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Rodríguez JEC. Análise da distribuição das tensões através de prótese fixa
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familiaris mediante o método de interferometria holográfica de dupla exposição
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RESUMO

Este estudo objetivou pesquisar a distribuição das tensões através de próteses

fixas implanto-suportadas e dento-implanto-suportadas em hemi-mandíbulas de

canis familiaris mediante o método de interferometria holográfica de dupla

exposição. Três cães foram selecionados e colocados três implantes em cada um

deles (hemi-mandíbula direita: um implante e na hemi-mandíbula esquerda: dois

implantes). Após a espera de dois meses, os dois tipos de próteses foram fixados

sobre os implantes e os animais sacrificados. A seguir, as hemi-mandíbulas foram

extraídas e fixadas no dispositivo especialmente desenhado para tal fim

(CAMPOS, 2001). Todo o sistema foi colocado sobre uma mesa holográf ica e

carga estática foi aplicada sobre três posições previamente estabelecidas nas

próteses (sobre o pilar anterior, ponto médio da barra e pilar posterior). 18

hologramas foram obtidos mediante a técnica holográfica. A análise dos

hologramas revelou que de forma geral, as hemi-mandíbulas com próteses dento-

implanto-suportadas sofreram maior tensão quando comparadas com as hemi-

mandíbulas com próteses implanto-suportadas. Em relação às próteses, as

implanto-suportadas foram aquelas que melhor distribuíram os esforços quando

comparadas com as dento-implanto-suportadas.

Palavras-Chave: holografia – união dente-implante – biomecânica – distribuição de
estresse – interferometria – prótese dentária



Rodríguez JEC. Stress analysis of tooth-implant and implant supported prosthesis
in dog mandibles. Holographic interferometry double exposition method [Tese de
Doutorado]. São Paulo: Faculdade de Odontologia da USP; 2005.

ABSTRACT

The aim of this study was to investigate the stress distribution of tooth-implant and

implant supported prosthesis in dog mandibles by means of holographic

interferometry double exposition method. Three mongrel dogs were selectioned

and three osseointegrated implants were placed (right hemi-mandible: one implant

and in the left hemi-mandible: two implants). After two months, both prostheses

were fixed on the implants and the animals were sacrificed. The hemi-mandibles

were fixed in a special device (CAMPOS, 2001) and placed on the holographic

table. A static load was applied on three different positions on the prosthesis

(anterior abutment, midpoint of the bar and posterior abutment) and eighteen

holograms were obtained. The hologram analysis revealed that the hemi-

mandibles with tooth-implant prosthesis transmitted more tension that the hemi-

mandibles with implant supported prosthesis. In addition to, an equal distribution of

stress were observed in the implant supported prosthesis when compared with the

tooth-implant prosthesis.

Key-works: holography; tooth-implant prosthesis; biomechanics; stress distribution;
interferometry; dental prosthesis
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1 INTRODUÇÃO

Embora os implantes osseointegrados sejam aceitos como um dos

melhores tratamentos para a reabilitação do edentulismo parcial (BECKER;

KAISER; JONES, 2000; BRANEMARK; ZARB; ALBREKTSSON, 1985), a

possibilidade de unir implantes a dentes naturais continua sendo discutível

(GROSS; LAUFER, 1997; LAUFER; GROSS, 1998; LIN; WHANG, 2003). No

entanto, a união dente-implante pode ser uma opção viável em algumas situações

clínicas especificas (CLEPPER, 1997).

Quando isto acontece, o problema biomecânico deste duplo sistema de

suporte decorre das diferenças de mobilidade entre o implante osseointegrado e o

dente natural.

O grau de mobilidade do ligamento periodontal de um dente sadio, quando

comparado a um implante osseointegrado, pode ser de 5 a 20 vezes maior

(NYMAN; LANG, 1994). Quando a carga é aplicada sobre o pilar dentário, a

prótese dento-implanto-suportada atua como um cantiléver, resultando num

momento de força maior sobre o implante. Um conjunto de problemas tais como:

intrusão dental, perda da osseointegração, perda dos parafusos de fixação e

fratura da prótese, podem ser observados, como resultado de alterações tanto na

engenharia da prótese, assim como nas funções biológicas dos elementos de

suporte (BECKER; KAISER; JONES, 2000; GROSS; LAUFER, 1997; LAUFER;

GROSS, 1998).
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Contudo, alguns pesquisadores têm advogado o uso de conectores rígidos

entre implantes e dentes naturais, uma vez que a prótese e o implante possuem

uma flexibilidade inerente para equiparar diferentes graus de mobilidade (GROSS;

LAUFER, 1997; MENICUCCI et al., 2002; NAERT et al., 1992; TANGERUD;

GRONNINGSATER; TAYLOR, 2002).

Apesar do reconhecimento de que o fenômeno biomecânico é o fator mais

influente no sucesso da prótese dento-implanto-suportada (LIN; WANG, 2003;

MONTEITH, 1993; SKALAK, 1983; TANGERUD; GRONNINGSATER; TAYLOR,

2002), os fundamentos mecânicos ainda são incertos, especialmente quando

diferentes conectores são acoplados neste complexo sistema. As forças oclusais

são usualmente os maiores fatores que afetam diretamente a transferência de

carga e distribuição do estresse. Infelizmente, não há pesquisa suficiente, que

norteie a compreensão da relação entre as forças oclusais e os diferentes

conectores usados.

Pesquisas laboratoriais e clinicas têm apontado que não existe suficiente

informação para determinar a biomecânica envolvida no sistema dente-implante.

Sendo assim, o entendimento da distribuição das tensões sobre a infra-

estrutura protética e sobre o tecido de suporte ósseo é de vital importância para

compreender a influência dos fenômenos físicos nas respostas biológicas.

Atualmente, os métodos mais usados para pesquisar a distribuição das

tensões nas estruturas anatômicas são: elemento finito, fotoelasticidade e célula

de carga.

O método do elemento finito permite avaliar a transmissão das tensões

tanto externas como internas nos corpos, embora o objeto de estudo seja um
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modelo matemático, que tenta simular uma condição real in vivo. No caso

específico da simulação de estruturas ósseas, existem limitações devido as suas

propriedades mecânicas (como o módulo de elasticidade de Young), que além de

difícil determinação, variam de indivíduo para indivíduo. De fato, estas

propriedades variam num fator de 10 dentro de uma mesma mandíbula,

diferentemente de estruturas inertes (MC NEILL, 2000). Erros deste tipo limitam a

capacidade de interpretar os dados e transportá-los diretamente às condições in

vivo.

O método da fotoelasticidade usa um modelo que reproduz, em resina

fotoelástica translúcida, uma peça anatômica, que permite observar durante a

aplicação da carga a concentração e a intensidade das tensões. Sabe-se que

cada estrutura do sistema estomatognático apresenta características peculiares e

que ainda varia de um individuo para outro. Dessa forma, o modelo em resina com

características homogêneas, não é capaz de simular a diversidade tecidual

presente in vivo.

Já o método com célula de carga permite quantificar as tensões no próprio

objeto de estudo, porém, com a desvantagem da medição da tensão ocorrer no

mesmo local onde esta foi aplicada. Como as estruturas ósseas, apresentam

diversas formas e densidades, a medição pontual, isolada, fornecida pela célula

de carga não pode representar a distribuição das tensões sobre toda estrutura.

Outro método tem sido descrito na literatura e conhecido como “Método da

Interferometria Holográfica”. A técnica holográfica inventada por Dennis Gabor, é

baseada no processo de gravação e projeção de imagens, o qual permite a

reconstrução de uma cena em três dimensões (GABOR; HARIHARAN, 1983).
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Uma aplicação da holografia, conhecida como técnica holográfica de dupla

exposição permite a observação e registro das alterações dimensionais quando

estas ocorrem.

Partindo-se do principio de que toda tensão causa uma deformação sobre a

superfície aplicada, o trajeto dessas deformações indicará o caminho percorrido

pelas tensões. O método da interferometria holográfica é extremamente sensível,

capaz de detectar deformações ínfimas, da ordem de nanômetros.

Para este processo é realizado um holograma inicial (referencial), obtido

através da incidência da luz laser sobre o objeto em estudo, cuja imagem é

registrada no filme holográfico. Posteriormente, uma carga é aplicada sobre o

objeto e a nova imagem obtida é sobreposta no mesmo filme holográfico. Após a

revelação, o filme holográfico, recebe a incidência do feixe de laser e assim gera-

se a imagem tridimensional do objeto (holograma) com um padrão de franjas que

mostra o deslocamento do corpo devido à ação da carga usada.

Simultaneamente, uma câmera CCD (charge couple device) capta a imagem do

objeto, através do holograma de referência. A imagem pode ser monitorada numa

tela de vídeo e registrado, em fita. Esta informação registrada na fita pode ser

convertida do analógico para o digital, para que possa ser armazenada no

computador, o qual permite realizar dois tipos de avaliações: a primeira qualitativa,

mediante a contagem e observação do padrão de distribuição de franjas sobre o

objeto estudado e a segunda quantitativa mediante a determinação do

deslocamento ocorrido na superfície do objeto. O objetivo do sistema é conseguir

mensurações precisas da localização, direção e magnitude das tensões

transmitidas na estrutura estudada.
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Tendo em vista que ainda existem controvérsias frente ao uso das

reabilitações dento-implanto-suportadas pretende-se através deste estudo analisar

a distribuição das tensões sobre as próteses dentárias e o tecido ósseo, mediante

o uso do método da interferometria holográfica de dupla exposição.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

Visando a um melhor entendimento em razão de abrangência do assunto, a

revisão da literatura está subdividida em tópicos.

2.1 Implantes osseointegrados - união dente-implante

Os implantes osseointegrados surgiram originalmente para reabilitar

pacientes edêntulos, como protocolava Branemark et al. (1977), mas logo

passaram a fazer parte dos planejamentos de PPFs (próteses parciais fixas) de

muitos clínicos que, baseados no empirismo, começaram a unir implantes a

dentes naturais. Dessa forma, passou a existir três tipos de PPFs: dento-

suportadas, implanto-suportadas e dento-implanto-suportadas (GUNNE et al.,

1999).

A conexão dente-implante foi reportada pela primeira vez por Ericsson et al.

(1986) e desde então é muito discutida em função das diferenças de mobilidade e

de absorção e distribuição das cargas mastigatórias entre os dois tipos de pilares

(ASTRAND et al., 1991). Dentes com saúde periodontal têm mobilidade de 50 a

200ųm, enquanto implantes osseointegrados possuem um deslocamento funcional

de 10ųm (COHEN; ORENSTEIN, 1994; HOSNY et al., 2000). Em relação à
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distribuição e absorção de cargas oclusais, o dente utiliza-se do periodonto,

enquanto o implante, da resiliência do conjunto formado pelo próprio implante, tais

como: o intermediário, cilindro de ouro, parafuso(s) de fixação, e ainda da

resiliência óssea ao redor do implante (RANGERT; TORSEN; JORNEUS, 1989).

Estas diferenças teoricamente levariam à presença de um sistema complexo,

quando o dente esta situado entre os implantes, ou de cantiléver, quando o dente

pilar se localiza na extremidade da prótese (CAVICCHIA; BRAVI, 1994; COHEN;

ORENSTEIN, 1994; MCGLUMPHY; CAMPAGNI; PETERSON, 1989; NAERT et

al., 1992; RANGERT; GUNNE; SULLIVAN, 1991). Este provocaria uma flexão

sobre os componentes dos implantes que, se muito acentuada, causaria abertura

em suas junções e futuras falhas protéticas.

Contudo, cálculos de cargas verticais em modelo mecânico experimental

mostraram igual distribuição de forças entre dentes e implantes, mesmo sem

considerar a resiliência óssea, fator muito importante para a flexibilidade total da

prótese (RANGERT; GUNNE; SULLIVAN, 1991).

Como descrito anteriormente o sistema dente-implante apresenta uma alta

complexidade biomecânica, por isso sua indicação deve obedecer a certos

fatores.

Os fatores que indicam a união dente-implante são:

1) Melhorar a estabilidade da PPF quando:

 Limitações econômicas ou anatômicas (seio maxilar, canal

mandibular, forame mentoniano, falta de altura e qualidade óssea) impossibilitam

a colocação dos implantes em número, comprimento ou posições adequadas;

 Há falta na osseointegração de determinado(s) implante(s);
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2) Estabilização de dentes com mobilidade; nesses casos recomenda-se o

uso de mais de um implante, para reduzir o estresse mecânico sobre a porção

implanto-suportada da prótese (RANGERT; GUNNE; SULLIVAN, 1991).

Um dos grandes problemas, e a principal causa do desencorajamento da

união dente-implante, é o fenômeno da intrusão dentária (SCHLUMBERGER;

BOWLEY; MAZE, 1998), que pode ocorrer quando há afrouxamento e quebra da

linha de cimento de coroas cimentadas sobre dente (ERICSSON et al., 1986;

FUGAZZOTO et al., 1999; LINDH et al., 2001).

Dentre as formas de diagnóstico desse fenômeno estão: falta de adaptação

precisa dos conectores não rígidos, quebra da linha de cimento nos dentes

naturais, mudança do plano oclusal do dente (GARCIA; OESTERLE, 1998).

A seguir, a relação de trabalhos mais relevantes publicados no período de

1990 a 2005, sobre a união dente-implante. Onde d (dente natural), i (implante),

PPFIS (prótese parcial fixa implanto-suportada), PPFDIS (prótese parcial fixa

dento-implanto-suportada), pu (prótese unitária) e pm (prótese múltipla).
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AUTOR MODELO PILARES CONECTOR REGIÃO RESULTADO
Block et al.

(2002)
clínico-

prospectivo
(5 anos)

1d-1i rígidos e semi-
rígidos

posterior alto índice de
intrusão dentária

Kindberg, Gunne
e Kronstrom

(2001)

clínico–
prospectivo

(8 anos)

1d-1i
arco completo

rígido __ a conexão rígida
mostra bons
resultados

Naert et al.
(2001a)

clínico-
prospectivo
(15 anos)

diversos rígido e semi-
rígidos

Diversas maior perda
óssea peri-

implantar usando
conectores rígidos

Naert et al.
(2001a)

clínico-
prospectivo
(15 anos)

diversos rígido e semi-
rígidos

Diversas a PPFDIS
apresenta

complicações, por
isso a PPFIS
deve ser a

primeira escolha
Hosny et al.

(2000)
clínico-

prospectivo
(14 anos)

diversos rígido e semi-
rígidos

Diversas a PPFDIS não
afeta o sucesso
do tratamento

quando
comparado com

as PPFIS
Becker, Kaiser e

Jones (2000)
teórico arco cruzado rígidos e semi-

rígidos
arco completo são mostradas

diversas opções
de tratamento

reabilitador
Pesun et al.

(1999)
modelo animal
(6, 12, 18, 24

meses)

2i-1d rígidos posterior diferenças não
significantes nos

tecidos de suporte
do dente pilar da
PPFDIS quando
comparado ao
dente controle

Fugazzoto et al.
(1999)

clínico-
prospectivo
(3-14 anos)

vários rígidos Vários todos os
problemas foram

associados à
perda dos

parafusos de
retenção e

nomeia à união
dente-implante
como de amplo
sucesso quando

bem indicada
Akagawa et al.,

(1998)
modelo animal PPFIS (pu)

PPFIS
(pm)

PPFDIS
(1i-1d)

rígidos posterior não houve
diferenças

significantes nos
tecidos peri-

implantares entre
os tipos de
próteses

continua
Quadro 2.1-Trabalhos mais relevantes sobre a união dente-implante publicados no período de

1990-2005
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continuação

AUTOR MODELO PILARES CONECTOR REGIÃO RESULTADO
Schlumberger,
Bowley e Maze

(1998)

revisão da
literatura

vários rígidos e semi-
rígidos

Vários a primeira
escolha deve
ser a PPFIS,

quando usada a
PPFDIS

mecanismos
especiais
devem ser

incorporados
para evitar a

intrusão
dentária

Laufer e Gross
(1998)

revisão da
literatura

vários rígidos e semi-
rígidos

vários os estudos
mostram

incremento de
estresse na
área peri-

implantar, deve
preferir-se a
união com
conectores

rígidos
Gross e Laufer

(1997)
revisão da
literatura

vários rígidos e semi-
rígidos

vários a união dente-
implante deve
ser indicada

com cuidado, o
uso de

conectores
semi-rígidos
pode causar

intrusão
dentária

Gunne et al.
(1997)

clínico 1d-1i
(PPFDIS)

1i-1i
(PPFIS)

rígidos posterior a distribuição da
carga entre os

suportes de
ambas próteses

foram mais
influenciadas

pela geometria
da prótese

Sheets e
Earthman

(1997)

revisão da
literatura

vários rígidos anterior a PPFDIS deve
ser evitada,

novas técnicas
devem ser

pesquisadas
Lindh, Gunne e

Danielsson
(1997)

clínico-
prospectivo

(3 anos)

1d-1i rígida e semi-
rígida

posterior melhor
resultado a

conexão rígida
Chee e Cho

(1997)
revisão da
literatura

vários vários vários bom
planejamento,

desenho
adequado da

prótese é
importante

continua
Quadro 2.1-Trabalhos mais relevantes sobre a união dente-implante publicados no período de

1990-2005
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conclusão

AUTOR MODELO PILARES CONECTOR REGIÃO RESULTADO
Biancu,

Ericsson e
Lindhe (1995)

modelo animal
(12 meses)

1d-2i
(PPFDIS)

rígidos posterior a união dente-
implante causou

alterações
qualitativas e

quantitativas do
ligamento

periodontal do
dente de
suporte

Olsson et al.
(1995)

clínico-
prospectivo

(5 anos)

PPFIS
PPFDIS

rígida posterior Não existem
riscos de

fracasso das
PPFDIS quando

comparadas
com as PPFIS

Rieder e Parel
(1993)

clínico vários rígidos e semi-
rígidos

Posterior O fenômeno de
intrusão

dentária é
multifatorial e

cuidados devem
ser tomados na
decisão de unir

dentes a
implantes

Quadro 1-Trabalhos mais relevantes sobre a união dente-implante publicados no período de 1990-
2005
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Devido à complexidade do sistema dente-implante e para melhorar

entendimento neste assunto, acreditamos ser de grande valia, descrever

inicialmente alguns conceitos fundamentais em bioengenharia em relação ás

próteses dento-implanto-suportadas e implanto-suportadas.

Quando avaliamos o comportamento de uma prótese dento-implanto-

suportada, observamos uma semelhança com um tipo de maquina simples

denominado alavanca, constituída por uma barra reta ou curva, apoiada a um

eixo, em torno do qual pode girar (OLIVEIRA, 1997). Este sistema é análogo à

prótese tipo cantiléver (dento-implanto-suportada) e obedece ao tipo de alavanca

conhecida como inter-resitente (2a classe), onde existe um ponto de apoio (fulcro)

e um extremo livre.

Quando uma força atua na extremidade livre, a força de reação, assim

como o momento, ficam concentrados na extremidade fixa, sendo esta em grande

parte suportada pelo implante (OLIVEIRA, 1997).

No caso de uma prótese implanto-suportada, esta é considerada como uma

viga fixada nos dois extremos. Porém quando a incidência de carga vertical na

zona media da ponte, esta é distribuída uniformemente para ambos os pilares de

suporte (OLIVEIRA, 1997).

Concordando com o mencionado anteriormente Branemark, Zarb e

Albrektsson (1985), descreveram, que quando aplicada força vertical em um ponto

situado entre os implantes, surgem duas forças que tendem a comprimir os

implantes contra o osso. Estas forças têm valores que são menores que a forças

iniciais aplicadas, sendo que sobre o implante mais próximo recairá uma parcela

maior da força de compressão. No entanto, se a força for aplicada no ponto médio
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dos implantes, cada implante receberá a metade da força vertical. Neste caso os

efeitos de giro (momento de força) vão se anular, pois tem sentido contrários,

situação que não acontece na prótese dento-implanto-suportada, pois os esforços

são concentrados na extremidade fixa, criando um esforço maior e concentração

das tensões no extremo oposto da aplicação da força.

Para Skalak (1983) as próteses implanto-suportadas podem ser

consideradas rígidas em função da grande espessura de metal usado. Sendo

assim, em relação à distribuição das forças, existe o conceito que para distribuir

uniformemente o estresse ao redor dos implantes osseointegrados, há a

necessidade de construir próteses tão rígidas quando possível (ENGLISH, 1993;

VAN ROSSEN et al., 1990; WEINBERG; KRUGER, 1994). Este fato tem sido

observado em diversos trabalhos de elemento finito (AKÇA; IPLIKÇIOGLU, 2001;

BARBIER et al., 1998; GENG; TAN; LIU, 2001; STEGAROIU et al., 1998), pois,

quando a aplicação de carga sobre uma prótese implanto-suportada de dois

elementos, estes distribuem uniformemente o estresse ao redor dos implantes,

sendo que isto seria impossível se não existisse uma distribuição uniforme das

tensões desde o ponto de aplicação da carga até chegar aos suportes (implantes).

Benzing, Gall e Weber (1995), Geng, Tan e Lu (2001) e Weinberg e Kruger

(1994), também mencionaram que se a prótese é rígida, uma força aplicada é

distribuída para os diversos componentes do sistema. No entanto, este fenômeno

também depende da relativa rigidez e flexibilidade do elemento vertical (suporte +

prótese) e a ação do suporte médio (ligamento periodontal ou osseointegração).

Sendo assim é importante salientar que a distribuição uniforme dos

esforços nas próteses implanto-suportadas é dada de maneira diferente se
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comparadas com as próteses dento-suportadas, pois, estas últimas não possuem

diversos elementos de conexão onde as tensões podem ser concentradas. Isto

pode ser explicado, pois, segundo Sheets e Earthman (1997) os implantes

osseointegrados são considerados como conservadores de energia (devido a sua

rigidez), então o estresse mecânico criado pelo impacto de uma força na prótese

implanto-suportada é transferida de um elemento da prótese para outro com

pequena atenuação.

Em relação aos efeitos da atuação de uma força sobre uma viga, esta sofre

deflexão que é o encurvamento para fugir à carga. Este efeito terá duas reações

na viga: compressão, no lado em que atua a força e tensão, no lado oposto à

força. No caso especifico de observar o comportamento de um sistema com viga

em cantiléver (prótese dento-implanto-suportada) e uma viga fixa em ambas as

extremidades (prótese implanto-suportada), ambas sofrerão compressão, sendo

esta definida como negativa e positiva respectivamente (momento fletor negativo e

momento fletor positivo) (OLIVEIRA, 1997).

De maneira similar a aquela realizada pela engenharia, que deve conhecer

bem o terreno sobre o qual se constroem as diversas estruturas, também se deve

ter conhecimento de algumas propriedades do osso frente aos esforços que ele

deve resistir.

A complexidade estrutural do osso tem definido a este como um material

ortotrópico, isto quer dizer, que em relação à elasticidade, ele tem um

comportamento em cada direção (nos eixos X, Y e Z), totalmente diferente um do

outro quando submetido a esforços (ASHMAN; VANBUSKIRK, 1987). Inclusive

para Ferre et al. (1985) a mandíbula humana apresenta o fenômeno de
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“histerese”, isto é, quando submetida a pequeno estresse, esta sofre deformações

as quais tendem a ser neutralizadas em função do tempo.

Contudo, outros estudos mostraram o comportamento do osso frente a

diversos tipos de esforços e também quanto à direção das mesmas forças.

Por exemplo, a resposta do osso cortical à direção da força aplicada é

variável. Os achados do Cowin (1989) revelam a importância da direção da força

aplicada em relação ao tipo de esforço a que o osso foi submetido. Se tomarmos a

resistência do osso cortical à compressão como base, veremos que a sua

resistência à tensão é 30% menor e à força de cisalhamento é de 65% menor do

que a compressão. Quando se aplica a força ao osso com um ângulo de

inclinação em relação ao longo eixo do mesmo, constata-se que com 30 graus a

resistência á compressão cai em torno de 10% e a tensão cai em torno de 25%.

Com um ângulo de 60 graus em relação ao longo eixo, a compressão cai em 31%

e a tensão em 55% se a aplicação da força for perpendicular ao longo eixo (90

graus), a compressão cai 31% e tensão cai 62%.

Finalmente para uma melhor compreensão das respostas ósseas frente á

aplicação de forças, deve-se levar em conta a importância tanto da carga que esta

sendo aplicada, como a direção das forças que se transmitem da prótese para o

osso, pois o comportamento deste depende, entre outros fatores do ângulo de

incidência destas forças (OLIVEIRA, 1997).

Sendo assim, o estudo do comportamento dos componentes envolvidos na

união dente-implante (prótese, implante, dente e osso de suporte) nós permitirão

um entendimento maior do funcionamento deste complexo sistema.
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A biomecânica da união dente-implante tem sido estudada por vários

pesquisadores através de diversos métodos. As características estruturais dos

pilares envolvidos (dente natural e implante osseointegrado) oferecem diferentes

graus de distribuição das tensões para o suporte ósseo, quando submetidos à

ação de uma carga.

Para Rangert, Gunne e Sullivan (1991), Rangert, Torsten e Jorneus

(1989), quando uma força é aplicada no pilar natural de uma prótese parcial fixa

dento-implanto-suportada, é induzido um movimento de alavanca (momento de

força) sobre o implante, resultante do deslocamento de intrusão do dente no seu

alveolo. A magnitude deste movimento de alavanca depende da mobilidade do

dente e da flexibilidade da prótese, do implante e do osso.

Quando o parafuso de fixação do sistema implante-pilar é submetido ao

movimento de alavanca (aplicação de força no pilar dentário), a pressão no lado

mesial do pilar aumenta e no lado distal, diminue. As alterações na concentração

das tensoes no parafuso de fixação determinarão a inclinação do pilar protético. A

medida que o deslocamento aumenta, a superficie de contato do pilar protético

desloca-se para mesial acompanhando o movimento e a união do parafuso de

fixação tende a se soltar (RANGERT; GUNNE; SULLIVAN, 1991).

Os mesmos autores realizaram uma pesquisa onde simularam uma prótese

parcial fixa dento-implanto-suportada num modelo mecanico de 16mm de

extensão submetida a carregamento estático. Quando aplicada uma força de

250N sobre o pilar natural, para uma mobilidade dentária assumida em 100µm, o

momento de força foi de aproximadamente 30N sobre o pilar do implante. A força

axio-oclusal no implante foi de 20N e no dente pilar a força axio-oclusal foi de
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230N. Por tanto, toda a carga estava concentrada no ponto de aplicação e um

momento de força aceitável foi gerado no parafuso de fixação. Quando a força foi

aplicada na zona média da prótese (pôntico) pode ser observada uma distribuição

quase homogênea entre o dente e o implante: 30N de momento de força sobre o

pilar do implante com força axio-oclusal de 144N e uma força axio-oclusal de106N

no dente natural. Finalmente, quando a força foi aplicada sobre o pilar do implante,

toda a carga foi transferida diretamente para o implante: 0N de momento de força

sobre o pilar do implante, e 250N de força axio-oclusal no implante. Ainda

salientaram que durante uma situação clinica, quando o dente logra se acomodar

dentro do alveolo, ambos os sistemas (dente e implante) têm o mesmo suporte

vertical e a partir deste ponto serão capazes de compartilhar a carga. Eles

concluiram que quando existe uma flexão do parafuso de fixação, que esteja

dentro dos limites toleraveis de momentos de força, este suportará o estresse

induzido e será capaz de distribuir o esforço para os componentes da prótese

dento-implanto-suportada. Além disso, forças verticais foram mais toleradas por

este sistema e um controle preciso da mobilidade transversal do dente pilar deve

ser realizada para minimizar o risco de perda do parafuso.

Para Weinberg e Kruger (1994), em PPFs dento-suportadas, os micro-

movimentos produzidos pelas fibras periodontais facilitam a distribuição das forças

tanto na superfície da raiz como nos componentes da prótese. Em caso de

estruturas rígidas como os implantes, quando uma carga é aplicada, as forças são

concentradas na crista óssea, com limitada distribuição do estresse em torno do

implante. Portanto, em virtude dessa diferença de mobilidade entre o implante e o

dente natural, quando unidos como elementos de suporte de PPF, a concentração
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de tensões no osso será maior ao redor do implante, pois a flexão (0,1 mm)

permitida pelo parafuso do pilar protético e pelo parafuso de ouro, é pequena.

Neste mesmo trabalho, os autores constataram que o movimento do ligamento

periodontal em PPF dento-suportada produz movimentos de 0,5 mm, quando

submetidos a cargas oclusais. Já, em PPFs implanto-suportadas, os movimentos

são menores do que 0,1 mm, sugerindo que, quando dente e implante

osseointegrado são unidos, existe uma diferença de mobilidade de 5:1. Além

disso, essa configuração produz maior torque, à medida que se aumenta o braço

de alavanca do pôntico, sobrecarregando o implante e podendo causar perda e

quebra do parafuso. Os autores também fizeram uma análise de componente a

componente sobre as considerações biomecânicas que influem na distribuição de

tensões, afirmando que os elementos de suporte são compostos por elementos

verticais (dente natural e implante) que estão cobertos por um suporte médio

(ligamento periodontal ou osseointegração). Conectando os elementos de suporte,

está a própria prótese, e a rigidez e flexibilidade de cada componente influenciarão

na distribuição de tensões. Se a prótese é rígida e uma força é aplicada, as

tensões geradas serão distribuídas pelos elementos de suporte (componentes

verticais). Quando os componentes verticais são rígidos e a força aplicada é

lateral, a concentração de tensões estará localizada no ponto onde é exercida a

carga e haverá mínima distribuição de tensões para os outros elementos do

sistema. Se a dureza do componente vertical diminui, haverá um incremento de

flexão ou movimento, distribuindo-se mais e melhor as tensões pelos outros

componentes verticais. Portanto, distribuição da força é proporcional ao grau de

flexão do componente vertical e do suporte intermediário (osso e ligamento
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periodontal). Quando as forças laterais atingem o dente, este faz um movimento

de rotação, sendo o centro de rotação localizado no terço apical do dente. A

localização do ponto de rotação é influenciada pelo ligamento periodontal e pela

forma da raiz. Essas tensões são distribuídas por toda raiz, em alguns pontos,

mais; e em outros, menos. Quando o dente é unido a outro por meio de prótese, a

tensão é distribuída por toda a raiz do dente e também do outro dente. Nos

implantes rosqueados, quando submetidos a cargas verticais, as maiores tensões

localizam-se na crista óssea ao redor do implante, causando um decrescimento

gradual de tensões em torno do ápice do implante. Quando submetidos a cargas

oblíquas, a concentração de tensões localiza-se na crista óssea ou ao redor do

terço superior do implante; nos dois terços restantes, a distribuição de tensões é

mínima. A explicação de que a tensão se localiza no terço superior do implante

deve-se ao fato de que a elasticidade do osso é menor nesta região e maior na

zona medular do osso.

A concentração de estresse ao redor dos pilares (dentes ou implantes) de

uma prótese parcial fixa de três elementos foi estudada mediante elemento finito

por Valentin et al. (1990). Uma carga simulou uma a força mastigatória e foi

demonstrada uma alta concentração do stress ao redor da zona cervical do

implante. Estes resultados foram confirmados por Kirsch e Ackermann (1989),

Richter (1989), Richter, Orschall e Jovanovic (1990) e van Rossen et al. (1990).

Kayacan, Ballarini e Mullen (1997) propuseram-se a estudar os efeitos da

diferença de mobilidade entre o implante e o dente natural quando são submetidos

a cargas oclusais. Para tal estudo, foram utilizados conhecimentos de engenharia

de vigas, dando ao implante e dente natural características como: resistência e
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capacidade de amortecimento frente a cargas verticais, e ao efeito desta carga em

relação à rotação e a translação desses elementos de suportes. Algumas

conclusões foram:

a) a magnitude do movimento de translação não está necessariamente

relacionada com a sobrecarga no implante.

b) na prótese, a diferença de movimento rotacional do implante e o dente foi

o fator mais significante, atuando no momento de flexão sobre o implante e dente,

especialmente para pequenos movimentos de rotação. Já um grande movimento

de rotação de ambos os suportes causa redução do momento de flexão, levando

os autores a sugerir que a conexão em próteses fixas suportadas por implante

osseointegrado e dentes naturais deve ser planejada para que seja flexível

rotacionalmente.

Nishimura et al. (1999), em razão das controvérsias existentes em relação à

conexão de implantes com dentes naturais, estudaram, por meio de técnica

fotoelástica, a distribuição de tensões no osso, nas seguintes situações: dente (1º

pré-molar) não conectado a implante, dente conectado a dois implantes formando

uma prótese fixa de três elementos com conector semi-rígido, e dente conectado a

implante, formando uma prótese fixa de três elementos com conector rígido. Para

tal caso, foram utilizados implantes rosqueáveis de dimensões 3.75 x 13mm. As

cargas aplicadas foram de 30 libras sobre as próteses e, sobre o dente, de 20

libras. Essas cargas foram selecionadas pelo fato de serem cargas funcionais

dentro do padrão mastigatório normal e, também, por mostrarem uma resposta

óptica no modelo fotoelástico. Os pontos de aplicação das cargas foram sobre o

dente, mesial da coroa do implante anterior (A), entre ambos os implantes, no
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ponto médio do implante posterior (B) e na distal da coroa do implante B. Eles

observaram que, quando aplicada carga no dente, no caso especifico da união de

dois implantes com o dente pilar, este último apresentou uma intensidade de

estresse similar quando comparadas às regiões apicais de ambos os suportes

dente natural e implante A. Pouco estresse foi observado entre distal do implante

A e a superfície mesial do implante B. Quando a carga foi aplicada no implante A,

houve uma redução de estresse no dente, com aumento de estresse nos

implantes.

Quando aplicada carga sobre o pilar de cada implante, foi observada uma

alta concentração de estresse nos implantes. No caso de aplicação de carga no

implante B, foi observada uma alta concentração do estresse na zona apical do

implante B e uma diminuição de estresse no implante A. Altas concentrações de

estresse foram observadas no implante B sobre carga aplicada na região mais

distal da sua própria coroa protética. Este estresse foi localizado na crista distal do

implante e ao longo da sua superfície distal e concentrado no ápice. Para os

autores, esta distribuição é indicativa de intrusão e momento de força distal

(alavanca sobre este ponto) do implante.

Quando aplicada carga no elemento dentário, no caso de uma PPF tendo

como suportes um dente natural e um implante distal, eles verificaram que, a

aplicação da carga concentrou o estresse na região apical do dente pilar. Baixa

concentração de estresse foi simultaneamente distribuída para o ápice distal do

implante B. Quando posicionada a carga próxima do implante B, foi observado um

aumento da magnitude do estresse apical neste implante. Para finalizar os autores

salientam que a magnitude do estresse produzido ao osso, na prótese com um



45

dente e um implante como suportes é maior quando comparado ao estresse

produzido no caso de um dente unido a dois implantes.

Dalkiz et al. (2002) realizaram uma analise mediante o método dos

elementos finitos de próteses fixas dento-implanto-suportadas cujos pilares eram

sempre um implante unido com 1, 2 ou 3 dentes naturais, unidos por conectores

rígidos. Foram aplicadas forças de 180 para 720N em sentido vertical e obliquo

em cada uma das unidades protéticas. Eles observaram que o estresse foi maior

na zona correspondente a raiz dos dentes naturais, quando comparado com o

estresse observado em outras regiões da mandíbula e do implante. Este estresse

sempre foi maior quando a força foi aplicada na zona correspondente ao 1º molar

(pôntico). Contudo, de acordo com o deslocamento da prótese, tensão e

compressão ocorreram na zona coronária e radicular do dente. Foi demonstrado

também que no caso da prótese cujos pilares eram 1 implante e 1 canino o

estresse gerado no ápice do canino foi o maior de todos.

Betiol (2002) realizou uma pesquisa para avaliar o comportamento

biomecânico de uma PPF dento-implanto-suportada com conector rígido mediante

o método dos elementos finitos. Eles aplicaram uma carga vertical de 175N

distribuída nas superfícies oclusais dos dentes envolvidos. Eles observaram um

deslocamento em sentido ocluso-apical do sistema quando aplicação da carga.

Uma alta concentração das tensões nas zonas correspondentes a união dos

pônticos da prótese, assim como na área mesio-cervical e interna do implante

foram também observadas no sistema. Quando foi avaliada de forma separada, a

porção interna do implante correspondente ao parafuso de fixação, sofreu um

estresse de aproximadamente 742N. Este estresse continuou aumentando na
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parede mesial do implante, onde foram observados valores de 985N a 1600N de

distribuição do estresse. Quando observada a distribuição das tensões no

elemento dentário foi possível verificar que estas eram mais uniformemente

distribuídas sobre o corpo como um todo, quando comparadas com a distribuição

do estresse no implante. Para o autor, esta diferença foi devida à presença do

ligamento periodontal e às próprias características da estrutura dentária. Em

relação ao tecido ósseo foi observada uma concentração de tensões (1292N) na

região cervico-mesial do osso cortical do implante e conforme se afastava do osso

cortical, a concentração das tensões tendia a diminuir (5N). Para o autor isto foi

esperado, pois o osso trabecular é capaz de absorver e distribuir a carga

mastigatória. Em relação ao dente pilar, as tensões encontradas na região cervical

estavam em torno de 5N. O autor salienta que é presença do ligamento

periodontal foi importante para a absorção de carga, e em conseqüência, o dente

apresentou menor concentração de estresse, quando comparado com o osso ao

redor do implante.

Menicucci et al. (2002) realizaram uma pesquisa cujo objetivo foi observar a

distribuição do estresse no dente e no implante quando aplicada uma força sobre

o pilar dentário de uma prótese dento-implanto-suportada, pelo método dos

elementos finitos bi e tridimensional. Foram aplicadas forças de 50 kg (carga lenta)

e 50 kg (carga de impacto) no dente pilar. No modelo bi-dimensional, na aplicação

da carga lenta de 50 Kg, observaram uma alta concentração de estresse na região

correspondente a cervical do implante (70-150N), enquanto o resto do osso peri-

implantar apresentou um baixo estresse (10-30N). Um estresse homogêneo e bem

distribuído foi observado na região correspondente ao osso radicular no dente
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pilar, com alguma concentração de aproximadamente 60N na região

correspondente à zona apical radicular. Mesmo assim estes achados foram

menores que os apresentados pela região cervical do implante. No caso da

aplicação da carga de impacto, foi observada uma menor concentração de

estresse na área peri-implantar e no osso ao redor do dente natural (21N). Baixo

nível de estresse foi distribuído ao redor do implante (6-12N). Neste caso o

estresse aumentou ligeiramente na zona correspondente a cervical do implante,

enquanto a maior concentração do estresse (18-20N) foi observada na zona

correspondente a cervical do dente pilar. Com exceção desta área, o resto do

osso peri-radicular permaneceu inalterado. No modelo tri-dimensional com

aplicação da força de 50 kg (carga lenta), foi observada uma concentração de

estresse em ambas as zonas cervicais (do implante e do dente natural) e algum

estresse parece ser localizado na zona correspondente ao ramo horizontal da

mandíbula. No caso da aplicação da carga de 50 Kg (de impacto) foi observada

uma baixa concentração de estresse ao redor da zona cervical de ambos pilares

(menos de 50% quando comparado com o sistema anterior). Para os autores a

distribuição do estresse ao redor de ambos os pilares parece estar, mais

relacionado à duração e não a intensidade da força aplicada no dente.

Ochiai et al. (2003) realizaram uma análise fotoelástica de prótese dento-

implanto-suportadas confeccionadas com pilares segmentados e não

segmentados, dois tipos de próteses foram confeccionadas: 1) dente natural unido

(1º pré-molar) a dois implantes posteriores (A e B) sem pôntico intermédio (com e

sem pilar segmentado), 2) dente natural unido (1º pré-molar) a um implante

posterior (B) (com e sem pilar segmentado). A carga foi aplicada nas zonas
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correspondentes a: oclusal da coroa do pilar natural, mesial da coroa do implante

(anterior), central da coroa do mesmo implante, zona do contato oclusal entre os

implantes, zona central oclusal do último implante e distal deste último implante.

As cargas sobre os implantes foram 133N, sendo que sobre o dente natural foi de

89N.

No caso das próteses com dois implantes, para ambos os casos (pilar

segmentado e não segmentado) o carregamento no dente pilar causou estresse

similar de baixa intensidade na zona apical do dente e do implante A. Baixa

interação entre distal do implante A e mesial do implante B foi observada. Quando

a carga foi transferida para a zona posterior (implante B), o estresse observado na

zona do pilar dentário foi diminuindo e incrementando na zona correspondente aos

implantes. A distribuição do estresse foi similar para ambas as condições de

pilares (segmentados e não segmentados) com um aumento de estresse na zona

correspondente a distal do ápice de ambos os implantes e na crista distal do

implante B. A carga sobre a região suportada pelos implantes demonstrou baixa

transferência de estresse para a região do dente pilar. Carga no ponto

correspondente à zona entre as coroas sobre implante gerou um incremento de

estresse apical para o implante B e simultaneamente diminuição do estresse

apical no implante A. Na zona correspondente a crista entre os implantes houve

ligeiramente mais estresse no modelo com pilar não segmentado quando

comparado com o segmentado. Em ambos os tipos de pilares, alto estresse foi

observado no implante B quando aplicada carga era aplicada na zona

correspondente a distal desta ultima coroa. Esses estresses foram localizados na

crista distal do implante, na superfície distal e na zona distal do ápice. Um ligeiro
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aumento de estresse foi notado com o pilar não segmentado. Essa distribuição

indica a intrusão e alavanca distal do implante. Mínimo estresse foi transferido

para o dente e para o implante A. A distribuição do estresse foi quase a mesma

quando comparados ambos pilares (segmentados e não segmentados). No caso

de implante A, a carga aplicada no dente concentrou uma intensidade de estresse

moderada na parte interna da estrutura dentária assim como na zona apical para

ambas as condições de pilares (segmentados e não segmentados). Um baixo

estresse foi transferido para a zona distal do ápice do implante em ambas as

situações de pilar. Um ligeiro aumento de estresse foi transferido para a crista

mesial e disto-apical do implante no caso do pilar não segmentado. Quando a

carga foi deslocada para a região correspondente ao pôntico, uma grande

proporção da carga foi transferida do dente para o implante para ambos os tipos

de pilares. Quando a carga foi posicionada na região correspondente ao implante

B o estresse aumentou na região apical do implante. O estresse no dente tende a

ser maior em magnitude do que aquele para dois implantes. Quando foram

comparados ambos os tipos de pilares, o segmentado transferiu mais carga para o

dente, especialmente no ápice e menos no implante. A carga no pilar não

segmentado gerou uma distribuição simétrica próximo do implante. Quando a

carga foi aplicada no implante (eixo) e na zona distal da coroa um alto estresse

peri-implantar foi notado para ambos os tipos de pilares. Uma ligeira alta carga foi

transferida para o implante quando usado o pilar segmentado com mínimo nível de

estresse transferido para o dente. Em contrapartida, houve pouca transferência de

estresse na superfície distal do dente para o pilar não segmentado. Contudo, a

distribuição do estresse foi similar entre ambos os pilares.
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Montoya (2003) utilizou o método da fotoelasticidade para avaliar a

distribuição das tensões ao redor dos pilares de uma prótese fixa dento-implanto-

suportada (pilar anterior: elemento 34 e pilar posterior: implante na região do

elemento 37) variando o tipo de conector. No caso do uso do conector rígido

ele observou que ao serem aplicadas cargas progressivas no dente pilar as

tensões foram incrementadas na região apical do dente com ligeira distribuição

para mesial do ápice dentário, indicando o deslocamento do bloco protético

(alavanca) em sentido mesial. Uma ligeira distribuição do estresse foi observada

no terço médio mesial do implante, enquanto na área cervical mesial, distal e

apical do implante o a distribuição do estresse se mantém constante. Quando

aplicada carga no pôntico correspondente à zona do 2º pré-molar observou-se

uma distribuição de estresse em ambos os pilares (dente e implante). A

distribuição das tensões no inicio da carga ocorrem inicialmente no ápice do dente

e pôde também ser observado um aumento de tensão na zona apico-distal do

implante com ligeiro aumento da tensão na parede lateral distal do implante, assim

como na área cervico-distal. Isto indicou o deslocamento para mesial da prótese

devido à força de alavanca. Pouco estresse é observado na zona cervico-mesial e

latero-mesial do implante. Quando a carga foi aplicada na zona correspondente ao

1º molar, as tensões foram distribuídas em ambos os suportes com maior

solicitação do implante. As tensões foram inicialmente na zona correspondente ao

ápice do implante e conforme a carga aumentava as franjas se distribuiam na

zona distal das roscas do implante e na zona latero-mesial do implante. A área

cervico-distal do implante também apresenta um aumento das tensões. Pouco

estresse foi observado na região apical do dente pilar. Quando aplicada a carga
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na zona correspondente ao implante, uma concentração de tensões foi observada

na região correspondente ao ápice, mesial (roscas), lateral e cervico-distal do

implante. Não foram observadas mudanças na área correspondente ao dente

pilar.

Em relação ao estudo da biomecânica das próteses parciais fixas, existem

também outros fatores a serem considerados: o comprimento da prótese e a

movimentação flexural e de torção da mandíbula.

Para English (1993) o comprimento é importante para permitir a flexão da

prótese. A extensão da barra entre os pilares da prótese terá uma capacidade de

flexionar que esta em relação ao cubo da distancia inicial desta barra. Inicialmente

a flexão da barra é absorvida pela ação do ligamento periodontal do dente, na

prótese dento-suportada. No caso de uma prótese implanto-suportada, a ausência

do ligamento periodontal faz com que a flexão da barra varie mais em função das

características do material da barra, assim como do limite visco-elástico do osso.

Neste caso especifico existe uma probabilidade maior de problemas mecânicos do

sistema implante-coroa, e fatores como desenho e composição do matérial, assim

como a densidade óssea, são importantes para preservar as estruturas ósseas e o

sistema da prótese.

O segundo fator importante diz ao respeito às características de flexão e

torção da mandíbula. A arquitetura mandibular é formada a partir destes

movimentos sob carga funcional. Vários autores têm reportado o movimento de

flexural mandibular (DE MARCO; PAINE, 1974; FISCHMAN, 1990; HOBKIRK;

SCHWAB, 1991).
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É sabido que a flexão e torção ocorrem na área do forame mentoniano e a

magnitude destes movimentos aumenta na região distal deste forame. Isto pode

também ser a causa de problemas biomecânicos como perda ou fratura de

componentes das próteses implanto-suportadas, assim como perda da

osseointegração dos pilares. Fatores como a seleção de ligas adequadas, assim

como dos componentes das próteses são importantes para minimizar os riscos

(ENGLISH, 1993). Finalmente o autor salienta a importância do estudo das

características de flexão e torsão da mandíbula, assim como do favorecimento da

carga axial sobre as próteses e fadiga do material usado na confecção da prótese.

2.2 Holografia na Odontologia

As técnicas da interferometria holográfica têm sido aplicadas com

freqüência nas ciências biomédicas. Sua capacidade para detectar modificações

mínimas nas dimensões físicas ou nas posições relativas de um sistema, permite

o estudo do comportamento de elementos biológicos ou inertes em situações

estáticas ou dinâmicas sem provocar destruição dos modelos de estudo.

Diversas têm sido as aplicações da técnica holográfica na área da

odontologia. Entre as áreas mais pesquisadas podemos encontrar: prótese

dentária, implantodontia, materiais de moldagem, oclusão, ortodontia e estudo do

comportamento de estruturas ósseas crânio-faciais submetidas a carregamento
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entre outras. A seguir serão descritas por áreas as aplicações da interferometria

holografia de dupla exposição na odontologia.

2.3 Prótese dentária

Wictorin, Bjelkhagen e Abramson (1972) reportaram pela primeira vez o uso

da holografia para o estudo da distribuição das tensões na odontologia. Eles

analisaram a deformação elástica em soldas em espécimes simulando uma

prótese fixa de três elementos.

Já Wedendal e Bjelkhagen (1974b) estudaram a deformação elástica de

dois sistemas de conexões associadas a barras, simulando uma prótese dentária.

O padrão de franjas da interferometria holográfica permitiu avaliar as condições de

cada espécime sob aplicação de uma carga. Ainda salientaram que por se tratar

de um estudo in vitro as conclusões deveriam ser analisadas com cuidado,

lembrando que nos sistemas vivos a mobilidade dentaria decorrente da presença

do ligamento periodontal, permite um movimento diferente da prótese dentária e

estes fatores deveriam ser estudados por métodos específicos. No mesmo ano

Wedendal e Bjelkhagen (1974c) desenvolveram uma técnica holográfica que

possibilitou a mensuração dinâmica de dentes humanos e de próteses dentárias.

Eles demonstraram que uma prótese dentária propositalmente interferente,

causou intrusão e rotação do dente antagonista e que esta se comportou como um

mono-bloco quando submetida a carregamento.
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Young e Altschuler (1974) relatam que a técnica holográfica foi capaz de

analisar as diferentes tipos de planejamentos e desenhos das PPRs, através da

análise da distribuição das tensões produzidas pela aplicação de uma força

oclusal.

Young e Altschuler (1977) apresentam na literatura a primeira revisão sobre

a técnica e aplicações da interferometria holográfica na odontologia. Eles

descreveram o processo de captação e projeção das imagens no holograma,

assim como salientaram as grandes vantagens da técnica holográfica como: a

capacidade de gravar imagens 3D de objetos e a possibilidade de realizar

medições precisas nos corpos estudados.

As próteses totais foram estudadas, in vitro e in vivo, por Dirtoft (1980) e

Dirtoft, Jansson e Abramson (1985). Os autores salientaram que a análise das

deformações encontradas poderia ajudar na compreensão dos problemas

relatados por muitos pacientes que desgastam suas próteses.

Azizov, Bakhtin e Polukhina (1985) analisaram a distribuição das

deformações em uma prótese parcial fixa. Eles observaram que as deformações

foram concentradas nas zonas correspondentes aos conectores da prótese. Ainda

observaram que, dependendo do ponto da aplicação da carga, o valor da

deformação da peça era alterado, mas a zona de deformação (conectores)

mantinha-se constante.

Wesson, Goldstein e Schulman (1986) estudaram a distribuição das franjas

da interferometria holográfica em próteses parciais fixas após aplicação de carga

oclusal. Em outra pesquisa avaliaram a distribuição das tensões em PPFs de três

elementos sob aplicação de 300 libras aplicadas no meio do pôntico. Concluíram
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que a presença ou ausência da solda não influenciou no comportamento da

estrutura avaliada. Ainda afirmaram que padrões de franjas foram interpretadas

como flexão e distribuição não uniforme na área do pôntico nas PPFs (WESSON;

GOLDSTEIN; SCHULMAN, 1988).

van Straten et al. (1991) realizaram um estudo da distorção de resinas

usadas como material para confecção de prótese total. Eles usaram um disco e

uma prótese total de resina. Eles concluíram que ambos os objetos mostraram

típicos padrões de deformação, dependendo do tempo de realização do teste.

Golstein et al. (1992) avaliaram o comportamento de uma prótese parcial

fixa de 4 elementos. Após aplicação de 200 libras de carga sobre o pôntico,

observaram a falha do ponto de solda localizado entre os pônticos. Ao analisarem

os diferentes tipos de padrões de franjas, associaram-nos a tensões de

compressão, flexão e complexa deformação.

A aplicação de carga sobre uma extensão distal de uma PPR foi realizada

por Pezzoli et al. (1993). As próteses foram confeccionadas sobre uma mandíbula

seca humana na qual foram extraídos os dentes e recolocados nos alvéolos, que

previamente tinham sido preenchidos com um material que simulava o ligamento

periodontal, um elastômero de polieter que simulava a mucosa oral também foi

usado. Padrões de interferência de franjas foram observados tanto na extensão da

resina assim como na superfície do osso mandibular.

Suliman, Boyer e Lakes (1993) realizaram medições da deformação de

cúspides de dentes restaurados com diferentes resinas. Foram realizados

preparos tipo MOD (mesio-ocluso-distal) e os efeitos do tipo de resina, tamanhos

de cavidade assim como as condições de hidratação foram avaliados. Concluíram
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que deslocamentos menores ocorreram nas cavidades pequenas quando

comparadas com cavidades maiores. Ainda salientaram que dentes hidratados

tiveram um deslocamento menor quando comparados aos dentes não hidratados.

O ajuste marginal de coroas metálicas foi estudado por Chen, Chang e Wu

(1995). Eles estudaram o efeito da aplicação de uma carga de 25N na fossa

central de cada coroa protética. Eles observaram deslocamentos da ordem de 6-

10 µm, contudo abertura marginal de 0,2 µm foi observada em todos os casos de

aplicação da carga.

2.4 Oclusão

Wedendal e Bjelkhagen (1974a) realizaram um teste em modelo de gesso

montado em articulador, para estabelecer critérios que permitissem realizar a

avaliação do deslocamento das estruturas dentárias in vivo. Eles foram capazes

de determinar com exatidão o deslocamento das estruturas dentárias avaliadas no

modelo.

Sanchez del Campo et al. (1983) estudaram as deformações da maxila,

mandíbula e dentes humanos ao serem submetidos a carregamento estático sobre

um modelo articulado extraído de um cadáver. Eles concluíram que a tanto a

maxila quanto a mandíbula apresentaram padrões de interferência diferentes que

sugerem a ação das fibras supra-cristais do ligamento alveolar.
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A técnica holográfica também tem sido utilizada para o estudo da dinâmica

mandibular em modelos de estudo. Reinhardt, Reinhardt e Wenke (1985)

estudaram a oclusão dentária em modelos de estudo em resina montados em

articulador. Eles concluíram que avaliações quantitativas e tridimensionais das

condições oclusais podem ser realizadas com esta técnica. Deslocamentos de

corpo inteiro assim como alterações na superfície das estruturas analisadas

podem ser determinados com grande precisão e sem interferências.

Batista et al. (1999), apresentaram uma pesquisa que analisava a

distribuição das tensões num dente pelo método da interferometria holográfica. O

dente foi fixado numa base de resina e foram feitos hologramas, de acordo com a

variação da carga aplicada.

2.5 Materiais de moldagem

A análise da viscosidade e polimerização de materiais de moldagem tem

sido realizada mediante a técnica de interferometria holográfica de dupla

exposição. A estabilidade dimensional foi estudada por Blandin, Duron e Soulet

(1977), Senda et al. (1979), Spajer e Goedgebuer (1979), , as alterações

dimensionais de elastômeros foram pesquisadas por Minchan, Thurgate e Lewis

(1981). O efeito da moldeira na deformação do molde foi avaliado por Yoshino et

al. (1985).
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2.6 Ortodontia

A ortodontia é a especialidade da odontologia que mais tem usado a técnica

holográfica tanto para gravar imagens de modelos dentais nos filmes holográficos

assim como para avaliação da distribuição das tensões nas estruturas crânio-

faciais.

Uma das grandes vantagens da técnica holográfica diz respeito à

capacidade de gravar imagens em três dimensões e realizar mensurações

precisas do objeto em estudo. Esta técnica é de grande valia, pois o espaço

ocupado pelos modelos de estudo convencionais pode ser diminuído

notavelmente com o uso de filmes holográficos (BUSCHANG; CEEN;

SCHROEDER, 1990; HARRADINE et al., 1990; KEATING et al., 1984; MALLET et

al., 2000; MARTENSSON; RYDEN, 1992; RYDEN; BJELKHAGEN; SÖDER, 1982;

SCHWANINGER; SCHMIDT; HURST, 1977).

Estudos relacionados ao deslocamento de incisivos têm sido publicados por

Burstone e Pryputniewicz (1980), Pryputniewicz e Bowley (1978), Pryputniewicz e

Burstone (1979). O propósito de tais pesquisas têm sido realizar medições mais

precisas com o objetivo de determinar perda óssea na doença periodontal, trauma

de oclusão e avaliar os efeitos em aplicações ortodônticas e protéticas.

Os primeiros estudos aplicando a interferometria holográfica aplicados à

deformação do crânio durante os processos da mastigação, foram realizados por

Fuchs & Schott (1973a,b). Hewitt (1977) aplicou forças ortodônticas nos dentes da

maxila e mandíbula em crânio macerado de macaco. Concluíram que a
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distribuição do estresse não foi restrito ao complexo dento-alveolar e sim para a

totalidade da superfície crânio-facial. Ainda salientaram que os padrões de franjas

foram diferentes na maxila e mandíbula devido às diferenças morfológicas entre

ambas as estruturas.

Kragt e Duterloo (1982), Kragt, Duterloo e ten Bosch (1982) e Kragt, ten

Bosch e Borsboom (1979) aplicaram forças ortodônticas em crânio macerado

humano e quantificaram os movimentos em diferentes direções e deformações

dos ossos em combinação com várias forças de compressão e cisalhamento nas

suturas craniais. Estes achados têm sido confirmados por Pavlin e Vukicevic

(1984) e Dermaut e Beerden (1981).

Duterloo, Kragt e Algra (1985) realizaram estudos ao respeito do

comportamento das estruturas crânio-faciais quando aplicada carga constante nas

suas estruturas. Eles demonstraram que a distribuição das tensões e os

deslocamentos ósseos dependem da morfologia individual de cada crânio

macerado. Ainda salientaram como fatores importantes para a distribuição do

padrão de franjas: o ponto de aplicação e a magnitude da força exercida.

Canut et al. (1990) avaliaram a reação do complexo crânio-facial quando

aplicadas forças que induziam prognatismo de maxila humana. Eles concluíram

que existe uma rotação maior do complexo dento-maxilar quando a tensão é

aplicada na área dos incisivos laterais o qual é demonstrado com a extrusão dos

molares neste caso específico. Complementando este estudo Lee et al. (1997)

concluíram que forças de deslocamento anterior em conjunto com forças de

expansão da maxila ocasionam uma maior translação desta do que quando

aplicada só força de deslocamento anterior. Desta forma os autores salientaram
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que, mediante o controle do ponto de aplicação e magnitude da força, a rotação e

translação da maxila podem ser controladas.

Zentner, Sergl e Filippidis (1996) avaliaram a distribuição das tensões

aplicando força extra-oral em crânio seco humano. Concluíram que a distribuição

das tensões não se limitou ao ponto de aplicação da força, mas também foram

distribuídas no complexo crânio-facial. Salientaram que a direção do

deslocamento não segue estritamente a direção da aplicação da força.

Maruyama et al. (2000) avaliaram as áreas de tensão promovidas por

aparelho de expansão rápida da maxila utilizando-se a técnica de interferometria

holográfica. Eles observaram que houve mudanças na direção das franjas, após

as suturas que unem os ossos. Salientaram que houve um deslocamento vertical-

superior na região dos molares, lateralmente nos processos dento-alveolares e

para frente e para baixo na maxila, após a ativação do parafuso expansor, que

liberou força na região dos primeiros pré-molares e primeiros molares. Estudo

similar foi realizado por Braun et al. (2000) que avaliaram a distribuição das franjas

de interferometria sobre as estruturas crânio-faciais e sugeriram modificações

conformacionais do aparelho de expansão maxilar usado.

2.7 Odontologia forense

Oliveira et al. (2000) realizaram um estudo onde aplicaram carga num

crânio seco humano. O objetivo desta pesquisa foi avaliar a distribuição das
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tensões sobre o complexo crânio-facial. Eles observaram que a houve alteração

da distribuição das tensões sobre o crânio na presença de suturas “abertas”.

Concluíram que este fato é de grande valia para estudos posteriores para tentar

padronizar testes que consigam determinar a idade óssea de crânios não

identificados, mediante o uso da técnica de interferometria de dupla exposição.

2.8 Biomecânica óssea

O uso da técnica holográfica para aplicação biomédica vem sendo discutido

desde começos dos anos 70 como mencionado por Chernukh et al. (1976). Nesta

publicação diversas técnicas holográficas são discutidas assim como a possível

padronização destas para aplicação na área médica.

Hewitt e Orth (1981) realizaram uma avaliação holográfica das respostas

ósseas quando a ação de pequenas forças. Para esta pesquisa foram usados

cilindros de osso fresco livres de tecidos moles e mantidos em ambiente úmido.

Eles concluíram que a técnica holográfica pode ser usada para avaliar qualitativa e

quantitativamente o padrão de estresse observado sobre a superfície do objeto

estudado. Ainda salientaram que a distribuição das franjas depende da morfologia

do objeto em estudo (osso), da direção e magnitude da força aplicada e que o

estresse gerado sobre a superfície óssea não fica confinada no ponto de aplicação

da força.
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Iroshnikova et al. (1982) analisaram as deformações produzidas na

articulação temporo-mandibular quando submetida a carregamento. Concluíram

que é possível investigar as micro-deformações das articulações craniais mediante

a técnica holográfica de dupla exposição.

Ferre et al. (1985) estudaram o comportamento de uma mandíbula fresca

humana (pós-morte) e um bloco de aço. Concluíram que o comportamento de

ambas as estruturas só podem ser consideradas similares no inicio do

carregamento sob as mesmas condições. Ainda salientaram que o comportamento

mecânico da mandíbula poderia ser comparado com um compósito heterogêneo e

que apresenta o fenômeno de histerese, pois quando submetido a pequeno

carregamento, sofre alterações na sua forma e, que posteriormente, se o

carregamento persistir as alterações seriam neutralizadas em função do tempo.

Um estudo interessante sobre o estresse dos ossos do crânio (modelo

animal) durante a mastigação foram realizados por Nygrén, Silvennoinen e Karna

(1992). Eles realizaram uma simulação de atividade uni-lateral do músculo

masseter durante mastigação. Eles acharam que os efeitos da aplicação da carga

podem ser observados em toda a superfície do crânio com diversas intensidades

dependendo da estabilidade do osso e das suturas craniais. Áreas rápidas de

deslocamentos superficiais foram observadas na zona correspondente a fixação

do músculo masseter e ao redor da união naso-frontal. Eles concluíram que essa

distribuição de força pode ser a responsável pela variação das estruturas ósseas

nasais dessa espécie.

Silvennoinen, Nygrén e Karna (1992a,c) demonstraram o uso da

interferometria holográfica como método para avaliar a distribuição das tensões
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em mandíbulas fraturadas (modelo animal) intencionalmente e fixadas com placas

rígidas. Observaram que as mandíbulas com período de cicatrização de 4

semanas não foram capazes de transmitir os padrões de franjas quando aplicada

força na zona correspondente aos incisivos. Já a mandíbula com 8 semanas de

cicatrização foi capaz de transmitir o padrão de franjas uniformemente no osso

mandibular, com ou sem a presença da placa de fixação.

Os mesmos autores em artigo publicado em 1992, realizaram medições

holográficas em crânios macerados e frescos de origem animal. Eles concluíram

que os ossos frescos são duas vezes mais elásticos que ossos macerados

quando submetidos a carregamento (SILVENNOINEN et al., 1992b).

Batista, Muramatsu e Campos. (2003), Campos (2001) realizaram uma

análise de mandíbulas de cães em diferentes estados: frescas (pós-morte),

maceradas (secas) e fixadas em formol mediante a técnica de interferometria

holográfica de dupla exposição. Eles concluíram que a deformação das

mandíbulas frescas foi menor devido à presença do ligamento periodontal já que

dente e osso se comportaram de maneira diferente. No caso das mandíbulas

fixadas e maceradas estas se comportaram como um corpo rígido. As mandíbulas

maceradas e fixadas sofreram maior torsão durante o deslocamento do que as

mandíbulas frescas.
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2.9 Implantodontia

Dirtoft e Jansson (1986) estudaram a deformação sobre carregamento de

uma prótese sobre implante. Eles observaram que a deformação era muito

complexa, um misto de deflexão sob carga de baixa intensidade e torção sob

cargas mais elevadas.

Wahl e Lang (2004) avaliaram a deformação de superfícies de implantes de

titânio e de coroas protéticas submetidas a carregamento estático. Verificaram que

os implantes de titânio mostraram uma distribuição de franjas homogêneas

(horizontais) entre si e quando aplicada a carga sobre as coroas protéticas, estas

mostraram padrões de deslocamentos variados (franjas obliquas) e formação de

fenda entre a plataforma do implante e a base da prótese. Com isto concluíram

que a alta precisão dos componentes para reabilitação com implantes é afetada

em grande parte pelas deformações dinâmicas quando aplicada carga funcional.



65

3 PROPOSIÇÃO

Analisar em mandíbulas frescas de cães (pós-morte), pelo método da

interferometria holográfica:

- A distribuição das tensões no osso através das próteses fixas com conectores

rígidos associados a diferentes tipos de retentores (implanto-suportada e dento-

implanto-suportada), sob carregamento estático.

- A distribuição das tensões nas próteses parciais fixas: implanto-suportadas e

dento-implanto-suportadas, sob carregamento estático.
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4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Procedimentos

A realização desta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa

– Subcomissão de Bioética de animais da FOUSP (Protocolo 01/2003. Parecer

01/2003, Anexo A).

Foram utilizadas mandíbulas de 3 cães da espécie Canis familiaris, sem

raça definida com aproximadamente 4 anos de idade, pesos similares, ausência

de doença periodontal ativa (CORSO et al., 1999), provenientes do Centro de

Bioterismo da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Os animais

foram alojados no canil do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina

Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ-USP), e receberam

alimentação e água “ad libitum”.

Foram realizados exames laboratoriais complementares (hemograma

completo, função renal, função hepática e proteína total), para averiguar o estado

de saúde dos animais. Os animais foram evermifugados e vacinados. O quadro

4.1 mostra a identificação dos animais e suas características principais.
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DENOMINAÇÃO CARACTERÍSTICAS PESO

Animal 1 (C1) Marrom, pequeno 11Kg

Animal 2 (C2) Acinzentado,

médio

13Kg

Animal 3 (C3) Preto, médio 15Kg

Quadro 4.1-Dados dos animais de experimentação

4.1.1 Planejamento da Cirurgia para colocação dos implantes de titânio

Os animais foram anestesiados e mantidos sob anestesia geral inalatória,

conforme técnicas padronizadas pela equipe do Laboratório de Odontologia

Comparada da FMVZ-USP.

A seguir, foi realizada minuciosa terapia de raspagem dental que incluiu a

remoção de cálculos dentários, assim como alisamento das superfícies dentais.

Para a correta colocação dos implantes de titânio, foram realizadas

radiografias periapicais (Kodak® Intraoral D-speed) das regiões correspondentes

aos 2o, 3o e 4o pré-molares inferiores e as mensurações da espessura óssea

destas regiões foram realizados com ajuda de um espessímetro para metal usado

na Prótese Dentária.
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4.1.2 Avulsões dentárias

Após a comprovação da anestesia geral inalatória, foi administrado um

anestésico complementar local (na zona correspondente às avulsões dentárias)

com vasoconstrictor para reduzir a hemorragia (HÜRZELER et al., 1995; SAITO et

al., 1997), simulando o padrão que se utiliza em humanos.

A seguir, foram realizados dois retalhos mucoperiostais completos (com

lâmina de bisturi N o 15) da área vestibular e lingual nas regiões correspondentes

aos 2o, 3o e 4o pré-molares inferiores no lado esquerdo e 3o e 4o pré-molares

inferiores do lado direito. Na hemi-mandíbula do lado direito foram realizadas as

extrações correspondentes aos 3 o e 4 o pré-molares. Na hemi-mandíbula esquerda

foram realizadas as extrações dos 2 o, 3 o e 4 o pré-molares. Os dentes foram

hemi-seccionados sob abundante irrigação com solução fisiológica mediante broca

cônica com a extremidade em forma de chama (Figura 4.1). A avulsão dos dentes

foi realizada com elevadores radiculares e fórceps.

Figura 4.1-Hemi-secção das estruturas dentárias para posterior exodontia
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Após a verificação e limpeza dos alveólos dentários com solução fisiológica,

a colocação dos implantes de titânio foi realizada.

4.1.3 Cirurgia para colocação dos implantes de titânio

Nove implantes de titânio (4.0mm x 9mm Titamax Poros Neodent® Curitiba-

Brasil) foram usados para esta pesquisa. Três implantes foram colocados em cada

cão, sendo dois como suportes para a prótese parcial fixa implanto-suportada

(hemi-mandíbula esquerda) e um implante para a prótese dento-implanto-

suportada (hemi-mandibula direita). O protocolo de perfuração estabelecido por

Branemark, Zarb e Albreksson (1985) e modificado por Jiménez-López (2004) foi

realizado a fim de conseguir uma estabilidade primária adequada dos implantes no

leito receptor.

Na hemi-mandíbula do lado direito, o guia cirúrgico (haste metálica de

20mm de comprimento, especialmente confeccionado para este fim) foi

posicionado na zona média do 2o pré-molar para iniciar a perfuração óssea na

região distal do guia, sob abundante irrigação externa. Imediatamente após a

perfuração óssea, o implante de titânio foi colocado no respectivo leito até ficar

posicionado ao nível da crista óssea (Figuras 4.2). O parafuso de cobertura foi

colocado e o retalho reposicionado parcialmente com sutura descontínua com fios

absorvíveis (Vycril 4-0). A seguir foi realizado o preparo do 2o pré-molar com broca

cônica topo arredondado sob abundante irrigação em alta rotação. Um bisel foi



70

também realizado na área marginal do preparo, estabelecendo o preparo para

receber uma coroa totalmente metálica (Figura 4.3). As perfurações ósseas foram

realizadas mediante uso de contra-ângulo para implantodontia (Antogyr® 20-1.

França), em 1200 rpm controlados pelo motor para cirurgia de implantes BLM-600

Plus da marca DRILLER® (Brasil). As brocas usadas foram as do kit cirúrgico

básico para colocação de implantes da marca Neodent® (Curitiba-Brasil).

Figura 4.2-Guia cirúrgico posicionado delimitando a região para a colocação do implante de titânio
(a) e implante posicionado (b)

Figura 4.3-Dente sendo preparado

a b
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Na hemi-mandíbula do lado esquerdo foi tomada a posição do 2o pré-molar

para a iniciação da perfuração óssea sob abundante irrigação externa. A seguir o

implante foi posicionado e serviu como ponto de referência para posicionar o guia

cirúrgico e iniciar na região distal deste, a perfuração correspondente ao segundo

implante de titânio (Figuras 4a–4b).

Figura 4.4-Montador e implante (seta) posicionados na região correspondente ao 2º pré-molar e guia
cirúrgico em posição indicando a zona de colocação do 2º implante de titânio (a) e ambos
implantes posicionados ao nível da crista óssea (b)

4.1.4 Moldagem de transferência

Após a colocação dos implantes de titânio, os “transfers” para moldeira

fechada (Neodent® Curitiba-Brasil) foram posicionados sobre cada implante e

sutura parcial discontinua foi realizada ao seu redor. A seguir os procedimentos

para a moldagem de transferência usando a técnica de moldagem dupla

simultânea foram realizados. Para este fim, moldeira perfurada confeccionada

a b
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previamente em acetato foi usada para carregar o material de moldagem (silicona

de condensação: Xantopren® Pasta densa e fluida) (Figura 4.5).

Figura 4.5- “Transfers” em posição sobre os implantes (a) e moldagem sendo realizada (b)

Após a moldagem de transferência, a sutura discontinua com fios

absorvíveis (Vycril 4-0) foi completada para lograr o fechamento total dos retalhos.

O cuidado pós-operatório seguiu o protocolo estabelecido pela equipe do

Laboratório de Odontologia Comparada da FMVZ da USP.

Os cuidados de higiene dental foram realizados duas vezes por semana e

incluíram aplicação de gluconato de clorexidina ao 0,12% em spray (esta última

durante duas semanas após as extrações dentárias). Todos os cães foram

mantidos sob dieta pastosa e água “ad libitum”.

a b
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4.1.5 Confecção do modelo de trabalho

Após ter retirado o molde da boca do animal, os “transfers” foram

desparafusados dos implantes e posteriormente parafusados aos análogos

(Neodent®. Curitiba-Brasil) e o conjunto foi posicionado no molde (Figura 4.6).

Figura 4.6- “Transfer” e análogo (seta) (a) e ambos posicionados no molde (b)

Uma espera de 30 minutos foi mantida para proceder o preenchimento do

molde com gesso tipo IV (Durone®. Dentsply) e foram aguardadas 24 horas para a

remoção do modelo de trabalho do molde. Ambas as próteses foram

confeccionadas a partir dos enceramentos obtidos sobre componentes tipo UCLA

calcinável rotacional (Neodent® Curitiba-Brasil) no caso dos pilares sobre implante,

e sobre o enceramento do preparo dental no modelo de gesso. Ambos os pilares

foram unidos através de uma barra cilíndrica calcinável (Conexão®. São Paulo-

Brasil) simulando o pôntico da prótese parcial fixa. O material escolhido para a

a b
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confecção das próteses parciais fixas foi a liga de níquel-cromo (Remanium® CD).

Os modelos de trabalho e as próteses são mostrados nas figuras 4.7(a e b).

Figura 4.7-Prótese fixa dento-implanto-suportada (a) e prótese fixa implanto-suportada (b)

4.1.6 Prova das próteses fixas no modelo de trabalho

Após a confecção das próteses, foi realizado no modelo de trabalho o teste

do parafuso para comprovar o assentamento passivo das peças (JEMT, 1991)

(Figuras 4.8, a e b).

a b
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Figura 4.8-Em destaque: parafuso sendo colocado de forma alternada (a) e observação do
assentamento passivo no extremo oposto (b) no modelo de trabalho

4.1.7 Prova das próteses fixas nos animais de experimentação

Após dois meses de espera, tempo necessário para o processo de

cicatrização (osseointegração), os animais foram sedados e as próteses

confeccionadas, testadas em relação ao seu assentamento passivo mediante o

teste do parafuso sobre os pilares na cavidade oral (JEMT, 1991) (Figuras 4.9, a e

b).

Figura 4.9-Em destaque: parafuso sendo colocado de forma alternada (a) e observação do
assentamento passivo no extremo oposto (b)

a b
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Após a comprovação do assentamento passivo das peças, foi determinada

a data em que os animais seriam levados novamente para sala cirúrgica, quando

foi realizada a fixação das próteses através do parafuso de fixação de titânio

(Neodent® Curitiba-Brasil) realizando o aperto deste com torquímetro manual

(Serson® São Paulo-Brasil) com 32N. No caso da prótese dento-implanto-

suportada, além do uso do parafuso de fixação, foi usado cimento provisório

(Temp Bond®) na coroa metálica sobre o preparo dental.

4.1.8 Obtenção das hemi-mandíbulas

Os animais foram sedados com injeção intra-venosa de Ketamina e

Midazolam e foram sacrificados com Thiopental (10ml) e cloreto de potássio,

seguindo o protocolo estabelecido pela equipe do Laboratório de Odontologia

Comparada da FMVZ-USP.

A seguir, foi realizada a remoção cirúrgica da mandíbula e a retirada de

todas as estruturas moles circundantes: pele, mucosa, ligamentos, músculos e

tecido gengival. Após a limpeza da peça anatômica, a mandíbula foi secionada na

região mentoniana, com lâmina de bisturi Nº 15. As hemi-mandíbulas foram

mantidas em recipiente com solução fisiológica, à temperatura ambiente.

A condição da mandíbula fresca foi utilizada nos experimentos e as

tomadas holográficas foram feitas seguindo as especificações mencionadas por

Campos (2001).



77

4.1.9 Dispositivos para fixação das hemi-mandíbulas

Dois dispositivos especiais de fixação das hemi-mandíbulas foram usados

como indicados por Campos (2001) (Figura 4.10) para assegurar a invariabilidade

da força aplicada durante o experimento, no que tange às características

fundamentais, como: intensidade, ponto de aplicação, direção e sentido da força.

Foram realizadas aplicações de carga para cada prótese (em cada hemi-

mandíbula) nas regiões correspondentes aos suportes anterior, posterior e à zona

média da prótese (pôntico). Hologramas foram obtidos para cada uma dessas

condições.

Figura 4.10-Dispositivos especiais para fixação da hemi-mandíbula e aplicação de carga.
Instituto de Física – USP (CAMPOS, 2001)
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4.1.10 Obtenção dos Hologramas

Os hologramas foram obtidos no Laboratório de Óptica do Instituto de

Física da Universidade de São Paulo sob coordenação do Prof. Dr. Mikiya

Muramatsu.

Cada hemi-mandíbula fresca foi seca em papel toalha e imobilizada na

caixa do dispositivo de fixação. Primeiramente, a hemi-mandíbula foi posicionada,

de modo que o pino estivesse perpendicular à prótese parcial fixa. Em seguida, a

hemi-mandíbula foi fixada na caixa de fixação com quatro parafusos

transpassados nas paredes da caixa.

Depois, foi removido o conjunto (caixa + hemi-mandíbula) do dispositivo e

se procedeu o vazamento de resina acrílica de rápida polimerização, no interior da

caixa para a imobilização completa da hemi-mandíbula. Após a polimerização, o

conjunto foi novamente recolocado no dispositivo de fixação, que dispõe de

encaixes, possibilitando a retomada da posição inicial. Em seguida, o conjunto foi

parafusado para evitar qualquer deslocamento. Este dispositivo permitiu também

que a carga fosse aplicada no mesmo ponto de aplicação, com a intensidade,

direção e sentido iniciais, sempre que o corpo de prova fosse reposicionado. Esse

dispositivo foi fixado sobre uma mesa óptica, suspensa por ar comprimido

(Newport®-USA), a fim de evitar vibrações externas.

Foi aplicado um peso de 100g sobre o pino para gerar o deslocamento das

peças de estudo. Para a tomada holográfica, foram utilizados um laser He-Ne

(Newport® Research – Model 845), um Shutter controler e uma unidade de
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estabilização de tensão 0,8 KVA (MK 7000 GR Savage). O laser foi continuamente

alimentado com uma fonte de corrente contínua. O feixe característico deste laser

emite uma potência de 30 mW. O comprimento de onda de saída foi de 632,8nm.

Na mesa holográfica foram dispostos: filtros espaciais (Newport® – USA),

espelhos; suportes magnéticos (Newport® – USA), polarizadores, filtros e os

dispositivos com as hemi-mandíbulas.

Todos os componentes ópticos foram devidamente fixados à mesa por meio

de parafusos, o que permitiu manter a constância do arranjo experimental e a

reprodutibilidade dos ensaios.

Para controlar o tempo de exposição (1500 ms), foi usado um obturador

com controle eletrônico de exposição.

O experimento foi realizado em ambiente totalmente escuro, livre de

correntes de ar e à temperatura constante de 20ºC.

A imagem tridimensional da hemi-mandíbula foi obtida pelo método da

interferometria holográfica de dupla exposição como descrito por Campos (2001).

4.1.11 Obtenção das imagens

O arranjo holográfico foi disposto como mostrado na Figura 4.11. A hemi-

mandíbula com aplicação da carga (100g) sobre a prótese foi iluminada através do

laser e esta imagem foi capturada no filme holográfico. A seguir foi retirada a

carga e a segunda imagem da hemi-mandíbula livre de tensão foi capturada pelo
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mesmo filme holográfico inicial e gerou ao se sobrepor as duas imagens, um

padrão de interferência. Este filme holográfico posteriormente foi revelado

(solução reveladora D-19 Kodak, por 8 minutos e solução fixadora F-7 Kodak

por 6 minutos) e na segunda etapa do estudo foi gerado a partir deste filme, o

holograma da mandíbula com as franjas características do deslocamento do

corpo, imagem que foi capturada por uma camêra CCD (charge couple device) e

os dados transmitidos para o computador a fim de se realizar a análise respectiva.

As amostras de ambas hemi-mandíbulas sofreram o mesmo tratamento.

Figura 4.11-Arranjo holográfico. FO (feixe objeto), FR (feixe referência)

4.1.12 Aplicação de carga nas hemi-mandíbulas

5

Laser

FR

FO

Filme holográfico

Câmera

Computador

Filtro
espacial

Espelho
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Todas as hemi-mandíbulas seguiram o mesmo protocolo de aplicação de

carga esquematizado nas Figuras 4.12-4.17. Sendo que a hemi-mandíbula do lado

esquerdo correspondeu à prótese implanto-suportada e a hemi-mandíbula do lado

direito à prótese dento-implanto-suportada.

Hemi-mandíbula: lado esquerdo Hemi-mandíbula: lado direito

Figura 4.12-Aplicação de carga na zona
anterior

Figura 4.15-Aplicação de carga na zona anterior

Figura 4.13-Aplicação de carga na zona
média

Figura 4.16-Aplicação de carga na zona média

Figura 4.14-Aplicação de carga na zona
posterior

Figura 4.17-Aplicação de carga na zona
posterior

Quadro 4.2-Figuras representando a aplicação de carga em diferentes posições
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4.1.13 Identificação de cada holograma

Um holograma foi obtido para cada situação de aplicação de carga, em total

18 hologramas foram obtidos e nomeados como mostra o Quadro 4.3.

Hologramas obtidos

Hemi-mandíbula esquerda Hemi-mandíbula direita

Animais de

experimentação

Anterior Médio Posterior Anterior Médio Posterior

Animal 1 (C1) C1EA C1EM C1EP C1DA C1DM C1DP

Animal 2 (C2) C2EA C2EM C2EP C2DA C2DM C2DP

Animal 3 (C3) C3EA C3EM C3EP C3DA C3DM C3DP

Quadro 4.3-Descrição dos hologramas obtidos para as condições do estudo

4.1.14 Análise das imagens

Cada filme holográfico revelado foi novamente posicionado na mesa

holográfica e iluminado pelo feixe referência do laser usado inicialmente. Assim foi

gerada a imagem holográfica de cada condição do estudo.

A imagem holográfica do corpo estudado foi capturada pela câmera CCD

(charge couple device) e armazenada no computador. Desta forma, foi possível

observar o padrão de franjas resultante da interferência das imagens da superfície
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deformada e não deformada dos corpos em estudo. O programa usado para a

visualização da imagem holográfica no computador foi Global Lab 6.0.

Como a tensão caminha perpendicularmente às franjas (PEZZOLI et al.,

1993), podemos avaliar a distribuição das tensões sobre o corpo da mandíbula e

sobre a prótese.

O padrão de franjas observado sobre a superfície do objeto reflexa

informações qualitativas e quantitativas da tensão distribuída (MANLEY; OVRYN;

STERN, 1997; ZENTNER; SERGL; FILIPPIDIS, 1996). A análise qualitativa é

realizada mediante a contagem do número, distribuição e densidade de cada

franja dentro do padrão de interferometria. O número de franjas é proporcional à

magnitude do deslocamento, portanto, quando o espaçamento entre as franjas

diminui o deslocamento e as tensões aumentam. Contudo, quando grandes

deslocamentos acontecem o número de franjas aumenta e ficam tão próximos um

dos outros (franjas) que não podem ser mais observados (HEWITT; ORTH, 1981;

HEWITT; ORTH, 1977; PEZZOLI et al., 1993). Ainda padrões de deflexão

(compressão ou tensão) são exemplos de deformações num mesmo plano (franjas

paralelas entre si) e padrões curvos ou inclinados são exemplos de movimento

fora do plano (franjas obliquas) (HEWITT; ORTH, 1981).

A densidade das franjas varia também em função da magnitude da força

aplicada (SILVENNOINEN; NYGRÉN; KARNA, 1992a; SILVENNOINEN;

NYGRÉN; KARNA, 1992b) e da estrutura do objeto estudado, pois uma franja

larga quando comparada com outra fina provoca maior deslocamento de pontos

dentro da área da franja.
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A análise quantitativa é realizada mediante a determinação do

deslocamento da superfície do objeto estudado. Para isto, dados como o número

de franjas e a configuração geométrica da direção dos diferentes feixes usados

são necessários (DERMAUT; BEERDEN, 1981; MANLEY; OVRYN; STERN,

1987).

De maneira geral, a análise do padrão de interferência de franjas nos

fornece informações sobre o tipo de movimento e deslocamento ocorrido no objeto

em estudo (MANLEY; OVRYN; STERN, 1987). Contudo, a avaliação visual

(contagem e observação do padrão de interferências de franjas) é um método

eficiente e de grande valia na maioria dos casos (OVRYN, 1989). Este método tem

sido adotado em todas as pesquisas envolvendo análise do padrão de

interferência de franjas no campo da holografia interferométrica (KRAGT;

DUTERLOO; BOSCH, 1982; OVRYN, 1989; PAVLIN; VUKICEVIK, 1984;

PEZZOLI et al., 1993; ZENTNER et al., 1996).

Sendo assim, o protocolo de contagem e observação do padrão de

interferência de franjas foi a avaliação adotada para esta pesquisa.

No entanto, é necessário esclarecer para uma melhor compreensão dos

fenômenos observados que o deslocamento da hemi-mandíbula ocorre nos três

eixos do espaço (X, Y e Z). Assim, neste trabalho a disposição especifica do

arranjo holográfico só permite a visualização do padrão de franjas no plano X-Y.

Estes dados foram então utilizados no cálculo do deslocamento dos pontos

contidos nas franjas escuras observadas (deslocamento no eixo Z).

As imagens dos hologramas obtidos serão mostradas em resultados.
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4.1.15 Análise Qualitativa

Além da visualização das franjas na tela do computador, onde podemos

analisar a quantidade das franjas e a sua disposição, confeccionamos gráficos

utilizando o programa “ORIGIN6.0” (Data Analysis and Technical Graphics), para

facilitar a compreensão do deslocamento dos pontos contidos nas franjas escuras

nos três eixos do espaço. Isto foi necessário, pois a observação completa da

superfície da hemi-mandíbula é necessária para uma adequada interpretação do

seu comportamento.

A observação do padrão de franjas na hemi-mandíbula em ambas as

condições (prótese parcial fixa dento-implanto-suportada e implanto-suportada)

foram comparadas entre si. A mesma comparação do padrão de franjas foi

realizada em ambos os tipos de próteses.

Os gráficos serão mostrados em Resultados junto com as imagens

holográficas para cada condição estudada.
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4.1.16 Análise Quantitativa

A análise quantitativa serviu para a confecção dos gráficos com o objetivo

de melhorar o entendimento da distribuição do padrão de franjas sobre a hemi-

mandíbula.

Para a confecção dos gráficos, realizamos o mapeamento de cada franja

escura localizada desde a base de fixação até distal do 1º pré-molar inferior. Para

cada franja escura 14 pontos foram determinados ao logo do seu eixo principal. O

valor de deslocamento no eixo Z para cada ponto contido dentro da franja foi

determinado a partir das equações descritas adiante.

Para mensuração quantitativa do deslocamento utilizamos a seguinte

equação:

Para as franjas escuras: d:= (2n +1). __
4.cos.cos

Onde:

d.....................deslocamento

.....................comprimento de onda

n.....................número de franja escura

.....................ângulo bissetor entre a direção de iluminação e a direção de

observação, sendo: = ( 1 + 0 ) / 2

................... ângulo entre o vetor sensibilidade e o vetor deslocamento
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A figura 4.18 mostra os dados utilizados nas equações.

Figura 4.18-Diagrama esquemático do deslocamento d, dos ângulos (i, o e ), do vetor
deslocamento e do vetor sensibilidade

Para o cálculo do número da franja, é possível partir de um referencial.

Nesse experimento, o referencial foi a região imóvel da hemi-mandíbula (área de

fixação na caixa). Dessa forma, pode-se atribuir ao ponto P um parâmetro

denominado de "ordem de franja". Esse parâmetro é determinado mediante a

numeração sucessiva de franjas, a partir do referencial fixo.

Onde não ocorre deslocamento, não há diferença de caminho, nem de fase,

logo esta região é caracterizada por uma franja clara, denominada franja de ordem

zero. A próxima franja será denominada franja de ordem 1 (franja escura) , e

P

P´

i
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o

i

Direção de
iluminação

Direção de
observação
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Superfície original do objeto
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d
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assim sucessivamente. Como as franjas escuras se intercalam às franjas claras,

as franjas escuras são numeradas como: 1, 2, 3; assim por diante.

É sempre possível atribuir-se uma ordem de franja a qualquer ponto em

estudo. O comprimento de onda do laser de Helio-Neon, usado neste estudo, é de

632,8nm. Os valores dos ângulos e são de 50º e 0 º, respectivamente.

4.1.17 Análise estatística

Na revisão da literatura pesquisada observamos que nenhuma análise

estatística é realizada sobre o número de franjas (a observação e a contagem do

padrão de franjas é o único método usado. Ver materiais e métodos: análise das

imagens), no entanto, neste trabalho realizamos a análise estatística com o

objetivo de complementar o estudo.

Primeiramente, apresenta-se uma análise descritiva dos dados em questão,

visando um melhor entendimento do comportamento das variáveis consideradas

definidas abaixo.

Para o estudo em questão, foram consideradas as seguintes variáveis:

- Hemi-mandíbula: Representa a hemi-mandíbula utilizada (D = direita e E=

esquerda);

- Local: Representa o local em que a força foi projetada (A: sobre o pilar anterior,

M: Ponto médio da barra e P = sobre o pilar posterior);
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- Franjas: Representa o número total de franjas;

- Cão: Representa o cão no qual foi medido o número de franjas (C1 = cão 1, C2=

cão 2 e C3 = cão 3).

A seguir foi realizada a análise inferencial para verificar a significância das

diferenças. A metodologia utilizada para modelar os dados apresentados foi a de

modelos lineares generalizados mistos (MLGM) com o objetivo de modelar a

possível dependência das observações medidas num mesmo animal. Utilizou-se o

modelo de Poisson para o número de franjas (BRESLOW; CLAYTON, 1993;

CLEVELAND, 1985; MCCULLOCH; SEARLE, 2001; PINHEIRO; BATES, 2000;

VENABLES; RIPLEY, 2002).

4.1.18 Análise descritiva

As hemi-mandíbulas foram codificadas em três dígitos: o primeiro: C:

indicando cão, o segundo: o número indica o numero do animal e o terceiro D ou

E: que indica esquerda ou direita, sendo que no lado direito correspondem às

próteses dento-implanto-suportadas e no lado esquerdo correspondem às

próteses implanto-suportadas.

O número de franjas para cada hemi-mandíbula, segundo o ponto de

aplicação de força é apresentado na Tabela 4.1.



90

Tabela 4.1-Número de franjas segundo aplicação da força em cada hemi-mandíbula

Número de Franjas segundo o ponto de aplicação da
força

Animais de
experimentação

Anterior Médio Posterior
C1D 18 19 14

C1E 13 10 9

C2D 15 15 15

C2E 10 10 10

C3D 22 14 24

C3E 26 24 44

A figura 4.19 mostra o Box-Plot para o número total de franjas, onde existe

um ponto aberrante que corresponde a observação do cão 3 na hemi-mandíbula

esquerda quando se aplica a força no pilar posterior.

Figura 4.19-Box-Plot para o número de franjas
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A Tabela 4.2 mostra as medidas descritivas do número de franjas para os

três cães de experimentação. A diferença entre as variabilidades é clara entre o

cão 3 (C3) e os outros dois (C1, C2).

Tabela 4.2-Medidas descritivas do número de franjas para os animais de experimentação

C1 C2 C3

Mínimo 9,00 10,00 14,00

Q1 10,75 10,00 22,50

Mediana 13,50 12,50 24,00

Média 13,83 12,50 25,67

Q3 17,00 15,00 25,50

Máximo 19,00 15,00 44,00

Desvio-padrão 4,07 2,74 9,91

CV (%) 29,42 21,91 38,62

A tabela 4.3 indica que as variáveis do numero de franjas sobre o pilar

anterior e o ponto médio são equivalentes, por outro lado presença de uma

variabilidade maior no número de franjas sobre o pilar posterior é constatada.
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Tabela 4.3-Medidas descritivas do número de franjas por local

A M P

Mínimo 10,00 10,00 9,00

Q1 13,50 11,00 11,00

Mediana 16,50 14,50 14,50

Média 17,33 15,33 19,33

Q3 21,00 18,00 21,75

Máximo 26,00 24,00 44,00

Desvio-padrão 5,92 5,43 13,20

CV (%) 34,16 35,40 68,28

A tabela 4.4 mostra as medidas descritivas do número de franjas com

relação às hemi-mandíbulas para os três cães. Nota-se que não existe

variabilidade no número de franjas para as duas hemi-mandíbulas do cão 2, o

números de franjas na hemi-mandíbula direita e esquerda são 15 e 10,

respectivamente para os três locais (A, M e P). Para o cão 3 nota-se a diferença

de variâncias entre as hemi-mandíbulas.
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Tabela 4.4-Medidas descritivas do número de franjas com relação às hemi-mandíbulas para os três
cães

C1 C2 C3

Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda

Mínimo 14,00 9,00 15,00 10,00 14,00 24,00

Q1 16,00 9,50 15,00 10,00 18,00 25,00

Mediana 18,00 10,00 15,00 10,00 22,00 26,00

Média 17,00 10,67 15,00 10,00 20,00 31,33

Q3 18,50 11,50 15,00 10,00 23,00 35,00

Máximo 19,00 13,00 15,00 10,00 24,00 44,00

Desvio-padrão 2,65 2,08 0,00 0,00 5,29 11,02

CV (%) 15,56 19,52 0,00 0,00 26,46 35,15

A Tabela 4.5 mostra as medidas descritivas do numero de franjas por local

nos três cães.

Tabela 4.5 Medidas descritivas do numero de franjas por local nos três cães

C1 C2 C3

A M P A M P A M P

Mínimo 13,00 10,00 9,00 10,00 10,00 10,00 22,00 14,00 24,00

Q1 14,25 12,25 10,25 11,25 11,25 11,25 23,00 16,50 29,00

Mediana 15,50 14,50 11,50 12,50 12,50 12,50 24,00 19,00 34,00

Média 15,50 14,50 11,50 12,50 12,50 12,50 24,00 19,00 34,00

Q3 16,75 16,75 12,75 13,75 13,75 13,75 25,00 21,50 39,00

Máximo 18,00 19,00 14,00 15,00 15,00 15,00 26,00 24,00 44,00

Desvio-

padrão
3,54 6,36 3,54 3,54 3,54 3,54 2,83 7,07 14,14

CV (%) 22,81 43,89 30,74 28,28 28,28 28,28 11,79 37,22 41,59
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4.1.19 Análise inferencial

A seguir foi realizada uma análise inferencial. A metodologia utilizada para

modelar os dados apresentados foi a de modelos lineares generalizados mistos

(MLGM) com o objetivo de modelar a possível dependência das observações

medidas em um mesmo cão. Levando em consideração a observação de uma

acentuada assimetria à direita do número de Franjas (Figura 4.19) e usando o fato

de que a mesma representa uma contagem, utilizou-se o seguinte modelo Poisson

para o número de Franjas:

kjiijk   21)ln( ,

em que:

ijk : Representa o número médio de Franjas para i-ésimo Local (i=1,2,3

representando respectivamente os locais A, M e P) na j-ésima hemi-mandíbula

(j=1,2 representando respectivamente as hemi-mandíbulas direita e esquerda) no

k-ésimo cachorro (k=1,3,5);

: Representa o logaritmo do número médio de Franjas quando se está no

Local A na hemi-mandíbula direita (Valor de referência);

1i: Representa o efeito no logaritmo do número médio de Franjas quando

se está no i-ésimo Local ao invés do Local de referência fixada a hemi-mandíbula.

Perceba que 11=0;
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2j: Representa o efeito no logaritmo do número médio de Franjas no lado

esquerdo ao invés do lado direito fixado o Local. Perceba que21=0;

k: Representa o efeito aleatório do k-ésimo cachorro, supõe-se

adicionalmente que k tem distribuição Normal com média zero e variância

constante 
2.

Na Tabela 4.6 apresentamos as estimativas dos parâmetros obtidas pelo

método de Máxima Verossemelhança (MV).

Tabela 4.6-Estimativas dos parâmetros

Parâmetro Estimativa Erro-

padrão

Gl Valor t Valor-p

 2,81 0,26 12 10,95 <0,01

12 -0,12 0,21 12 -0,59 0,57

13 0,11 0,20 12 0,55 0,59

22 0,00 0,17 12 0,00 >0,99

2 0,09 - - - -

A Tabela 4.7 apresenta a análise de desvio.

Tabela 4.7 Análise de Desvio

Fonte de

variação

Valor F Valor-p

Intercepto 174,45 <0,01

Local 0,65 0,54

Hemi-mandíbula 0,00 1
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Finalmente pelas tabelas 4.6 e 4.7 concluí-se que não existe diferença

significativa entre o número médio de Franjas com relação aos três Locais; e entre

o número médio de franjas com relação as duas hemi-mandíbulas, ao nível de

significância de 5%. Isto significa que: a analise estatística comprova a

semelhança de comportamento entre hemi-mandíbulas do mesmo cão e também

comprova a semelhança entre os pontos de aplicação de carga dentro de uma

mesma hemi-mandíbula.
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5 RESULTADOS

5.1 Análise do padrão de franjas

Analisando as imagens holográficas de todas as amostras, verificamos que

de maneira geral:

1- Nas hemi-mandíbulas com prótese dento-implanto-suportada, as franjas foram

menos espaçadas e em maior número, quando comparadas às hemi-

mandíbulas com prótese implanto-suportada.

2- Todas as próteses apresentaram um padrão de franjas de deflexão (duas

franjas) nos pilares protéticos correspondentes aos implantes. As barras das

próteses apresentaram um padrão de franjas que indicam deslocamento

semelhante ao observado nas hemi-mandíbulas. Não foram observadas

franjas no pilar dentário.

3- O padrão de franjas na maioria das hemi-mandíbulas foi vertical, sendo que em

alguns casos estas franjas apresentaram maior inclinação, sugerindo

deslocamento com torção.

4- O padrão de franjas nas próteses dentárias foi horizontal enquanto que o

padrão de franjas das hemi-mandíbulas foi vertical.
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A seguir para melhor visualização do padrão de franjas observadas nas

próteses estudadas (para todas as condições de aplicação de carga), mostramos

os seguintes esquemas.

Figura 5.1-Desenho representando as franjas observadas na prótese implanto-suportada para
todas as condições de aplicação de carga

Figura 5.2-Desenho representando as franjas observadas na prótese dento- implanto-suportada
para todas as condições de carga
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Figura 5.3-Imagem do holograma C1DA. A seta indica as franjas na prótese
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Figura 5.4-Representação gráfica do deslocamento da hemi-mandíbula C1DA
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Figura 5.5-Imagem do holograma C1DM. A seta indica as franjas na prótese
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Figura 5.6-Representação gráfica do deslocamento da amostra C1DM
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Figura 5.7-Imagem do holograma C1DP. A seta indica as franjas na prótese
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Figura 5.8-Representação gráfica do deslocamento da amostra C1DP
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Figura 5.9-Imagem do holograma C1EA. As setas indicam as franjas na prótese
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Figura 5.10-Representação gráfica do deslocamento da amostra C1EA
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Figura 5.11-Imagem do holograma C1EM. As setas indicam as franjas na prótese
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Figura 5.12-Representação gráfica do deslocamento da amostra C1EM
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Figura 5.13-Imagem do holograma C1EP. As setas indicam as franjas na prótese
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Figura 5.14-Representação gráfica do deslocamento da amostra C1EP
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Figura 5.15-Imagem do holograma C2DA. A seta indica as franjas na prótese
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Figura 5.16-Representação gráfica do deslocamento da amostra C2DA
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Figura 5.17-Imagem do holograma C2DM. A seta indica as franjas na prótese
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Figura 5.18-Representação gráfica do deslocamento da amostra C2DM
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Figura 5.19-Imagem do holograma C2DP. A seta indica as franjas na prótese
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Figura 5.20-Representação gráfica do deslocamento da amostra C2DP
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Figura 5.21-Imagem do holograma C2EA. As setas indicam as franjas na prótese
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Figura 5.22-Representação gráfica do deslocamento da amostra C2EA
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Figura 5.23-Imagem do holograma C2EM. As setas indicam as franjas na prótese

40
50

60
70

80
90

100
110 30

35

40
45

50
55

1000

2000

3000

4000

5000

E
IX

O
Z

D
E

SL
O

C
A

M
E

N
TO

(n
m

)

EIXOY (m
m)

EIXO X (mm)

Figura 5.24-Representação gráfica do deslocamento da amostra C2EM



110

Figura 5.25-Imagem do holograma C2EP. As setas indicam as franjas na prótese
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Figura 5.26-Representação gráfica do deslocamento da amostra C2EP
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Figura 5.27-Imagem do holograma C3DA A seta indica as franjas na prótese
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Figura 5.28-Representação gráfica do deslocamento da amostra C3DA
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Figura 5.29-Imagem do holograma C3DM. A seta indica as franjas na prótese
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Figura 5.30-Representação gráfica do deslocamento da amostra C3DM
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Figura 5.31-Imagem do holograma C3DP. A seta indica as franjas na prótese
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Figura 5.32-Representação gráfica do deslocamento da amostra C3DP
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Figura 5.33-Imagem do holograma C3EA. As setas indicam as franjas na prótese
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Figura 5.34-Representação gráfica do deslocamento da amostra C3EA
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Figura 5.35-. Imagem do holograma C3EM. As setas indicam as franjas na prótese
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Figura 5.36-Representação gráfica do deslocamento da amostra C3EM
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Figura 5.37-Imagem do holograma C3EP. As setas indicam as franjas na prótese
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Figura 5.38-Representação gráfica do deslocamento da amostra C3EP
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A seguir mostramos os resultados da distribuição de franjas para cada

ponto de aplicação de carga.

5.1.1 Animal 1

No caso da aplicação de carga sobre o pilar anterior (Figura 5.3) e na zona

média (Figura 5.5) da prótese dento-implanto-suportada, observamos um padrão

vertical e número semelhante de franjas: 18 e 19 respectivamente. Já no caso da

aplicação da carga na zona posterior (Figura 5.7) o padrão de franjas continua

sendo vertical com a diferença de serem 14 o número de franja.

No caso da aplicação de força sobre o pilar anterior (Figura 5.9) da prótese

implanto-suportada pode ser observado um número de 13 franjas e um padrão de

franjas inclinado que indica deslocamento lateral (fora do plano da imagem) e

torção simultânea. No caso da aplicação de força na zona média (Figura 5.11) e

posterior da prótese (Figura 5.13) foram observadas 10 e 9 franjas

respectivamente. A distribuição observada em ambos os casos é vertical e

semelhante, indicando deslocamento para fora do plano da imagem.
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5.1.2 Animal 2

A aplicação das cargas nas três condições experimentais (Figuras 5.15,

5.17 e 5.19), na prótese dento-implanto-suportada gerou padrões de franjas

semelhantes, com um número de 15 franjas para cada condição e um padrão

vertical indicando um deslocamento lateral para fora do plano da imagem.

No caso da aplicação de carga sobre as próteses implanto-suportadas,

(Figuras 5.21, 5.23 e 5.25) mostraram um comportamento semelhante tanto no

numero de franjas (10) assim como no padrão vertical; Isto indica um

deslocamento lateral fora do plano da imagem.

5.1.3 Animal 3

No caso da aplicação da força na zona anterior (Figura 5.27) da prótese

dento-implanto-suportada, pode ser observado um total de 22 franjas e um padrão

de franjas verticais que indicam o deslocamento para fora do plano da imagem. No

caso da aplicação da força na zona média da prótese (Figura 5.29), pode ser

observado um número de 14 franjas e padrão de distribuição de franjas que

indicam deslocamento e torção simultânea para fora do plano da imagem. No caso

da aplicação da carga na zona posterior da prótese (Figura 5.31) pode ser
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observado um numero de 24 franjas e um padrão de franjas vertical o que sugere

um deslocamento lateral fora do plano da imagem.

Quando aplicada carga na zona anterior da prótese implanto-suportada

(Figura 5.33), podem ser observadas 26 franjas de interferência com padrão

vertical indicando deslocamento lateral fora do plano da imagem. Quando

aplicadas forças nas zonas media e posterior da prótese (Figuras 5.35 e 5.37) foi

observado um número de 24 e 42 franjas respectivamente e um padrão de

distribuição que indicam torção.
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6 DISCUSSÃO

A literatura apresenta uma ampla discussão em relação ao uso associado

de um dente natural e um implante osseointegrado como pilares de suporte para

as próteses parciais fixas, sem chegar a um denominador comum. As diferenças

estruturais destes suportes contribuem para a difícil compreensão das respostas

biológicas e do comportamento biomecânico das estruturas envolvidas.

As principais diferenças entre dentes e implantes referem-se à maneira

como eles se ancoram, absorvem e distribuem as cargas funcionais ao osso. No

caso dos dentes, essas funções são exercidas pelo ligamento periodontal. Já nos

implantes, para alguns autores, consegue-se tal efeito pela resiliência do conjunto

formado pelo próprio implante e pelos componentes da prótese (RANGERT;

TORSTEN; JORNEUS, 1989). Para outros, a presença dos componentes da

prótese aliada à resiliência do osso de suporte promovem um grau de mobilidade,

que pode se equiparar à do ligamento periodontal, quando uma carga é aplicada

sobre a prótese dento-implanto-suportada (CAVICCHIA; BRAVI, 1994; CHEE;

CHO, 1997).

Contudo, há que se lembrar que o fato mencionado anteriormente não pode

ser levado em conta em todos os casos, pois, as características do ligamento

periodontal mudam dependendo da região onde o dente está localizado e inclusive

a força mastigatória possui grande variação inter-pessoal (GUNNE et al., 1997).

Portanto, as condições do ligamento periodontal assim como a força de mordida
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podem sobrecarregar o sistema, quando a prótese não é confeccionada

adequadamente.

A maioria dos autores não considera a união dente-implante como uma

opção de primeira escolha, porque teoricamente o potencial de complicações

biomecânicas seria alto (ASTRAND et al., 1991; NAERT et al 2001b;

SCHLUMBERGER; BOWLEY; MAZE, 1998; SHEETS; EARTHMAN, 1997;).

A seguir, analisaremos o comportamento da prótese dento-implanto-

suportada, bem como do tecido ósseo de suporte, em função dos diferentes

pontos de aplicação de carga.

Quando aplicamos carga sobre o pilar dentário (Figuras 5.3, 5.15 e 5.27),

provocamos um deslocamento em sentido ocluso-apical levando à prótese para

um movimento de alavanca em sentido da aplicação da força. Neste caso, a força

de reação, assim como o momento, fica concentrada na extremidade fixa (pilar do

implante + implante). A maior concentração de esforços no lado do implante

também foi encontrada por outros autores, tais como: Montoya, 2003, Rangert;

Gunne e Sullivan, 1991, Rangert; Torsen e Jorneus, 1989, Weinberg e Kruger,

1994, que usaram outras metodologias.

As franjas de deflexão podem ser definidas como franjas de tensão, porque

no momento em que o sistema gira em torno da aplicação da força, geram-se

também os fenômenos de compressão e de tensão. Observamos que a

compressão (em porcentagem menor) localiza-se numa área pequena, para

mesial do pilar protético do implante e a tensão (em porcentagem maior) fica

localizada na área restante do pilar protético do implante, concordando com os

achados de Betiol, 2002, Menicucci et al., 2002, Montoya, 2003, Nishimura et al.,
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1999, Ochiai et al 2003, Rangert; Gunne e Sullivan, 1991, Rangert; Torsen e

Jorneus, 1989.

A não observação de franjas na zona correspondente ao pilar dentário

indica que o deslocamento do dente foi complexo. Isto quer dizer que o

deslocamento do dente foi maior e/ou fora do plano de observação do arranjo

holográfico, e o sistema não foi capaz de detectar esse movimento (sistema

holográfico disposto para análise de deslocamento no eixo X e Y). A diferença de

mobilidade entre dentes e implantes osseointegrados tem sido salientada por

vários autores (COHEN; ORENSTEIN, 1994; HOSNY et al., 2000). A

comprovação do deslocamento dentário pode ser determinada ao observar as

franjas de deflexão na extremidade fixa da prótese (implante), pois, como todo

fenômeno físico, para cada ação existe uma reação (OLIVEIRA, 1997).

O padrão de franjas observado nas barras protéticas (em ambos os tipos de

próteses) é semelhante ao observado nas hemi-mandíbulas. Isto indica que elas

se deslocaram acompanhando movimento das hemi-mandíbulas.

É importante salientar que cada componente do sistema estudado (prótese

e osso) apresentam deslocamentos nos três eixos do espaço. Sendo assim, para

qualquer caso de deslocamento, estamos observando um deslocamento final que

é a resultante da combinação do deslocamento do corpo nos três eixos do espaço.

Quando é aplicada carga na zona media da prótese dento-implanto-

suportada (Figuras 5.5, 5.17 e 5.29), pode ser observado um padrão de franjas de

deflexão semelhante ao caso anterior. Neste caso, quando a carga avança no

sentido de se aproximar do implante, a zona de compressão mencionada

anteriormente (mesial do pilar protético do implante) aumenta em área e a zona de
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tensão (distal do pilar de implante) começa a diminuir. Portanto, a medida que a

força se aproxima ao ponto de fixação (implante) a reação do pilar do implante é

de uma maior concentração de deflexão causada por compressão e menor

concentração para a tração. Assim, podemos definir as franjas observadas como

franjas de deflexão que possuem uma grande proporção de compressão e menor

de tensão. O fenômeno de concentração de esforços (compressão) no implante, à

medida que a carga se aproxima ao implante, tem sido reportada por vários

autores (MONTOYA, 2003; NISHIMURA et al., 1999; OCHIAI et al., 2003;

RANGERT; GUNNE; SULLIVAN, 1991).

Quando a força é aplicada na área correspondente ao implante na prótese

dento-implanto-suportada (Figuras 5.7, 5.19 e 5.31), observamos franjas de

deflexão. Quando a carga esta localizada sobre o implante, existe uma solicitação

maior deste suporte. A carga vertical sobre este pilar causa aumento das tensões

nesta estrutura devido à compressão existente (MONTOYA, 2003; NISHIMURA et

al., 1999; OCHIAI et al., 2003; RANGERT; GUNNE; SULLIVAN, 1991). Portanto,

as franjas de deflexão observadas no pilar da prótese são em uma porcentagem

muito maior de compressão quando comparadas com as situações anteriores.

Em relação ao suporte ósseo analisando as imagens holográficas,

verificamos que, nas hemi-mandíbulas portadoras de próteses dento-implanto-

suportadas, as franjas foram menos espaçadas e em maior numero, quando

comparadas com as amostras das hemi-mandíbulas portadoras de próteses

implanto-suportadas (com exceção do cão 3).

O princípio da interferometria holográfica determina que o deslocamento

provocado pela ação de uma força sobre um corpo, é diretamente proporcional ao
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número de franjas e tem direção perpendicular às franjas (PEZOLLI et al., 1993).

Sabe-se, também, que a força é diretamente proporcional ao deslocamento (lei de

Hooke), isto é, a força e o deslocamento caminham na mesma direção. Portanto,

quando analisamos o número de franjas e o deslocamento, podemos analisar a

distribuição das tensões (CAMPOS, 2001).

Assim, verificamos que, no geral, as hemi-mandíbulas com próteses dento-

implanto-suportadas transmitiram maior tensão que as correspondentes com

próteses implanto-suportadas.

Todas as hemi-mandíbulas usadas neste experimento tiveram a

característica de peças anatômicas frescas (pós-morte), portanto, parece que a

resiliência do ligamento periodontal (pilar anterior da prótese) gerou um

movimento de alavanca em sentido da aplicação da força. Contudo, neste caso

especifico estamos frente a um duplo sistema de alavanca: da prótese dento-

implanto-suportada e do próprio peso da hemi-mandibula submetida à carga. A

prótese dento-implanto-suportada assim como a hemi-mandíbula correspondem

ao sistema definido como alavanca inter-resistente (2º classe) com uma

extremidade fixa e a outra livre, sistema que cria um momento de força quando

aplicada carga na extremidade livre (OLIVEIRA, 1997).

Este duplo sistema de alavanca gerou uma concentração maior das

tensões na zona correspondente ao pilar posterior (implante), as quais foram

transmitidas para as hemi-mandíbulas.

A seguir, analisamos o comportamento das tensões nas próteses implanto-

suportadas, assim como no tecido ósseo de suporte, em função dos pontos de

aplicação da carga.
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O padrão de franjas observado nestas próteses foi de deflexão (duas

franjas em cada pilar protético sobre o implante, em todos os casos de aplicação

de carga). Onde a força foi aplicada podemos dizer que foram observadas franjas

de compressão e no lado oposto da prótese franjas de tensão foram observadas.

Para todas as condições de carga, o padrão de deflexão (compressão ou

tensão) foi semelhante. Isto demonstra uma distribuição uniforme dos esforços

pela estrutura da prótese.

Uma das considerações biomecânicas mais importantes em relação à

distribuição dos esforços mastigatórios diz respeito à rigidez da prótese dentária.

De maneira geral, se uma prótese é rígida, o esforço aplicado é distribuído

uniformemente para os componentes do sistema. A prótese implanto-suportada é

considerada rígida, pois possui suficiente espessura de metal (WEINBERG, 1993;

WEINBERG; KRUGER, 1994). Contudo, para uma distribuição uniforme dos

esforços, uma analise da dureza e flexibilidade de todos os componentes da

prótese são necessários (no caso da prótese implanto-suportada os suportes

intermediários são os implantes) (SKALAK, 1983; WEINBERG; KRUGER, 1994).

Dentro do conceito de prótese rígida aplicada a prótese implanto-suportada,

diversos autores têm salientado a distribuição uniforme das tensões para os

pilares de suporte (BRANEMARK; ZARB; ALBREKTSSON, 1985) e para os

componentes da prótese (OLIVEIRA, 1997; SHEETS; EARTHMAN, 1997). Isto

pode ser comprovado, pois como mencionado por Stegariou et al. (1998) e van

Rossen et al. (1990) existe uma distribuição uniforme das tensões ao redor dos

pilares de suporte. Contudo, esta distribuição de esforço passa necessariamente

pela prótese dentaria parafusada aos implantes.
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No caso da distribuição das tensões nas hemi-mandíbulas portadoras da

prótese implanto-suportada, as franjas foram mais espaçadas e em menor

número, o que indica uma menor concentração das tensões. O momento de força

criado pela prótese dento-implanto-suportada não está presente nas hemi-

mandíbulas com prótese implanto-suportada razão para o comportamento

observado.

Também foi possível observar que a variação do ponto de aplicação de

carga parece mostrar um número diferente de franjas dentro de uma mesma hemi-

mandíbula para ambos os tipos de próteses. Isto pode ser explicado, em razão da

alta complexidade da resposta óssea frente à aplicação de uma carga.

Quando analisamos a literatura específica sobre a biomecânica da união

dente-implante observamos que de maneira geral os autores agrupam 4 fatores

como sendo de importância para compreensão dos fenômenos envolvidos neste

complexo sistema: a) diferença de mobilidade entre os suportes (dente e implante)

(COHEN; ORENSTEIN, 1994; HOSNY et al., 2000), b) distribuição do estresse

nos pilares de suporte (CAVICCHA; BRAVI, 1994; COHEN; ORENSTEIN, 1994;

RANGERT;TORSEN; JORNEUS, 1989), c) fenômeno de intrusão dentária (dente

pilar) (ERICSSON et al., 1986; FUGAZZOTO et al., 1999; LIND et al., 1999;

SCHLUMBERGER; BOWLEY; MAZE, 1998) e d) o uso de diferentes tipos de

conectores para a união dente-implante (quadro 1). No entanto, poucas análises

específicas ao respeito da distribuição do estresse no osso de suporte são

encontradas na literatura.

Nesta pesquisa, a análise da distribuição das tensões no osso de suporte

com o uso da técnica de interferometria holográfica de dupla exposição tem como
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grande vantagem o uso da própria peça anatômica (osso). Isto representa uma

avaliação mais próxima de situações in vivo, quando comparadas a outras

metodologias. Sendo assim, através do padrão de franjas observado para as

condições deste estudo e frente aos princípios da técnica holográfica podemos

afirmar que houve uma menor distribuição de estresse nas hemi-mandíbulas

portadoras das próteses implanto-suportadas (com exceção da mandíbula do cão

3) quando comparadas com as hemi-mandíbulas portadoras das próteses dento-

implanto-suportadas.

A observação de franjas inclinadas como no caso das figuras 5.9, 5.29,

5.35 e 5.37 correspondem, como mencionado anteriormente, a um deslocamento

fora do plano de observação, sugerindo torção simultânea. Esta resposta óssea

decorre da grande variação das respostas ósseas quando submetidas a

carregamento. Isto, como demonstrado por vários pesquisadores, depende da alta

complexidade estrutural da estrutura óssea (ASHMAN; VANBUSKIRK, 1987;

COWIN, 1989; FERRE et al., 1985; OLIVEIRA, 1997).

Em relação ao comportamento da mandíbula do cão 3, esta apresenta um

padrão e número de franjas (padrão vertical com menor espaçamento entre as

franjas e número de franjas maior que as outras mandíbulas) que indicam uma

maior tensão na hemi-mandíbula quando comparadas com as outras hemi-

mandíbulas (cão 1 e cão 2). Todas as hemi-mandíbulas usadas nesta pesquisa

receberam o mesmo tratamento tanto na preparação para colocação dos

implantes osseointegrados, na confecção das próteses e na aplicação da carga.

Portanto, provavelmente uma explicação este tipo de comportamento (maior

tensão) pode ser devido à própria estrutura óssea, característica do cão 3.
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Uma observação especifica da revisão da literatura nos permite avaliar que

na maioria das pesquisas (quadro 2.1) os tratamentos com prótese dento-

implanto-suportadas em grupos humanos mostram resultados diferentes quando

comparados entre si. Isto nos ajuda a compreender os inúmeros fatores que

influenciam este tipo de reabilitação, assim como a grande variedade das

respostas ósseas. A estrutura óssea é capaz de responder a estímulos de maneira

muito diferente ainda dentro de um mesmo individuo (MC NEILL, 2000). Assim,

salientamos a necessidade de direcionar as pesquisas para maior compreensão

das respostas ósseas, pois, suas características podem ser relevantes no sucesso

das reabilitações protéticas implanto-suportadas.

O método holográfico também nos permitiu realizar avaliação direta da

distribuição das tensões sobre as próteses dentarias. Ainda salientamos a grande

importância desta análise, pois trata-se do estudo da prótese dentária sobre seus

pilares reais (implante e/ou dente). Pudemos verificar que houve uma distribuição

diferente do estresse entre ambos os tipos de próteses (implanto e dento-

implanto-suportada).

A análise estatística deste trabalho mostrou uma semelhança em todas as

condições de aplicação de carga dentro de uma mesma hemi-mandibula para

ambos os tipos de próteses e para ambas hemi-mandíbulas de um mesmo cão.

Todavia, um objeto pode apresentar o mesmo padrão de franjas, inclusive

macroscopicamente “semelhantes”, por exemplo, 3 franjas finas num objeto e três

franjas largas num outro. A avaliação numérica nós indicaria uma semelhança de

comportamento entre ambos objetos estudados. No entanto, isto nos levaria a um

erro, pois o número de franja não indica comportamento similar em objetos com
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este padrão. Devemos lembrar que cada franja apresenta uma característica

diferente (densidade, distribuição, e pontos de deslocamento variados). Este fato

ainda é mais notado no caso do estudo das estruturas ósseas, pois cada ponto

analisado sobre a superfície apresenta uma resposta muito variável. Portanto, em

holografia a interpretação do padrão de interferências é preponderante sobre

qualquer resultado numérico.

Finalmente, após a realização deste trabalho e em conjunto com a ampla

revisão da literatura, podemos sugerir como aplicação clínica a escolha das

próteses implanto-suportadas quando comparadas com as dento-implanto-

suportadas, em função da alta complexidade de resposta do tecido ósseo e da

grande porcentagem de complicações biomecânicas decorrentes do uso de um

duplo sistema de suporte (dente-implante). No entanto, devemos salientar que o

conhecimento teórico e clinico deve nortear a escolha das reabilitações implanto-

suportadas.
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7 CONCLUSÃO

Os resultados obtidos, de acordo com a metodologia utilizada, nos

permitem concluir que:

- De forma geral as hemi-mandíbulas com próteses dento-implanto-

suportadas sofreram maior tensão quando comparadas com as hemi-

mandíbulas com próteses implanto-suportadas.

- As próteses implanto-suportadas foram aquelas que apresentaram uma

melhor distribuição do estresse quando comparadas às dento-implanto-

suportadas.
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APÊNDICE A – Fenômenos ondulatórios

Quando falamos em ondas, estamos imaginando uma perturbação que se

propaga em um meio. Podemos ter uma única perturbação, à qual damos o nome

de pulso, ou uma sucessão de pulsos periódicos, formando uma onda periódica,

ou simplesmente onda. As ondas transportam energia entre pontos diferentes do

meio sem transportar matéria entre esses pontos.

No Apêndice A1 observa-se um tipo particular de onda (unidimensional) com

algumas de suas características, como comprimento de onda e amplitude. Deve-

se ter em mente que as ondas na natureza ocorrem no espaço e, em geral, não

estão limitadas apenas a uma dimensão, podendo ter as formas mais variadas

possíveis.

Apêndice A1- Representação da onda unidimensional. Comprimento de onda () e amplitude
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A luz é uma forma de radiação eletromagnética e é caracterizada por

amplitude, comprimento de onda, velocidade de propagação, direção de

propagação, fase e polarização. Quando a luz é refletida ou espalhada por um

objeto, todas ou algumas dessas características podem ser alteradas. A avaliação

dessas mudanças pode fornecer informações sobre o objeto, tais como,

temperatura, tamanho, entre outras. Na holografia e na interferometria holográfica,

as manifestações de natureza quântica da luz são desprezíveis, podendo-se fazer

uso da teoria eletromagnética clássica da luz (TIPLER, 1985).

Duas ondas de luz, que são capazes de interferir uma com a outra são

chamadas de coerentes. As ondas coerentes caminham em sincronia, com as

mesmas características (amplitude, fase, freqüência, entre outras). Devido à

necessidade de coerência, a maioria dos arranjos para interferência é utilizada

com duas imagens da mesma fonte.

Difração e Interferência

Difração é a propriedade que a luz possui de contornar arestas e

pequenos obstáculos ou barreiras, encurvando-se em suas proximidades. É um

fenômeno que não pode ser explicado com base no modelo corpuscular da luz.

Interferência é a combinação de duas ou mais ondas, por sobreposição, num

mesmo ponto do espaço. A interferência depende da diferença de fase entre as

ondas. Assim, se duas ondas se sobrepuserem numa mesma região do espaço,
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isto é, se as cristas e os vales forem coincidentes, haverá uma diferença de fase

nula entre ambas (0º). Nesse caso a interferência será construtiva (cristas se

somam com cristas e vales com vales) e a intensidade total é máxima.

Por outro lado, se as ondas forem defasadas de 180º (cristas de uma

coincidem com vales da outra), a interferência será destrutiva e a intensidade total

é mínima (Apêndice A2).

Apêndice A2- Ondas defasadas, interferência construtiva e interferência destrutiva
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Formação das franjas de interferência

A holografia é uma técnica para gravar e reconstruir frentes de ondas. As

ondas que devem ser gravadas são chamadas de Feixe Objeto. Esse provém da

fonte laser, cuja luz incide sobre o objeto e difunde-se como feixe objeto. Para que

ocorra a formação do holograma, é necessária a interação de dois feixes de luz

coerente. Portanto, o outro feixe de luz, proveniente da mesma fonte laser, é

direcionado (através de um espelho plano) diretamente para a placa holográfica.

Esse é chamado Feixe Referência (Apêndice A3).

LASER

PLACA HOLOGRÁFICA

OBJETO

ESPELHO

Apêndice A3- Holografia
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A holografia é, portanto, a formação de um padrão de interferência pela

adição de um feixe de referência coerente ao feixe objeto. A imagem registrada

consiste num conjunto de áreas claras e escuras, contendo as informações das

características do objeto. A fase da onda difundida está codificada na estrutura

desses pontos claros e escuros e a amplitude na sua intensidade (Apêndice A4).

Após a revelação da placa holográfica, o holograma pode ser visualizado

pela iluminação com qualquer fonte de luz laser, na mesma direção do feixe

referência. O observador verá a imagem do objeto em três dimensões.

O registro do holograma deve ser feito sem nenhuma alteração no objeto ou

no feixe de referência, durante o momento da exposição. Qualquer movimento

relativo do objeto, dos componentes ópticos, ou dos raios laser impedirá o registro

do holograma. Na pesquisa de Young e Altschuler (1977), para se obter a rigidez

INTERFERÊNCIA
CONSTRUTIVA

INTERFERÊNCIA
DESTRUTIVA

Apêndice A4- Formação das áreas claras e escuras
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necessária de todos os aparelhos, uma plataforma óptica imóvel, livre de vibração

foi conseguida, por meio de uma mesa rígida, auto-refrigerada, isolada do

assoalho através de um sistema de suspensão a ar. Os componentes ópticos

foram fixados à mesa magneticamente.

O deslocamento do objeto é definido como a diferença da posição

tridimensional de um ponto particular da superfície do objeto. Durante o registro do

holograma, as posições no primeiro e no segundo pulso são registradas. O

holograma contém a informação a respeito de todos os deslocamentos superficiais

que ocorreram durante a aplicação de uma carga. Esta informação torna possível

a avaliação do padrão de mobilidade de diferentes partes do objeto, como por

exemplo, um dente, um grupo de dentes ou uma peça protética (WEDENDAL;

BJELKHAGEM, 1974a).

O holograma registra movimentos mínimos, que ocorrem em frações de

comprimento de onda da luz. Se o objeto se mover sutilmente entre as

exposições, durante a dupla exposição do filme, produzir-se-á um padrão de

interferência secundário. Este criará franjas escuras sobrepostas à imagem

holográfica reconstruída do objeto original. As franjas indicam um deslocamento

do objeto entre as exposições e pode demonstrar a direção e o grau de alteração

que ocorrem (Apêndice A5). As franjas interferométricas podem ser usadas para

mensurar alterações dimensionais durante variações de temperatura,

deformações causadas por tensões e variações relativas de posição devido à

vibração ou movimento físico (YOUNG; ALTSCHULER, 1977).
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Apêndice A5- Interferometria holográfica de dupla exposição. Formação de franjas

Outra forma de holografia, chamada interferometria em tempo real, permite

a observação e o registro de alterações dimensionais quando elas ocorrem.

Schwaninger et al. (1977) relatam a obtenção de hologramas in vitro, com

aplicação de força dinâmica sobre o objeto, resultando em formação imediata de

imagens. Para este processo, é feito um holograma de referência do objeto, em

condição estável sem indução de tensões. Em seguida, este holograma é

reposicionado exatamente como foi exposto originalmente. A imagem holográfica

é, portanto, sobreposta ao objeto original. Uma câmera de televisão (low light

level) capta a imagem do objeto, através do holograma de referência. Quando o

objeto é submetido à carga, alterando-se dimensionalmente, a diferença, mesmo

que seja mínima, entre o objeto antes e após a aplicação da carga, cria um padrão

de franjas. Variando-se a tensão produz-se uma imagem dinâmica de
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desenvolvimento de franjas, que podem ser monitoradas numa tela de vídeo e

registradas em fita. A informação registrada na fita de vídeo pode ser convertida

do analógico para o digital, para que possa ser armazenada no computador, e

através de interpretação matemática dos padrões das franjas, pode-se determinar

quantitativamente a deformação sofrida pelo objeto. O objetivo do sistema é

conseguir mensurações precisas da localização, direção e magnitude das forças

transmitidas por toda arcada dentária.
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa
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