  p=,763 p=,310 p=,874 p= --- 
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 No SG11 (disto-vestibular do mini pilar mesial) não houve correlação entre os 

valores encontrados na deformação dos sensores e as medidas realizadas nos 

espécimes. Apenas houve relação entre o comprimento e a altura (Tabela 12). 

 
 
Tabela 12. Teste estatístico de Pearson na região do SG11, região disto-vestibular do mini pilar 
mesial. 

  deformação altura comprimento ângulo 
deformação 1,0000 -,4886 -,2663 -,8271 
  p= --- p=,511 p=,734 p=,173 
altura -,4886 1,0000 ,9660 ,8638 
  p=,511 p= --- p=,034 p=,136 
comprimento -,2663 ,9660 1,0000 ,7042 
  p=,734 p=,034 p= --- p=,296 
ângulo -,8271 ,8638 ,7042 1,0000 
  p=,173 p=,136 p=,296 p= --- 
 
 

Para o mini pilar mesial, na posição do SG13 (mésio-vestibular) não houve 

correlação entre nenhum dos fatores analisados (Tabela 13). Assim sendo, é 

possível dizer que para o mini pilar DISTAL apenas nas regiões lingual (SG5) e 

disto-vestibular (SG4) existe correlação entre a deformação sofrida pelos sensores 

e o ângulo e comprimento apresentados, respectivamente, pelos espécimes. Já no 

mini pilar MESIAL apenas a região lingual (SG12) mostrou correlação entre a 

medida de comprimento e a deformação sofrida pelos sensores da região 

 
 
Tabela 13. Teste estatístico de Pearson na região do SG13, região mésio-vestibular do mini pilar 
mesial.  
 

  deformação altura comprimento ângulo 
deformação 1,0000 ,2092 ,2232 ,0701 
  p= --- p=,791 p=,777 p=,930 
altura ,2092 1,0000 ,9145 ,2764 
  p=,791 p= --- p=,085 p=,724 
comprimento ,2232 ,9145 1,0000 -,1342 
  p=,777 p=,085 p= --- p=,866 
ângulo ,0701 ,2764 -,1342 1,0000 
  p=,930 p=,724 p=,866 p= --- 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Afrouxamento de parafusos, falhas nos componentes e até alterações no 

tecido perimplantar são possíveis consequências da falta de passividade (ZARB e 

SCHMITT, 1990; WEINBERG 1993). Contudo, a confecção de prótese sobre 

implante perfeitamente assentada com encaixe realmente passivo, ou seja, não 

provocando tensões sobre o sistema (KARL et al., 2004), ainda é impraticável. Na 

busca por restaurações que previnam falhas, materiais e técnicas de confecção tem 

sido assunto de pesquisas a fim de aperfeiçoar o tratamento.   

À medida que a desadaptação de uma infraestrutura sobre implante aumenta, 

os valores de tensão sobre o sistema também aumentam (HEDGE et al., 2009; 

ABDUO, LYONS, 2012; ABDUO, SWAIN, 2012; BIANCO, 2013). Esta correlação 

positiva existe porque os implantes osseointegrados carecem de ligamento 

periodontal e o encaixe por parafuso é pouco tolerante a imprecisões (SAHIN, 

ÇEHRELI, 2001; KARL et al., 2008; KARL, TAYLOR, 2011).  

Um método bastante utilizado na avaliação de tensão gerada por 

infraestruturas implantossuportadas é análise por strain gauges  (WATANABE et al., 

2000; KARL et al., 2004; 2005; 2006; KARL, HOLST, 2006; KARL, GRAEF, 

WICHMANN, 2011; KARL, TAYLOR, 2011; ABDUO, LYONS, 2012; ABDUO, 

SWAIN, 2012; ABDUO et al., 2012). Os dados obtidos podem ser utilizados para 

avaliação qualitativa e quantitativa em situações em que tecidos naturais são 

substituídos e simulados por outros materiais com características e comportamento 

semelhantes (ASSUNÇÃO et al., 2009; KARL et al., 2009; ABDUO et al., 2010, 

PESQUEIRA et al., 2012).  

O presente estudo utilizou um modelo experimental à base de poliuretano- um 

material com propriedades elásticas uniformes (isotrópico) e módulo de elasticidade 

semelhante ao do tecido ósseo medular humano (RUBO e SOUZA, 2001; 

MORETTI-NETO et al., 2011) - apresentando 14 strain gauges, oito instalados na 

região perimplantar e seis no intermediário. Estes foram distribuídos abrangendo as 

possíveis regiões de dissipação de forças (KUNAVISARUT et al., 2002; GOMES et 

al., 2009, 2010; SPAZZIN et al., 2011), as quais, apesar de próximas, compõem 

diferentes partes do sistema de implantes: componentes e osso de suporte. Neste 

estudo, durante a aplicação de carga, a tensão média máxima registrada no osso 
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simulado foi de 622,5µε em um único medidor de tensão. Segundo Frost (1994), a 

tensão correspondente à “janela fisiológica” óssea ocorre entre 50µε e 1500µε, com 

equilíbrio entre formação e reabsorção. Apenas deformações acima de 3000µε a 

4000µε podem gerar reabsorção óssea, adentrando a chamada janela de 

“sobrecarga patológica”. Neste estudo, os valores mais altos de deformação 

encontrados estão dentro da “janela fisiológica” e longe de causar microlesões. 

Como os valores de tensão para o osso simulado não apresentaram valores 

ameaçadores para o sistema, o estudo utilizou apenas os valores expressados pelos 

extensômetros posicionados no intermediário com o propósito de estudar não só a 

magnitude, mas também, a qualidade da tensão exercida (tração ou compressão). 

Para Assunção et al. (2011) cada tipo de desajuste aumenta a tensão em uma 

região do sistema. Abduo et al. (2011), afirmam que a concentração de tensão na 

região entre os implantes pode ser consequência de deformações na infraestrutura, 

o que dificulta o seu assentamento por completo. Diante dessa dificuldade e da 

existência de uma diversidade de materiais e técnicas para a confecção de 

infraestruturas (algumas mais antigas como a fundição convencional de Ni-Cr, outras 

mais recentes como sinterização a laser em Co-Cr e a usinagem em Zircônia) existe 

a necessidade de se compreender o comportamento biomecânico das próteses 

sobre implantes, a fim de analisar se a magnitude, distribuição e qualidade das 

deformações geradas podem ser influenciadas por fatores relacionados à fabricação 

e/ou material.   

No presente estudo, todas as infraestruturas apresentaram níveis de tensão 

no intermediário, após a aplicação de uma carga de 300N, variando de -395,7µε a 

+59µε. Partindo do pressuposto que não existe adaptação absolutamente passiva, já 

que o simples aperto de parafuso acarreta em certa deformação (JEMT et al., 1991; 

CARLSON e CARLSON, 1994; WATANABE et al., 2000; SAHIN; ÇEHRELI, 2001), e 

que os procedimentos clínicos e laboratoriais utilizados na confecção das peças 

protéticas são inadequados para propiciar tal adaptação (GOLL, 1991; YANASE, 

1994; WATANABE et al., 2000; SAHIN e ÇEHRELI, 2001; KARL et al., 2005, 2006, 

2008), é natural que as infraestruturas apresentem alguns desajustes.  Alguns 

autores afirmam que essa quantidade de desajuste pode ser responsável pela 

magnitude do estresse gerado, o que a longo prazo diminui a longevidade dos 
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componentes (JEMT et al., 1991; CARLSON e CARLSON, 1994; SAHIN e 

ÇEHRELI, 2001).  

Numa avaliação geral, para todos os grupos estudados houve um predomínio 

de áreas de compressão, sendo que as poucas áreas de tração apresentaram 

baixos valores. Os grupos convencional e usinado apresentaram resultados 

estatisticamente semelhantes para todas as regiões, com exceção para uma única 

região (SG6). Já o grupo sinterizado apresentou valores estatisticamente diferentes 

do convencional para as regiões do SG5, SG6, SG11 e SG13, com predomínio de 

forças compressivas. O grupo usinado, quando comparado ao sinterizado, 

apresentou dois sensores com valores diferentes (SG11 e SG13). Não existiu 

diferença entre os materiais testados para os sensores SG4 e SG12. 

O desempenho mostrado pelo grupo convencional pode ser atribuído a 

fundição em monobloco, e ainda, pelo uso de cilindros com cintas pré-fabricadas. 

ABDUO et al. (2010), afirmam que o uso desses cilindros garantem melhores 

resultados, embora outros estudos mostrem que não há diferenças significativas nos 

valores de tensão com o uso desses em comparação com os totalmente calcináveis 

(KARL et al., 2004, 2005, 2006). Independente disso, Costa (2011), concluiu que 

todas as etapas laboratoriais são capazes de aumentar as tensões geradas. 

Watanabe et al. (2000) observaram aumento na deformação média após o 

procedimento de seccionamento e soldagem, em relação à fundida em monobloco. 

Segundo Goll (1991), a soldagem  é capaz de alterar as propriedades do metal. Em 

contrapartida, Aguiar-Junior et al.(2009) e Costa (2011) afirmam que a soldagem de 

infraestruturas reduz os níveis de desajustes das próteses, e melhoram as 

distribuições de tensões  quando comparados à fundição em monobloco, o que 

poderia justificar a ocorrência dos dois tipos de deformações (tração e compressão) 

nas infraestruturas fundidas em monobloco desse trabalho. No entanto, a utilização 

de infraestruturas confeccionadas em monobloco foi feita para comparar com as 

outras técnicas utilizadas, usinagem e sinterização a laser, que não são passíveis de 

seccionamento e soldagem. 

No caso das peças usinadas pela técnica CAD/CAM em zircônia, que 

apresentaram maior uniformidade na distribuição de tensões, pode-se dizer que 

corroboram com o trabalho de Abduo et al. (2014) que afirma ser esse um método 

capaz de produzir infraestruturas mais precisas, resultado da eliminação de algumas 

etapas de fabricação que contribuiriam para as imprecisões. Este mesmo autor 
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atribui essa maior precisão pela boa definição que se tem dos intermediários, quanto 

aos ângulos, formato, medidas, e também, pelo fato das dimensões dos 

intermediários e implantes fazerem parte do software do CAD. Neste caso, os 

modelos são escaneados com a finalidade de ter a relação com dentes vizinhos e 

antagonistas e não do preparo, como acontece em dentes. Entretanto, essa técnica 

não é passível de seccionamento e soldagem, utilizadas na fundição convencional 

(WATANABE et a;., 2000; ABDUO et al., 2011). Mesmo assim, as diferenças 

qualitativas das tensões apresentadas por esse grupo pode ser atribuído a 

contração não uniforme e um encolhimento irregular por conta da sinterização da 

zircônia (ABDUO e SWAIN, 2012), que pode gerar até 30% de contração (DENRY e 

KELLY, 2008). Esse processo é meticulosamente calculado para eliminar a 

ocorrência de falhas. No entanto, pequenas imperfeições podem ser geradas como 

este trabalho sugere. 

  Quanto ao grupo de infraestruturas em Co-Cr sinterizadas a laser pode-se 

considerar que foi o único grupo que apresentou apenas forças compressivas como 

resultado da carga axial. Braga (2013) estudou as tensões desenvolvidas por peças 

sinterizadas a laser após o aperto de parafusos. Como resultado o autor relata que 

essas infraestruturas apresentaram os menores valores de tensão do trabalho, em 

comparação com outras peças de fundição convencional e usinagem. Outros 

estudos têm mostrado esse método como promissor na confecção de 

infraestruturas, uma vez que apresentam taxa de sobrevivência semelhante às 

metalocerâmicas (TARA et al., 2011), melhor adaptação interna quando comparada 

à outras técnicas (ÖRTOP et al., 2011; ÖYAGUE et al., 2013). Todavia, por se tratar 

de um método aditivo de confecção, diferente dos outros métodos, mais estudos são 

necessários quanto a precisão, e ainda, quanto a  influência que o calor gerado pelo 

laser no derretimento da liga possa interferir no produto final. 

É sabido, através de Carlson e Carlson (1994), que para fornecer um 

assentamento passivo a infraestrutura deveria, teoricamente, induzir tensão igual a 

zero nos componentes dos implantes e osso circundante na ausência de aplicação 

de carga externa, algo que é impraticável na rotina clínica, como já foi visto. Após a 

aplicação de carga axial supõe-se que valores de compressão sejam expressados 

em todos os extensômetros instalados ao redor do intermediário, partindo de uma 

coroa unitária perfeitamente assentada sobre eles. Quando se trata de uma 

infraestrutura em monobloco como é o caso, as propriedades dos materiais que são 
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confeccionadas pode ser um importante fator a ser avaliado. Dentre os materiais 

utilizados nesta pesquisa, a zircônia é o material com maior módulo de elasticidade, 

seguido pelo Co-Cr e Ni-Cr (CALLISTER, 2010). Considerando que quanto mais 

rígido um material, menos ele se deforma, torna difícil esperar por compressão em 

todas as faces das infraestruturas.  Exceto o grupo sinterizado a laser, que 

apresentou somente tensão do tipo compressão em todos os sensores, os outros 

grupos não mostraram homogeneidade no tipo de tensão (compressão/tração). Por 

isso, foi feita uma avaliação quanto às medidas internas das infraestruturas (ângulo, 

comprimento e altura) para serem comparadas com as medidas externas dos 

intermediários, nos quais elas foram parafusadas. Dessa forma, buscou-se 

correlacionar os valores encontrados para essas medidas com as tensões 

apresentadas, na tentativa de entender como essas infraestruturas se ajustam aos 

intermediários depois de parafusadas, e ainda, se isso é inerente ao material e/ou 

técnica de fabricação das mesmas. 

Para a medida de ângulo observou-se diferença estatisticamente significante 

do ângulo formado pelas paredes externas dos mini pilares em relação às medidas 

de angulação das paredes internas das infraestruturas de todos os grupos. Entre 

eles houve semelhança estatística nos valores encontrados. Para que essas 

infraestruturas se encaixassem sobre os mini pilares era esperado uma angulação 

maior das infraestruturas como foi observado em nosso estudo.  

Enquanto que para comprimento, o grupo sinterizado apresentou diferença, 

dentro do próprio grupo, quanto ao comprimento das paredes internas dos seus 

espécimes entre as porções distal e mesial, o que revela uma certa imprecisão para 

essa técnica. Já os grupos convencional e usinado apresentam compatibilidade 

entre as medidas das porções mesial e distal de suas infraestruturas. No entanto, 

todos os materiais utilizados diferem do comprimento obtido das paredes externas 

dos mini pilares, sendo menores que estes. Esperava-se que os valores para essa 

medida fossem maiores, o que permitiria o assentamento por completo sobre o mini 

pilar, o que não foi visto neste estudo. 

Quanto à altura, os grupos sinterizado e usinado apresentaram diferenças 

significantes para as médias da altura de seus espécimes quanto às porções mesial 

e distal. O grupo convencional foi o único que obteve semelhança entre os valores 

encontrados para as duas porções de suas infraestruturas, mais uma vez, como 

aconteceu para as medidas de comprimento e altura, o que pode ser justificado pela 
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utilização de cilindros pré-fabricados. As medidas dos mini pilares também foram 

semelhantes, já que também são pré-fabricados. Através da média geral dos valores 

de altura fica fácil de visualizar que todos os materiais possuem alturas diferentes e 

maiores que dos mini pilares em que foram assentados. Além disso, todos os 

materiais diferem entre si quanto a altura, o que revela que diferentes métodos de 

confecção proporcionam infraestruturas com medidas internas diferentes. 

Considerando que os mini pilares possuem medidas de referência, uma vez 

que as infraestruturas são confeccionadas para se assentarem sobre eles, espera-

se que os valores obtidos para as peças sejam o mais próximo possível daquelas 

pelos intermediários, apresentando ligeiras discrepâncias que permitiram o seu 

encaixe. Nesse sentido, valores muito discrepantes poderiam influenciar nas 

deformações? Frente a essa questão, as medidas obtidas pelas imagens da 

microscopia confocal foram submetidos ao teste estatístico de Pearson para 

correlacionar com os valores de deformação apresentados quando aplicada carga 

axial.  

Numa análise detalhada para cada posição dos SG é possível encontrar no 

SG5 correlação entre deformação e ângulo, ressaltando ainda que nessa posição os 

três materiais testados apresentaram mesmo comportamento de compressão. A 

medida encontrada para angulação das infraestruturas,  independente do material, 

foi maior que a do mini pilar sobre o qual elas foram parafusadas. O grupo 

sinterizado foi o que apresentou maior valor de deformação para essa região, e 

também, foi o que apresentou maior ângulo. Dessa forma, neste estudo, quanto 

maior o ângulo, maior a deformação gerada no intermediário.  

Para o SG4, a medida do comprimento interno dos espécimes correlaciona-se 

com a deformação sofrida. O grupo convencional foi o único que apresentou 

deformação do tipo tração nessa região, diferente do usinado e sinterizado que 

mostraram compressão. Todos os materiais apresentam comprimento menor e 

ângulo maior que o mini pilar. Quanto ao comportamento diferente em relação à 

deformação sofrida, isso pode ser resultado da técnica de confecção (Figuras 33, 34 

e 35). Vale ressaltar que todos esses SG acima citados estão posicionados no mini 

pilar distal. 
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Figura 33. Ilustração esquemática do comportamento das infraestruturas do grupo convencional, a 
partir das medidas e das deformações apresentadas por este (Vista vestibular). 

 

 

 
 
Figura 34. Ilustração esquemática do comportamento das infraestruturas do grupo usinado, a partir 
das medidas e das deformações apresentadas por este (Vista vestibular). 

 

 

 
 
Figura 35. Ilustração esquemática do comportamento das infraestruturas do grupo sinterizado, a partir 
das medidas e das deformações apresentadas por este (Vista vestibular). 
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No SG12, que encontra-se no mini pilar mesial, houve correlação entre 

comprimento e deformação, a qual foi do tipo compressão para os três materiais. 

Todos os materiais apresentaram medidas de comprimento menores que as dos 

mini pilares. O grupo sinterizado obteve maior valor de compressão para esse SG, e 

também, o menor comprimento. Mais uma vez, quanto menor o comprimento maior 

a deformação. A fim de comprovar esses achados, o ideal seria sobrepor as 

imagens obtidas pela microscopia confocal, ou ainda, utilizar outras tecnologias que 

permitam avaliar as peças parafusadas sobre os mini pilares através de uma 

imagem tridimensional.  

Não existem, na literatura atual, trabalhos com prótese fixa sobre implante, 

parafusadas, que correlacionem a deformação exercida após a aplicação de carga 

com as medidas internas das infraestruturas, como foi feito neste trabalho.  O que se 

procura é entender o comportamento biomecânico das infraestruturas, 

confeccionadas a partir das técnicas e materiais disponíveis, frente à aplicação de 

carga. São necessários mais estudos capazes de concluir se o material e/ou a 

técnica de confecção de infraestruturas podem influenciar no comportamento de 

uma prótese quando em função, para que assim se possa reduzir as falhas que são 

comuns neste sistema. 

Como recomendação, sugere-se que seja feita a sobreposição de imagens 

das infraestruturas obtidas na microscopia confocal com àquelas obtidas dos mini 

pilares, para que assim possa se avaliar melhor os supostos comportamentos das 

infraestruturas que aqui foram apresentados.  Além disso, os valores de tensão 

apresentados não se configuram como uma ameaça ao sistema, mas diante das 

reações das peças não sabemos como elas se comportariam ao do longo tempo em 

função.  
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Com base na metodologia aplicada, as conclusões deste trabalho foram: 

 

1. De maneira geral, houve um predomínio de áreas de compressão, sendo 

que as poucas áreas de tração apresentaram baixos valores. O maior 

valor de compressão foi mostrado pelo grupo sinterizado a laser (-

395,7µε), enquanto que o maior de tração foi do grupo convencional 

(+59µε) O grupo sinterizado a laser foi o único que apresentou forças 

compressivas para todos os sensores. Os grupos usinado e convencional 

apresentaram comportamento semelhante, diferindo apenas em uma 

região; 

 

2. O grupo sinterizado apresentou homogeneidade na qualidade da tensão 

exercida (compressão), enquanto que o  usinado mostrou-se  uniforme 

quanto aos valores de deformação apresentados, o que permite 

considerar ambas as técnica promissoras. No entanto, quando avaliada 

as medidas das infraestruturas de cada grupo, os grupos sinterizado e 

usinado revelam diferenças entre suas porções mesial e distal, o que 

revela certa imprecisão nos métodos. Por outro lado, o grupo 

convencional foi o mais desuniforme nas distribuições de tensões, mas 

não teve diferença quanto aos valores obtidos nas suas medidas mesial e 

distal. Esses resultados sugere que a material e a técnica de confecção 

podem influenciar  nos resultados encontrados; 

 

3. Foi possível observar correlação entre deformação sofrida em algumas 

áreas do intermediário com as medidas de ângulo e comprimento das 

paredes internas das infraestruturas. De tal forma que, quanto maior o 

ângulo e menor o comprimento, maior a deformação observada. 
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ANEXO A- As médias finais e desvio padrão de cada strain gauge obtidos através 

das quatro repetições, dos quatro corpos de prova de cada material estão 

apresentadas nas tabela abaixo, respectivamente para os SG do Poliuretano 

(Tabela1) e do Intermediário (Tabela 2). 

 

 
Poliuretano               

TABELA 1 
Implante 
DISTAL 

Implante 
MESIAL 

 
SG 0 SG 1 SG 2 SG 3 SG 10 SG 8 SG 9 SG 7 

Convencional 
(média) -137 177,8 425,9 212,1 111,1 -49,6 -288,8 105,7 
desvio padrão 
C 95,2 74,1 152,9 100,1 62,9 150,8 294 13,5 

  AB BCD D y CD BCD ABC A 
BCD 

y 
Usinada 
(média) -292,2 150,2 171,2 206,7 40,1 -16 -622,5 97,4 
desvio padrão 
U 237,9 32,3 223,7 73,4 56,3 13,5 457,8 10,7 

  AB C C xy C BC BC A BC xy 
Sinterizada 
(média) -66,1 190,3 -64,4 158,7 93,1 114,8 -202,8 26,8 
desvio padrão 
S 80,4 97,8 116,7 10,3 73,1 46,8 198,3 66,9 

  AB C AB x BC BC BC A 
ABC 

x 
 

 

 

 
Abutment           

TABELA 2 
Implante 
DISTAL Implante MESIAL 

 
SG 5 SG 4 SG 6 SG 11 SG 13 SG 12 

Convencional (média) -16,4 26,5 -147,1 -206 59 -35,4 

desvio padrão C 33,6 43,4 69,4 59,8 18,3 31,2 

  B y B A x A x B y B 

Usinada (média) -107,9 -10,3 -25,8 -135,4 49 -23,3 

desvio padrão U 182,4 51,4 25,3 64,1 71,5 6,3 

  A xy A A y A x A y A 

Sinterizada (média) -395,7 -27 -29,5 -28,9 -58,5 -73,2 

desvio padrão S 273,8 32,9 45,8 3,9 11,4 42,9 

  A x B B y B y B x B 
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ANEXO B- Valores das quatro repetições, dos quatro corpos de prova de cada 

material. Na sequência: Convencional (espécime Ca, Cb, Cc, Cd), Usinada 

(espécime Ua, Ub, Uc, Ud) e Sinterizada (espécime Sa, Sb, Sc, Sd). 
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ANEXO C – Teste ANOVA a dois critérios para as variáveis material e abutment 

(mesial/distal). Estatisticamente significante para probabilidade menor que 0,05 

(p<0,05)*. 

Fonte de 
variação 

Grau de 
Liberdade 

Quadrado 
Médio 

Grau de 
Liberdade 

Quadrado 
Médio 

F p 

 Efeito Efeito Erro Erro   

MATERIAL 2 24407,76563 9 8594,317383 2,839988947 0,110618301 

ABUTMENT 5 62436,89453 45 7532,496094 8,289004326  0,00001 

Interação 10 41182,55469 45 7532,496094 5,467318535  0,00003 

 

ANEXO D -  Média e desvio padrão das três medidas realizadas em cada posição 

dos SG, tanto para ângulo, comprimento e altura. 

Ângulo  DISTAL   MESIAL  

 SG5 SG4 SG6 SG12 SG11 SG13 

Convencional 66,53085 67,62572 66,97926 66,42439 66,98582 67,18870 

desvio padrão 2,100462 1,332747 1,600870 0,471136 1,209003 2,284184 

Usinada 68,13150 67,08355 66,28766 67,19668 66,13228 66,23553 

desvio padrão 1,461796 1,224123 0,318265 0,424282 0,616794 1,995075 

Sinterizada 68,43159 68,15214 68,14910 66,64223 67,51679 66,37338 

desvio padrão 1,886952 2,043928 1,090510 2,816459 0,757614 3,133452 

Mini Pilar 62,04567 68,38833 70,12533 62,49967 65,29400 67,64467 

desvio padrão 0,662221 1,765381 0,652618 0,904468 1,479205 2,627929 

 

Comprimento  DISTAL   MESIAL  

 SG5 SG4 SG6 SG12 SG11 SG13 

Convencional 2563,178 2532,182 2512,150 2517,770 2551,162 2549,351 

desvio padrão 40,6029 28,1078 33,1341 36,0073 21,8756 36,1128 

Usinada 2614,700 2631,512 2650,631 2611,232 2612,085 2617,612 

desvio padrão 27,2597 22,3586 12,5572 10,1183 10,1435 30,0819 

Sinterizada 2529,027 2534,052 2535,424 2395,683 2371,064 2401,732 

desvio padrão 32,0659 36,0123 20,2401 51,8145 24,2958 57,7472 

Mini Pilar 2471,649 2623,098 2552,676 2493,837 2344,680 2343,204 

desvio padrão 15,3027 67,3776 11,1128 20,2782 112,9354 140,3630 

 

Altura  DISTAL   MESIAL  

 SG5 SG4 SG6 SG12 SG11 SG13 

Convencional 2348,505 2339,882 2310,582 2304,306 2345,767 2347,125 

desvio padrão 6,3027 8,9480 2,6925 28,1155 10,0721 2347,125 

Usinada 2425,565 2422,035 2444,970 2405,605 2388,014 2392,408 

desvio padrão 0,0000 6,1146 42,4927 0,0000 3,8193 11,4293 

Sinterizada 2350,552 2350,552 2352,604 2196,754 2190,159 2196,754 

desvio padrão 0,0000 0,0000 3,5535 0,0000 11,4237 0,0000 

Mini Pilar 2183,109 2437,452 2395,061 2211,773 2129,054 2166,229 

desvio padrão 0,0000 36,7114 0,0000 0,0000 87,9010 152,2911 
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ANEXO E - Teste de ANOVA a três critérios realizado para a medida de ângulo. 

Estatisticamente significante para probabilidade menor que 0,05 (p<0,05)*. 

  Degr. Of MS F p 

INTERAÇÃO 1 546028,5 313925,5 0,000000 

MATERIAL 3 19,3 11,1 0,000004 

ABUTMENT 1 16,4 9,4 0,002894 

REGIÃO 4 23,9 13,7 0,000000 

MATERIAL X ABUTMENT 3 2,8 1,6 0,195546 

MATERIAL X REGIÃO 12 9,6 5,5 0,000001 

ABUTMENT X REGIÃO 4 3,5 2,0 0,101426 

MATERIAL X ABUTMENT X REGIÃO 12 4,1 2,4 0,012088 

 

 

ANEXO F - Teste de ANOVA a três critérios realizado para a medida de 

comprimento. Estatisticamente significante para probabilidade menor que 0,05 

(p<0,05)*. 

  Degr. of MS F p 

INTERAÇÃO 1 767995146 488053,8 0,000000 

MATERIAL 3 150183 95,4 0,000000 

MINI-PILAR 1 117004 74,4 0,000000 

REGIÃO 4 4735 3,0 0,022895 

MATERIAL*MINI-PILAR 3 23637 15,0 0,000000 

MATERIAL*REGIÃO 12 2050 1,3 0,233582 

MINI-PILAR*REGIÃO 4 6815 4,3 0,003194 

MATERIAL*MINI-PILAR*REGIÃO 12 11450 7,3 0,000000 

 

 

ANEXO G– Teste de ANOVA a três critérios realizado para a medida de altura. 

Estatisticamente significante para probabilidade menor que 0,05 (p<0,05)*. 

  MS F p 

INTERAÇÃO 654235967 631161,4 0,000000 

MATERIAL 133851 129,1 0,000000 

MINI-PILAR 152214 146,8 0,000000 

REGIÃO 16884 16,3 0,000000 

MATERIAL*MINI-PILAR 28089 27,1 0,000000 

MATERIAL*REGIÃO 3075 3,0 0,001834 

MINI-PILAR*REGIÃO 10583 10,2 0,000001 

MATERIAL*MINI-PILAR*REGIÃO 13718 13,2 0,000000 
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