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RESUMO 

 

 

Zanardi PR. Avaliação da distribuição das tensões ao redor de implantes em 
diferentes níveis de inserção [Tese] São Paulo: Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Odontologia; 2016.Versão corrigida. 
 

A perda óssea progressiva ao redor da plataforma dos implantes dentários é um 

desafio a ser vencido na clínica, uma vez que, interfere na manutenção e controle 

dos tecidos peri-implantares e pode afetar a estética. Esta pesquisa teve como 

objetivo avaliar a concentração de tensões ao redor de diferentes implantes 

dentários, variando a macrogeometria, conexão protética e profundidade da inserção 

da plataforma protética, sob carregamento axial ou oblíquo. Foram criados três 

modelos de resina fotoelástica para cada tipo de implante avaliado (hexágono 

externo, hexágono externo wedge, hexágono interno e cone Morse). Cada corpo de 

prova se diferenciou pelo posicionamento da plataforma do implante em relação à 

margem superior do bloco,  em três posições diferentes: I - plataforma posicionada 

2mm abaixo da margem do bloco; II - plataforma posicionada no mesmo nível da 

margem do bloco; III - plataforma posicionada 2mm acima da margem do bloco. Foi 

aplicada uma força de 100N através de um dispositivo instalado sobre pilares retos e 

angulados, simulando um carregamento axial e oblíquo respectivamente. Um total 

de 4 pontos foram avaliados de um lado do implante. Dados quantitativos foram 

coletados e utilizados para análise estatística. A regressão linear múltipla mostrou 

relação entre a distribuição das tensões com relação à profundidade de inserção 

independentemente do tipo de conexão protética ou do carregamento oclusal. O 

grupo I (2mm abaixo da margem) foi o que apresentou os menores valores (p<0.05) 

de tensão quando comparado com os outros grupos (II e III). De acordo com as 

limitações deste estudo pode-se concluir que a macrogeometria, profundidade de 

inserção da plataforma e tipo de carregamento oclusal influenciam no 

comportamento da distribuição das tensões ao redor dos implantes. Em relação à 

conexão protética, os resultados mostraram padrões de franjas semelhantes 

independentemente do tipo de conexão 

 

Palavras-chave: Implante Dentário. Prótese dentária. Planejamento em prótese 

dentária. 



 

 

ABSTRACT 
 

 

Zanardi PR. Stress distribution around dental implants placed at different depths: a 
photoelastic evaluation [Thesis] São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade 
de Odontologia; 2016. Versão corrigida. 
 

 

The progressive bone loss at the neck of dental implant is a clinical concern since it 

affects the maintenance of dental esthetics. The stress concentration, the connection 

type and the microgap appear to be factors that cause alterations at the marginal 

bone level. The aim of this research was to evaluate the stress concentration around 

different dental implants, varying the macrogeometry, prosthetic connection and 

depth of the insertion of the prosthetic platform, under axial or oblique loading. Three 

blocks of photoelastic resin for each type of implant connection (external hexagon, 

external hexagon flattened, internal hexagon and Morse taper) were built. Each block 

differed in the position of the implant platform in relative to the upper margin of the 

block: I (2mm below), II (at the same level) and III (2mm above). A force of 100N was 

applied to both a straight and tilted abutments. A multiple linear regression showed 

the relation between the stress distribution and the insertion depth. For all the implant 

types, both with straight and tilted abutments, Group I presented the lowest stress 

concentration around the fixture when compared to group II and III (p<0,05). 

According to the limitations of this study it could be concluded that the 

macrogeometry, depth of insertion of the platform and type of occlusal loading 

influence the behavior of the distribution of stresses around the implants. Regarding 

the prosthetic connection, the results showed similar patterns of fringes regardless of 

the type of connection 

 

Keywords: Dental implants. Dental prosthesis. Dental prosthesis design. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os tratamentos reabilitadores sofreram uma grande modificação com a 

criação e o aprimoramento dos implantes dentários. A recuperação da estética e da 

função são os fatores primordiais que puderam ser contornados possibilitando ao 

paciente maior satisfação e conforto na mastigação, como também, em relação à 

duração do tratamento (Kumar et al., 2015). O emprego do implante tem um papel 

importante na melhoria da qualidade de vida dos pacientes (Awad et al., 2003; 

Emami et al., 2009; Turkyilmaz et al., 2010), favorecendo uma ampla população de 

desdentados que será de 37,9 milhões até 2020, segundo dados epidemiológicos. 

Para que tal reabilitação possa ser executada, existem os fatores que estão 

relacionados à saúde geral do paciente (Guazzo et al., 2016) seus hábitos, bem 

como a oferta de osso remanescente para a instalação dos implantes. O osso 

alveolar passa por uma remodelação após a extração dos dentes, que conduz à 

perda óssea, a qual será acompanhada por alterações do tecido gengival, por 

exemplo. O volume do alvéolo reduzirá de forma mais acelerada nos primeiros três 

meses, especialmente na tábua óssea vestibular. A perda óssea média em um 

alvéolo, que não sofreu nenhum tipo de preservação óssea com enxerto, é de 3,8 

mm no sentido horizontal e 1,2 mm no sentido vertical, seis meses após a extração. 

Esses valores representam 29-63% de redução de largura e 11-22% de redução de 

altura, em função de o tecido ósseo ser muito dinâmico e sofrerem uma 

remodelação constante (Tan et al., 2012). 

Essa reabsorção óssea se comporta de forma diferente na mandíbula, 

quando comparada à maxila. A utilização de próteses removíveis apoiadas sobre a 

mucosa pode exacerbar essa reabsorção devido às forças de compressão exercidas 

pelas suas bases (Parkinson, 1978; Bergman;  Carlsson, 1985; Tallgren, 2003; Ozan 

et al., 2013) . 

A instalação dos implantes dentários com redução do volume ósseo é um 

desafio para o clínico, apesar de dispor de diversas técnicas para contornar a 

situação (Maiorana et al., 2016; Anitua e Alkhraisat, 2016). Infelizmente, após sua 

instalação, o processo de perda óssea pode ocorrer, devido às causas multifatoriais, 

somando-se fatores mecânicos entre o implante e a sua conexão protética; 

biológicos, como o espaço biológico inapropriado para a reabilitação protética; 
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hábitos do paciente; sobrecarga oclusal; dificuldade de higienização da prótese e a 

peri-implantite. Sendo assim, os implantes que podem ser classificados em 

potenciais “perdedores ósseos” ou não, de acordo com a quantidade de osso 

reabsorvido, caracterizando uma perda óssea patológica ou fisiológica (Galindo-

Moreno et al., 2014). Esse fato envolve não só o suporte ósseo do implante, mas 

também o tecido gengival podendo gerar comprometimento estético importante 

(Qian et al., 2012). 

Outro fator essencial para análise diz respeito às cargas mastigatórias 

aplicadas sobre o sistema osso/implante/prótese. A condição ideal é que a força 

incida uniformemente sobre este conjunto, evitando sobrecargas (Federick; Caputo, 

1996; Ochiai et al., 2004). Estas podem exceder o limite fisiológico, podendo levar à 

perda do implante (Kenney; Richards, 1998), pois este não está preparado para 

suportar forças excessivas (Brånemark et al., 1985). Portanto, torna-se essencial 

que as questões relacionadas ao comportamento biomecânico dos implantes e a 

forma como reagem os tecidos circunvizinhos quando submetidos às cargas, sejam 

investigados, pois estão diretamente relacionados à preservação dos tecidos de 

suporte e ao sucesso do tratamento. 

Diante do exposto, o objetivo desta investigação foi avaliar como se 

distribuem as tensões nas estruturas circunvizinhas aos implantes, nos diversos 

tipos e formas selecionados, quando submetidos à ação de cargas axiais e obliquas. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Perda óssea 

 

 

A perda óssea marginal é um processo que ocorre após a instalação do 

implante e/ou com o carregamento oclusal, na região da sua plataforma, 

independente de todos os cuidados realizados para evitá-la. Durante o primeiro ano 

de função, ela pode ocorrer de forma fisiológica, tanto horizontal como verticalmente, 

sendo considerado sucesso, quando a perda ocorrer até um milímetro no primeiro 

ano após a instalação do implante. A remodelação óssea é um dos fatores críticos 

na avaliação do sucesso do implante. O controle da perda óssea é um fator que está 

relacionado com a estabilidade dos tecidos, e consequentemente, em longo prazo, 

sempre será sinônimo de sucesso do tratamento. Dessa forma Galindo-Moreno et al. 

(2014), propuseram avaliar as variáveis clínicas diretamente relacionadas aos 

pacientes que pudessem ser peça chave para o desenvolvimento da perda óssea 

marginal. Para isso os implantes seriam classificados em potenciais “perdedores 

ósseos” ou não, de acordo com a quantidade de osso reabsorvido, no período de um 

ano, caracterizando uma perda óssea patológica ou fisiológica. Incluíram pacientes 

com idades entre 18 a 85 anos, necessitando de pelo menos um implante na parte 

posterior da maxila, com boa condição geral de saúde e condição periodontal 

estável. Foram instalados implantes com conexão do tipo interna e externa. Os 

pacientes ainda foram divididos em dois grupos: Grupo I – necessidade de 

levantamento de seio (Osso autógeno + Bio-oss); Grupo II – sem necessidade de 

levantamento de seio. As avaliações radiográficas foram feitas 5 meses após a 

instalação dos implantes, 6 e 18 meses após a instalação da coroa protética. A 

análise estatística mostrou que as diferenças encontradas nos primeiros seis meses 

de função estavam associadas ao tipo de osso, idade e hábito de fumar. As 

avaliações entre 6 e 18 meses se mostraram sensíveis ao tipo de plataforma 

protética e ao acúmulo de placa. Concluíram que, se a perda óssea for maior que o 

valor de corte de 0,44mm em 6 meses após o carregamento, a sua progressão 

tende a ser significativamente maior com uma probabilidade de insucesso do 
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tratamento mais acentuada, uma vez que esse período inicial está diretamente 

relacionado ao paciente.  

Tendo em mente que o tipo de conexão protética pode afetar essa perda 

óssea, Pozzi et al., (2012) propuseram avaliar as alterações no osso peri-implantar 

em implantes com conexão do tipo hexágono externo e cone Morse. Este estudo foi 

conduzido como um ensaio clínico randomizado do tipo boca dividida. Foram 

incluídos neste estudo pacientes parcialmente desdentados na região de mandíbula, 

com pelo menos 25 anos de idade, necessitando de pelo menos duas próteses 

sobre implantes unitários. Os implantes foram instalados em 34 pacientes, sendo um 

total de 44 implantes hexágono externo e 44 cone Morse. Ambos os grupos 

mostraram algum grau de reabsorção óssea. Entretanto, o implante do tipo cone 

Morse mostrou melhores resultados com relação à manutenção óssea peri-

implantar, com resultados estatisticamente significantes quando comparado com o 

hexágono externo. Entretanto durante o primeiro ano de função não houve diferença 

com relação perda óssea entre eles.  

Com o objetivo de avaliar a eficácia de vários tipos de configurações da 

região do pescoço do implante, Bateli et al. (2011), realizaram uma revisão 

sistemática comparando essas variáreis com a preservação da crista óssea. Os 

artigos incluídos deveriam apresentar um período de acompanhamento de pelo 

menos 5 anos. Com relação ao comprimento do pescoço ou da sua configuração do 

tipo escalonada, a busca não mostrou evidência significante baseada em ensaios 

clínicos randomizados, controlados ou prospectivo / retrospectivo que sugerissem 

modificações do colo do implante. Com relação à presença de micro roscas a 

pesquisa coletou apenas um trabalho. Neste estudo prospectivo de 5 anos, foram 

avaliados 15 implantes. A perda óssea relatada foi 0,39 milímetros após 5 anos. 

Com relação às características da superfície do implante, os dados forneceram três 

tipos de superfícies: usinado (sem tratamento de superfície), jateamento com óxido 

de titânio (TiOblast) e duplo ataque ácido associado ao jateamento (SLA). O 

tratamento de superfície parece ter uma influência na perda óssea peri-implantar 

sendo que a média da perda óssea foi 2,84; 0,9 e 0,15 mm respectivamente para 

esses grupos, no prazo de cinco anos. O diâmetro do implante também foi avaliado 

mostrando que os implantes de menores diâmetros perderam menores quantidades 

de osso. Concluíram que nenhuma evidência foi encontrada sobre a eficácia de 

qualquer alteração nas configurações do pescoço do implante para a preservação 
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do osso peri-implantar. Afirmaram que existe uma necessidade de se compreender 

melhor os mecanismos pelos quais a remodelação e a reabsorção ocorrem para que 

esses fatores possam ser controlados. 

Como se não bastassem os fatores inerentes à instalação do implante, a 

presença de fatores de risco sistêmicos também parece influenciar na perda óssea. 

Clementini et al. (2014), realizaram uma revisão sistemática com meta-análise com o 

objetivo de determinar a influência dos fatores de risco sistêmico relacionados ao 

paciente (doença sistêmica, características genéticas, consumo crônico de drogas, 

álcool e tabaco) sobre a perda óssea peri-implantar pelo menos um ano após a 

instalação do implante. De todos os artigos levantados, 17 foram incluídos na 

análise qualitativa, e apenas 13 na análise quantitativa. A meta-análise destes 13 

estudos (478 fumantes e 1.207 não-fumantes) revelou um alto nível de 

heterogeneidade e que o tabagismo aumenta a perda óssea em 0,164mm por ano. 

Os autores concluíram que o fumo teve um efeito nocivo na perda óssea peri-

implantar. No entanto, o nível de evidência para o embasamento da associação de 

outros problemas sistêmicos com complicações peri-implantares é muito baixa.  

A sobrecarga oclusal sempre foi um tema que os pesquisadores associavam 

à perda óssea uma vez que, a sobrecarga oclusal pode gerar danos à estrutura 

periodontal. Os resultados são sempre inconclusivos pelo grande número de 

variáveis associadas a cada artigo selecionado para a construção da revisão 

(Lobbezoo et al., 2006).  

Em um trabalho inédito sobre o assunto, Nagasawa et al. (2013), construíram 

em modelo animal, um dispositivo de componente protético com um extenso braço 

de alavanca para gerar sobrecarga nos implantes. Concluíram que o excesso de 

força oclusal gera uma resposta óssea causando a reabsorção do osso ao redor do 

implante. 

Uma vez iniciada a perda óssea, ela parece progredir constantemente com o 

passar do tempo e uma maior parte do implante fica sem suporte ósseo, 

aumentando do braço de alavanca. Sobre o tema, Akca e Cehreli (2006), 

observaram por meio de análise de elementos finitos (AEF) as alterações na 

concentração das tensões à medida que o osso foi sendo reabsorvido. Para análise 

dos elementos finitos foi utilizado o modelo de um implante Straumann com diâmetro 

de 4,1 por 10 mm de comprimento. O complexo implante-pilar foi incorporado em um 

modelo de osso cilíndrico para analisar a biomecânica óssea independentemente de 
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influências anatômicas. Foi simulada uma perda em formato de cratera com a 

remoção progressiva de camadas do modelo. As camadas 1 a 4 apresentavam 

ainda osso cortical e as camadas 5,6,7 e 8 apresentavam o implante suportado 

apenas por osso medular. Cada modelo foi submetido a uma carga estática axial e 

oblíqua de 100 N separadamente. A remoção das camadas de 1 a 4 mostraram um 

aumento da tensão à medida que a partir da camada 5 as tensões diminuíram 

drasticamente por conta do suporte de osso medular apenas. Ainda neste sentido, 

na remoção das camadas 5 a 8 a movimentação do implante foi muito maior junto 

com o osso, uma vez que só estava em osso medular. Concluíram que os modelos 

matemáticos devem ser cuidadosamente analisados, uma vez que a situação de 

remoção de 5 a 8 não existe na natureza. O corpo se remodela e com a reabsorção 

novas camadas de osso cortical são reorganizadas. 

Romeed et al. (2013), desenvolveram um trabalho semelhante, mas, ao invés 

de diminuir as camadas do modelo em elementos finitos, diminuíram por completo a 

inserção do implante no osso. Para isso praticamente se alterou a posição do 

implante em um mesmo modelo ósseo. Para o implante, foi utilizado um modelo com 

diâmetro de 3,5 com 13 mm de comprimento. O bloco de osso alveolar apresentou 

1,5mm de osso cortical constante e o osso medular alterou sua altura para padrões 

de 8,5; 10; 11,5 e 13 mm de altura. Dessa forma, o estudo simulou o implante sem 

reabsorção óssea e com uma reabsorção progressiva de 1,5; 3 e 4,5 mm. Sobre 

esses modelos foi aplicada uma carga de 150 N em três direções: axial, oblíqua 

(30°) e horizontal (90°) sobre um componente hemisférico de carregamento oclusal. 

Os resultados mostraram que a tensão aumentou em torno de 40% quando o 

suporte ósseo diminui de 13 mm para 8,5 mm. Concluíram que uma redução do 

suporte ósseo de até 3 mm não prejudica os componentes protéticos. Além disso, a 

perda óssea deve ser controlada uma vez que sua progressão gera um efeito 

cumulativo, onde quanto maior a perda, maior a tensão concentrada.  

Romanos e colaboradores (2015) avaliaram o efeito da profundidade de 

inserção dos implantes com plataforma switching na perda óssea a longo prazo. Os 

autores avaliaram um total de 228 implantes em 85 pacientes. Os pontos avaliados 

foram nas regiões mesial e distal da plataforma. Para os resultados encontrados, 

não houve diferença estatisticamente significante com relação à perda óssea ao 

redor da plataforma para os dois grupos.  
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2.2 Concentração de tensões ao redor do implante 

 

 

Dentro do pensamento multifatorial da perda óssea peri-implantar a 

distribuição das tensões ao redor dos implantes foi um tema abordado pelos 

pesquisadores ao longo do tempo. Existem algumas vertentes laboratoriais quanto à 

metodologia utilizada para a avaliação (Pesqueira et al., 2014). Dentre elas, a 

análise de elementos finitos, na qual um modelo matemático onde o corpo de prova 

é construído e analisado virtualmente. Outra metodologia é Strain Gauge (medidor 

de tensão), que são sensores que avaliam as alterações provenientes de corpos de 

prova metálicos. Outro método é a análise fotoelástica, onde corpos de prova são 

confeccionados em uma resina, que sob luz polarizada permite a visualização das 

tensões.  

A configuração do pescoço do implante parece influenciar na forma como as 

tensões se distribuem na crista óssea. Assim, Shen et al. (2010), desenvolveram um 

estudo para avaliar a influência da geometria do pescoço do implante na distribuição 

de tensões ao equivalente osso cortical, sob duas configurações e duas direções de 

carregamento oclusal: axial e oblíquo. Para isso, foi utilizada a AEF com três 

diferentes tipos de pescoço de implantes: divergente, reto e convergente. A região 

escolhida para a avaliação foi a parte posterior da mandíbula. Os espécimes foram 

avaliados sob uma força de 100 N, em padrões de osso de alta e baixa densidade. 

Os resultados mostraram que o pescoço do implante divergente foi o que 

apresentou as menores concentrações de tensão tanto para os ossos de baixa e de 

alta densidade nas duas condições de carregamento oclusal (axial e oblíquo). 

Concluíram que do ponto de vista do perfil de emergência do pescoço do implante a 

configuração divergente é a que melhor distribui as tensões para as diversas 

situações. 

Sotto-Maior et al. (2014), compararam a distribuição das tensões ao redor de 

implantes unitários variando a profundidade de inserção e a qualidade óssea, por 

meio de elementos finitos. Foram criados quatro padrões de ancoragem óssea, com 

modelos desenvolvidos a partir de um segmento posterior de maxila. O modelo de 

implante utilizado foi o de conexão protética do tipo cone Morse. As configurações 

de instalação do implante foram: implante instalado 2 mm abaixo da crista óssea 

somente em osso medular ou com o ápice estabilizado em uma cortical; o outro 
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grupo apresentava implante instalado no nível ósseo com travamento cortical 

somente na plataforma ou na plataforma e no ápice. Os implantes receberam o 

projeto de uma coroa de pré-molar e os modelos foram carregados com 200 N 

simulando dois tipos de carregamento: axial e obliquo. Os parâmetros avaliados 

foram os picos de tensão de compressão, calculados na área de osso cortical, 

medular e ápice do implante, bem como a direção das tensões vertical e horizontal. 

A análise de elementos finitos mostrou que o posicionamento infra-ósseo do 

implante criou menos tensão quando comparado com os modelos que foram 

instalados no nível da crista óssea. Um ponto a ser observado é que, no implante 

submerso, os maiores valores de tensão foram encontrados na região apical do 

implante. Concluíram que esses resultados sugerem que a colocação infra-óssea do 

implante pode diminuir as tensões transmitidas ao osso. 
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2.3 Posicionamento da plataforma do implante em relação à crista óssea 

 

 

Em uma revisão de literatura, considerando trabalhos laboratoriais e clínicos, 

intitulada “mudando paradigmas na implantodontia dentária” de 2001, Salvi e Lang 

relatam algumas mudanças de condutas clínicas que hoje são bem diferentes e que 

realmente mudaram os paradigmas. Os assuntos abordados variam desde o tipo de 

superfície do implante, a posição da plataforma protética em relação ao osso, a 

união entre dente e implante para prótese fixa e o conceito da conexão do tipo cone 

Morse. Os trabalhos laboratoriais revisados não tratam do período pós-instalação da 

peça protética e, assim sendo, não apresentam diferenças entre as duas técnicas. 

Os resultados dos estudos clínicos foram semelhantes. Como conclusão, os autores 

afirmaram que as mudanças de paradigmas são necessárias para a evolução da 

pesquisa.  

A posição da crista óssea parece influenciar nas tensões dissipadas ao redor 

do implante. Uma forma clara de compreender esse fato é observar um implante 

com apenas 1/3 de osteointegração. Os 2/3 que não possuem osso ao seu redor 

aumentam o braço de alavanca do implante, gerando mais tensão levando à uma 

maior reabsorção, formando um ciclo. Chu et al. (2011), investigaram o efeito da 

instalação infra-óssea no osso cortical e o efeito da espessura do mesmo na 

distribuição de tensão óssea, empregando uma análise estatística combinada entre 

a metodologia Strain Gauge e análise de elementos finitos. Foram construídos três 

modelos experimentais no formato de uma mandíbula para o primeiro teste e 72 

modelos digitais para AEF variando a posição da plataforma do implante sendo 

nominado de equicrestal (na mesma altura da crista) e subcrestal (abaixo da crista). 

Como resultado foi encontrado que quanto maior a espessura óssea, menor é o 

acúmulo de tensão. O valor crítico para aumentar a tensão, decrescendo a 

espessura foi de 2,5 mm. No que diz respeito à profundidade de inserção, quando 

essa variou entre 0,6 e 1,2 mm na posição infra-óssea (subcrestal) houve uma 

diminuição considerável das tensões dissipadas pelo corpo de prova.  Concluíram 

que, dentro das limitações do estudo, ficou claro que a presença de uma quantidade 

maior de tecido de suporte ao redor do implante parece favorecer a dissipação das 

tensões. Essa presença pode ser tanto no sentido horizontal (largura do rebordo) 

bem como vertical (posição do implante em relação à crista óssea). 
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Huang et al. (2011) propuseram um estudo com objetivo de analisar as 

interações biomecânicas no osso alveolar ao redor de implantes variando-se a 

posição do implante em relação à crista óssea. Desenvolveram vinte modelos AEF 

incluindo quatro tipos de espessura do osso cortical (0,5, 1, 1,5 e 2 mm) e cinco 

possíveis combinações dos implantes em relação à crista óssea (1 e 0,5 mm abaixo 

da crista, no nível da crista e 0,5 e 1 mm acima da crista). Os modelos foram 

submetidos a dois ângulos diferentes de aplicação de carga (0 e 45 graus) em 

relação ao longo eixo do implante. Os resultados revelaram que o tipo de carga e a 

posição do implante foram os principais fatores que afetaram a distribuição das 

tensões no osso. O implante posicionado no mesmo nível da crista apresentou o 

melhor resultado e o pior foi para o implante localizado 1 mm acima. Sob carga axial, 

os valores de tensão eram menores do que sob carga oblíqua. Concluíram que a 

instalação dos implantes 1 mm acima do nível da crista óssea estaria contra 

indicada. 

Chou et al. (2010) estudaram pela AEF os níveis de tensão no osso peri-

implantar e verificaram que estes são afetados pelos fatores como a dimensão dos 

implantes, a qualidade óssea e a profundidade de inserção, o que resulta em 

diferentes características da manutenção óssea. O objetivo foi avaliar a resposta 

biomecânica das propriedades semelhantes ao osso mandibular, variando o 

diâmetro e o comprimento do implante para vários cenários clínicos simulados. 

Foram utilizados implantes de 5 x 6 mm, classificados como implantes largos e 

curtos e, espécimes de 3,5 x 10,7 mm, classificados como estreitos e longos. Os 

testes foram feitos em um segmento de mandíbula que foi construído a partir de uma 

sequencia de cortes tomográficos da região de pré-molar. A força oclusal simulada 

foi de 100 Newtons para 5 profundidades de inserções diferentes (2 mm e 1 mm 

acima da crista, no mesmo nível da crista, 1 mm e 2 mm abaixo da crista ) e 2 tipos 

de qualidade óssea. Os resultados mostraram que as regiões cervical e apical do 

implante foram as que apresentaram os maiores níveis de tensão. Além disso, a 

variável profundidade de inserção estava diretamente associada à tensão 

acumulada ao redor do implante. De uma forma progressiva, quanto mais inserido o 

implante no osso, menor é a tensão. Em contra partida, quanto mais longe está a 

plataforma do implante, simulando uma reabsorção óssea, maior é o acúmulo de 

tensão.  
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Qian et al. (2009) investigaram as interações entre o diâmetro do implante, a 

profundidade de inserção e o sentido da carga (axial ou oblíqua) na distribuição das 

tensões ao redor de implantes dentários por meio de AEF. Quatro modelos virtuais 

foram criados com dois diâmetros de implante e duas situações de profundidade de 

inserção. Foi construída virtualmente uma mandíbula composta por cortical e osso 

esponjoso. Uma carga estática foi aplicada à superfície do implante com uma força 

máxima de 200 N para todos os modelos. O sentido da carga variou de diversos 

lados, sendo vestíbulo-lingual, com ângulos que variaram de 0 a 85 graus. Os 

implantes possuíam 13 mm de comprimento e o diâmetro variou entre 3,7 e 5,2 mm. 

A profundidade de inserção não variou de acordo com a crista óssea, sendo que os 

implantes foram inseridos com 9 ou 10mm de profundidade, deixando 3 ou 4 mm pra 

fora do osso. As maiores áreas de concentração de tensão foram no ápice do 

implante e na região próxima à crista óssea. Aparentemente maiores valores de 

tensão foram encontrados para os implantes de menor diâmetro quando comparado 

com o de maior diâmetro, mantendo profundidade de inserção e angulação da carga 

inalterada. Para um mesmo diâmetro e angulação, os menores valores de tensão 

foram encontrados para os implantes com maior profundidade de inserção (10 mm). 

O aumento no ângulo de incidência de força não só aumentou os valores máximos 

de tensão / deformação, como piorou a distribuição das cargas sendo que essas 

ficaram mais concentradas. Os maiores valores de tensão ocorreram sempre no 

bordo superior do osso cortical no lado lingual adjacente ao implante. Concluíram 

que um implante de diâmetro estreito, quando inserido no osso maxilar com uma 

inserção rasa e carregado com um ângulo de carga oblíquo é mais desfavorável 

para a distribuição das tensões. A profundidade de inserção parece ter um papel 

favorável na distribuição das cargas; em contrapartida, quanto maior o ângulo de 

aplicação das forças, pior é a eficiência de distribuição das tensões. 

A questão da maior quantidade de substrato ao redor do osso também foi 

avaliada por Yu et al. (2009). Investigaram quantitativamente a concentração de 

tensão na crista óssea do rebordo variando o diâmetro do implante e a espessura do 

rebordo alveolar. O modelo para AEF simulou implantes Straumann, com 10 mm de 

comprimento e diâmetros variados (3,3 mm; 4,1 mm e 4,8 mm). Quatro larguras de 

rebordo foram criadas para cada implante: 5, 6, 7 e 8 mm para os implantes de 3,3 

mm; 6, 7, 8, e 9 mm para os implantes de 4,1 mm; e 7, 8, 9, e 10 mm para os 

implantes de 4,8 mm.  Sobre esses foi aplicada uma carga oblíqua (30 graus) com 
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100 N de força. De acordo com a avaliação dos resultados, as maiores tensões 

forma encontradas nos conjuntos onde havia menor substrato ao redor do implante, 

ou seja, implante largo e rebordo estreito. Concluíram que um implante largo não 

deve ser indicado mesmo quando há oferta óssea e que a melhor proporção é 

quando o implante tem no máximo um diâmetro que seja igual a metade da largura 

do rebordo.  

Para Guan et al. (2009) a complicada relação entre os componentes do osso 

mandibular e dos implantes dentários têm atraído a atenção de pesquisadores das 

mais diversas áreas. Parece existir uma associação entre variáveis de largura de 

rebordo na distribuição das tensões. Pelo método AEF avaliaram vários parâmetros 

ósseos que influenciam na distribuição das tensões de von Mises em um modelo de  

mandíbula. Os parâmetros considerados incluíram o módulo de Young do osso 

esponjoso, que variou de 1 a 4 GPa, e do osso cortical que está entre uma faixa de 

7 a 20 GPa. Avaliaram comprimento do implante (7, 9, 11, 13, e 15 mm) o diâmetro 

do implante (3,5, 4,0, 4,5, e 5,5 mm) e a espessura do osso cortical (0,3 e 2,1 mm).  

O aumento no módulo de Young e a diminuição na espessura do osso cortical 

resultaram em tensões mais elevadas tanto para osso esponjoso como cortical. O 

aumento no comprimento do implante levou a uma maior superfície de contato entre 

o osso e o implante, reduzindo deste modo a concentração das tensões. Os autores 

concluíram que a modelagem possui diferentes parâmetros que podem variar de 

investigação para investigação dependendo dos parâmetros escolhidos pelos 

pesquisadores. Verificou-se que o comprimento do implante teve uma associação 

característica notável com a distribuição de tensão no osso sendo que este foi mais 

significativo do que o diâmetro do implante em relação ao osso esponjoso. O 

diâmetro do implante influenciou mais na variação de tensão no osso cortical.  

Em um estudo desenvolvido em cães, Pontes et al. (2008), avaliaram as 

alterações histomorfométricas associadas à remodelação tecidual do espaço 

biológico em implantes dentários instalados em diferentes níveis de inserção, em 

relação à crista óssea, sob diferentes condições de carregamento. Um total de 36 

implantes foi inserido na mandíbula de seis cães sem raça definida. Os implantes 

foram colocados em três situações diferentes da plataforma em relação à crista 

óssea: no mesmo nível; 1 mm abaixo e 2 mm abaixo. Os implantes foram 

subdivididos em protocolos de carga imediata ou tardia. Após 90 dias, os animais 

foram sacrificados. A remodelação óssea se mostrou menor nos implantes que 
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receberam carga imediata quando comparados com a carga tardia no período 

convencional. Apesar da distância entre a borda livre da gengiva e o primeiro 

contato osso-implante ter sido no grupo 2 mm infra-ósseo, a diferença não foi 

estatisticamente significante. Concluíram que não só o primeiro contato entre o 

implante e o osso é importante, mas a manutenção do rebordo ósseo que se 

manteve inalterado para implantes submersos. Dessa forma, afirmaram que a 

posição mais apical do implante não prejudicou a remodelação óssea.  

O posicionamento da plataforma em relação à crista óssea pode apresentar 

resultados de uma maior reabsorção óssea dependendo do desenho do implante. 

Cesaretti et al. (2015), avaliaram a reabsorção óssea ao redor de implantes 

instalados em um nível infra-ósseo. Utilizaram um implante indicado para instalação 

acima da crista óssea, com o pescoço polido para ficar em intimo contato com a 

mucosa. Os implantes foram instalados em mandíbula de cachorro em uma posição 

acima da crista (como indicado pelo fabricante) ou 1 mm infra-ósseo. Concluíram 

que a instalação infra-óssea desses implantes promoveu uma maior perda óssea ao 

redor da plataforma.  

A avaliação da perda óssea pode ser feita de forma objetiva e quantitativa por 

meio da microtomografia. Becker et al. (2016), avaliaram o contato entre o osso e o 

implante por meio dessa metodologia variando o posicionamento da plataforma do 

implante em relação à crista óssea. Os implantes foram instalados na mandíbula de 

cachorros. Foram criados três grupos experimentais, onde a posição da plataforma 

variou de acordo com a crista óssea, podendo ser: na mesma altura da crista, 1 mm 

acima e 1 mm abaixo. Foi realizado o protocolo de estágio cirúrgico único, sendo 

que foi conectado um cicatrizador imediatamente após a cirurgia de instalação dos 

implantes. Após 20 semanas os animais foram sacrificados e a coleta da imagem foi 

realizada com o microtomógrafo. Os pontos avaliados foram: a distância do osso da 

plataforma do implante e o ponto mais coronal de contato de osso / implante. Em 

seus resultados, os autores relataram uma grande amplitude dos dados encontrados 

para o grupo onde o implante foi instalado 1 mm acima da plataforma. Entretanto, 

concluíram que a remodelação óssea foi menor para os grupos onde o implante foi 

posicionado no nível da crista ou 1 mm infra-ósseo. 

Huang et al. (2015) avaliaram a influência da profundidade da instalação da 

interface implante pilar / implante na remodelação óssea em torno de implantes com 

dois tipos diferentes de conexão protética: cone Morse friccional e cone Morse com 
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parafuso. Passado um período de oito semanas da extração dos dentes do modelo 

animal, dois Implantes Osseo Speed TM  (Astra Tech, DENTSPLY, Mölndal, Suécia) 

e dois implantes Integra-CPTM (Bicon LLC, Bostom, EUA) foram instalados em um 

lado da mandíbula. Os quatro grupos experimentais foram os seguintes: implante 

com conexão friccional no nível da crista e 1,5 mm abaixo; implante com conexão 

cone Morse com parafuso, instalados sob os mesmos parâmetros. Após 12 

semanas, os implantes foram reabertos e instalados os pilares de cicatrização. 

Dezesseis semanas após a reabertura, os animais foram sacrificados e os 

desfechos histomorfométricos foram avaliados. O valor avaliado foi a distância da 

plataforma para o primeiro ponto de contato entre o implante e o osso. Concluíram 

que a colocação de implante abaixo da crista óssea apresentou o menor 

remodelamento ósseo, em especial para o grupo de conexão interna do tipo 

friccional. 

Kütan et al. (2015) descreveram um ensaio clinico randomizado para avaliar a 

perda óssea ao redor de implantes instalados no nível da crista e 1 mm abaixo. Para 

isso, 56 implantes foram selecionados aleatoriamente e instalados bilateralmente 1 

mm abaixo do nível ósseo (grupo de teste, 28 implantes) ou nível ósseo (grupo 

controle, 28 implantes). Para análise da remodelação, foram feitas radiografias 

periapicais pela técnica do paralelismo em diferentes momentos: cimentação da 

coroa, terceiro, sexto, décimo segundo e trigésimo sexto mês após o carregamento 

protético. Após três anos, a média de perda óssea vertical no grupo controle foi 

menor do que no grupo experimental (p <0,01). Concluíram que apesar de um valor 

maior de perda óssea, na verdade o que ocorreu foi uma remodelação para se 

adequar ao perfil de emergência das coroas. Por mais que a perda óssea tenha sido 

maior no grupo experimental, a mesma não atingiu a região da plataforma com 

exposição de expiras. 

Pellicer-Chover et al. (2016) avaliaram a instalação do implante no nível da 

crista ou abaixo dela, em vinte e seis pacientes para reabilitação de coroa unitária. 

Os sítios de instalação foram randomizados e um profissional treinado fez a 

avaliação na instalação e após 12 meses. No grupo controle, a distância da 

plataforma do implante até o primeiro contato com o osso foi de 0,0 mm, contra 2,16 

para o grupo experimental. Passado um período de 12 meses a reabsorção foi de 

0,06 ± 1,11 mm para implantes no nível ósseo e 0,95 ± 1,50 mm para o infra-ósseo, 

com taxa de sucesso da osteointegração de 100% para ambos os grupos. 
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Concluíram que apesar do valor absoluto ter sido maior para o grupo infra-ósseo, a 

remodelação não chegou a atingir a plataforma do implante. 

Para avaliar a perda óssea ao redor de prótese múltipla unida, de Siqueira et 

al. (2016), conduziram um ensaio clínico randomizado com implantes de conexão 

protética do tipo cone Morse, na região anterior da mandíbula. A instalação dos 

implantes foi feita no nível da crista ou abaixo dela. Os implantes foram 

imediatamente carregados e a avaliação foi feita por meio de radiografias no ato da 

instalação, quatro e oito meses após colocação dos implantes. No período de quatro 

meses, a perda óssea se mostrou semelhante. Já no período de seis meses, os 

implantes que foram instalados abaixo da crista óssea apresentaram uma menor 

perda óssea (p <0,05). 

Palaska et al. (2016) avaliaram o posicionamento da plataforma em relação à 

crista óssea em dois tipos de conexão protética: hexágono interno e cone Morse. 

Um total de 105 implantes foram instalados em 81 pacientes e acompanhados por 

três meses. Foram feitas radiografias periapicais para avaliação da perda. 

Concluíram que a plataforma protética influencia mais na perda óssea do que o 

posicionamento da mesma em relação à crista óssea. 

Al Amri (2016) realizou uma revisão sistemática para avaliar os trabalhos 

clínicos que comparavam implantes instalados no nível da crista óssea ou em um 

posicionamento infra-ósseo. Incluiu estudos realizados em modelo animal e em 

seres humanos. Os resultados encontrados mostraram que houve trabalhos onde 

não houve diferença em relação à perda óssea e trabalhos onde houve diferença. 

Naqueles onde houve diferença, o grupo que estava submerso apresentou uma 

maior reabsorção óssea. Pela grande variabilidade dos resultados concluiu que não 

houve diferença na perda óssea entre os dois grupos. 
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2.4 - Aumento do comprimento do pilar relativo ao implante infra-ósseo 

 

 

Uma vez que se opta por colocar o implante numa condição infra-óssea, 

algumas questões serão associadas a essa nova condição como por exemplo, a 

utilização de um implante mais curto. Elangovan et al. (2013), fizeram uma análise 

critica das revisões sistemáticas abordando o tema de implantes curtos. Para 

cumprir com o objetivo, foi realizada uma pesquisa focada em revisões sistemáticas 

que abordaram implantes curtos em pesquisas clínicas com seres humanos. Com 

base em um conjunto de critérios inclusão e de exclusão foi selecionado um total de 

10 artigos. De acordo com a avaliação proposta pode-se observar que existe uma 

falta de padronização nas revisões envolvendo implantes curtos, o que pode 

mascarar os resultados por aumentar o risco de viés. 

A utilização de um implante mais curto não necessariamente engloba a 

terminologia de implante curto. Dentro das pesquisas envolvendo implantes curtos, 

esses são assim denominados quando seu comprimento varia de 5 a 8 mm de 

comprimento. Urdaneta et al. (2012), avaliaram as alterações no nível ósseo peri-

implantar em implantes curtos. Foi realizado um estudo de cohorte retrospectivo, 

composto por pacientes que tinham pelo menos 1 implante. A amostra foi composta 

de 81 indivíduos que receberam 326 implantes. O grupo experimental foi composto 

por implantes da marca Bicon (Bicon Dental Implants, Boston, MA USA) onde a 

técnica preconizada é a instalação do implante infra-ósseo. A variação da média das 

alterações para maxila e mandíbula do nível da crista óssea após 5,9 anos de 

acompanhamento foram de -0,36 e -0,04 mm, respectivamente. Em contraste, para 

os implantes com medidas variáveis e maiores do que 8 mm que apresentaram um 

valor médio de perda ao redor de -0.51 mm. Concluíram que essa configuração de 

implante utilizada é mais favorável para o ganho de osso ao redor da plataforma do 

que os outros grupos avaliados. 

Uma corrente de pesquisadores e muitas empresas indicam os implantes 

curtos apenas na situação de prótese fixa unida. Dessa forma Sivolella et al.(2013), 

compararam o efeito da união entre implantes curtos na região posterior da 

mandíbula quanto ao prognóstico da perda óssea a longo prazo, em pacientes 

parcial ou totalmente desdentados. O estudo envolveu 109 pacientes, com 280 
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implantes, que apresentavam comprimento de 7 ou 8,5 mm e diâmetro de 3,75 ou 4 

mm.  Na avaliação também se levou em consideração a superfície dos implantes 

que poderiam ser usinadas (n = 176) ou com tratamento de superfície n = 104). A 

média de tempo para o acompanhamento foi de 9 anos (variação de 5 a 16 anos). A 

taxa de sobrevida para os implantes com superfície lisa foi de 95,7% e a taxa de 

sucesso foi de 93,9%. Para os implantes com tratamento de superfície a taxa de 

sobrevida foi de 97,2% e a taxa de sucesso foi de 95,2%. A média da reabsorção 

óssea para todos os implantes foi de 1,37 ± 0,5 mm, dentro do prazo de avaliação 

estipulado. Concluíram que os implantes que receberam coroas unitárias 

apresentaram padrões de reabsorção óssea semelhante àqueles que foram unidos. 

O fato de ter um comprimento menor não alterou a taxa de sucesso ou a taxa de 

sobrevida em longo prazo. 

A transferência de energia entre o implante e o osso pode ser afetada pela 

forma do implante, propriedades geométricas e mecânicas do local de instalação, 

bem como a reabsorção da crista óssea, sendo uma das possíveis causas de falha 

na osteointegração. Baggi et al. (2008) analisaram a influência do diâmetro e do 

comprimento do implante na distribuição de tensões com o intuito de estimar a 

sobrecarga dependente dessas variáveis. 5 implantes comercialmente disponíveis 

(dois modelos da Straumann e da Nobel Biocare e um modelo da ANKYLOS com 

diâmetros de 3,3 a 4,5 mm e comprimento de 7,5 a 12 mm foram analisados por 

meio de AEF. Sobre estes foi simulada uma carga oblíqua de 100N e uma carga 

axial de 250N. Os modelos foram criados a partir de dados tomográficos. Diferentes 

geometrias da crista óssea foram modeladas. Os resultados apontaram que as 

áreas de tensão máxima se concentraram no colo do implante, sendo que uma 

possível sobrecarga poderia ocorrer por compressão em osso compacto (carga 

oblíqua). Já a carga axial promoveu maior tensão na interface osso cortical/medular. 

Para o osso cortical, os valores de tensão diminuíram conforme o diâmetro do 

implante aumentou. Para o osso medular as tensões diminuíram à medida que o 

comprimento do implante aumentou. Concluíram que a geometria do implante e a 

disposição da cortical óssea podem alterar as tensões ao redor do pescoço do 

implante. O implante ANKYLOS foi o que apresentou melhores resultados de 

distribuição de tensão. Por ser inserido abaixo da crista óssea distribuiu melhor as 

tensões com um menor risco de sobrecarga no osso quando comparado com os 

outros sistemas de implantes avaliados. Afirmaram que esses achados são 
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diretamente relacionados ao desempenho clínico desses implantes reportados em 

outros trabalhos. 

Se por um lado a posição infra-óssea do implante parece melhorar as 

condições da distribuição das tensões, outros fatores associados a essa técnica 

devem ser levados em consideração. Uma vez que se opta por colocar o implante 

numa posição mais profunda no osso, implica em um componente protético com um 

transmucoso maior. Sun et al. (2009), avaliaram uma altura ideal de transmucoso do 

ponto de vista biomecânico. Foram criados modelos virtuais por meio de AEF. A 

altura do transmucoso variou de 1 a 4 mm. Os modelos foram submetidos a uma 

simulação de carga axial (200 N) e oblíqua (100 N). Os resultados mostraram que 

quando a altura transgengival estava no intervalo de 1,7a 2,8 mm, houve uma 

concentração mínima de tensão no osso mandibular, bem como um deslocamento 

mínimo no complexo implante-pilar. Os dados indicaram que a altura do 

transmucoso desempenhou um papel mais importante no que diz respeito à 

concentração de tensão quando foi aplicada carga oblíqua. Concluíram que quando 

as alturas variaram de 1,7 a 2,8 mm, mostraram mecanicamente melhores 

resultados. 

Bayraktar et al. (2013) avaliaram o efeito biomecânico de uma coroa com 

maior altura em relação ao implante, por meio de AEF em um modelo parcial da 

região posterior da mandíbula. Dois implantes foram avaliados, sendo que um foi 

colocado na região do segundo pré-molar e o outro na região do primeiro molar. Os 

implantes foram então unidos por meio de uma prótese fixa. Foram avaliadas as 

influências de três parâmetros (razão implante/coroa, comprimento do implante e 

diâmetro do implante) que poderiam alterar a tensão no osso peri-implantar. Os 

resultados mostraram uma relação direta da tensão peri-implantar com a razão 

implante/coroa, mas o dado que influenciou de forma absoluta foi a altura da coroa. 

O comprimento do implante teve menos influência sobre a tensão no osso peri-

implantar do que o diâmetro. Diâmetros maiores de implantes garantiram menores 

níveis de tensão, mesmo com coroas longas. Concluíram que a altura da coroa é o 

fator mais importante que afeta a tensão óssea peri-implantar. 

Figueirêdo et al. (2014), avaliaram por meio da fotoelasticidade, a dissipação 

das tensões variando o comprimento de dois sistemas de implantes (Bicon Bicon 

Dental Implants, Boston, MA USA e Neodent, Curitiba, Pr Brasil). Sobre esses 

implantes foram instaladas próteses parciais fixas variando a altura em duas 
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medidas: 8 e 13mm. Um total de dezesseis modelos fotoelásticos foram divididos em 

4 grupos: I - implante longo Neodent (5 × 11 milímetros); II - implante longo Bicon (5 

× 11 milímetros); III - implante curto Neodent (5 × 6 mm) e IV - implante curto Bicon 

(5 × 6 mm). Foram aplicadas cargas estáticas de 50N, axial e oblíqua, sobre os 

modelos. Os resultados mostraram que comprimento do implante foi um fator 

estatisticamente significante para o acúmulo de tensão tanto para carga axial como 

para a oblíqua. A altura da coroa aumentada proporcional a redução do 

comprimento do implante (5 mm) não resultou em diferenças estatisticamente 

significantes na distribuição de tensões entre os sistemas de implantes estudados. 

Concluíram que os implantes curtos da marca Neodent mostraram níveis de tensão 

mais elevados do que os implantes curtos do sistema da empresa Bicon e que a 

altura da prótese não influenciou na dissipação de cargas. 
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2.5 Complicações clínicas resultantes da instabilidade peri-implantar 

 

 

A taxa de sobrevida dos implantes é muito elevada, embora falhas tardias 

podem ocorrer por muitas razões, incluindo infecções peri-implantares. Dierens et al. 

(2013), avaliaram a perda vertical de osso ao redor de implantes prospectivamente 

com acompanhamento de até 22 anos. A microbiota foi avaliada para o diagnóstico 

e comparação das bactérias presentes em implantes e dentes. Averiguaram que a 

contagem bacteriana ao redor implantes unitários em pacientes saudáveis são 

bastante baixas. Embora as bactérias patogênicas estejam presentes, algumas em 

maior número ao redor dos implantes do que de dos dentes, a maioria dos implantes 

apresentam tecidos peri-implantares saudáveis, com perda óssea em média de 

2mm, não sendo progressiva. Em outra pesquisa, avaliaram longitudinalmente, 

implantes unitários sob parâmetros clínicos como complicações estéticas e 

remodelação óssea, num período de 16 a 22 anos, em pacientes periodontalmente 

saudáveis. Os pacientes selecionados deveriam apresentar apenas um implante na 

região anterior da maxila ou mandíbula. Ambos os dentes vizinhos tinham de estar 

presentes na avaliação fotográfica. Vinte e um pacientes tratados com 24 implantes 

unitários preencheram os critérios para avaliação dos tecidos moles. A avaliação 

destes tecidos demonstrou estabilidade peri-implantar. Apesar do resultado para o 

pink esthetic score apresentar um valor baixo referente a uma classificação estética 

pobre, o mesmo score se manteve no período de 16-22 anos. 

De uma forma prática todas as informações associadas à distribuição de 

tensão ou de associação entre bactérias e perda óssea levam a um desfecho em 

comum: a instabilidade no tratamento. Essa questão é crítica do ponto de vista da 

implantodontia, especialmente em casos estéticos. O sucesso do tratamento não 

deve ser visto de uma forma imediata, mas sim em longo prazo. Na região 

considerada estética (do dente 15 ao 25) qualquer alteração no tecido peri-implantar 

pode comprometer o tratamento. O posicionamento da mucosa segue o arcabouço 

ósseo. Este aspecto foi avaliado por Tarnow et al. (2003), em 33 pacientes, quanto à 

distancia da crista óssea para a margem gengival para fornecer uma previsibilidade 

de formação de papila em tratamentos estéticos. As medidas variaram de 1 até 7 

mm de profundidade, sendo os valores médios de 3,4 mm Verificaram que essa é a 

distância que se deve ter no máximo até o ponto de contato dos dentes para que a 
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papila preencha o espaço e garanta um resultado estético satisfatório. O aumento 

dessa distância pode acarretar o não preenchimento do espaço interdental pela 

papila, o que é um dos fatores que mais contribui para o insucesso no tratamento 

com implantes em áreas estéticas. 

Gastaldo et al. (2004), pesquisaram a presença de papila entre implantes 

(grupo 1) e entre implante e dente (grupo 2), variando a distância do ponto de 

contato e a crista óssea, bem como a distância entre os implantes. 128 pacientes 

foram avaliados nos dois quesitos: D1 – distância do ponto de contato até a crista 

óssea; D2 – distância entre os implantes. Os resultados mostraram que 

independente do grupo, quando a distância da crista óssea até o ponto de contato 

variou de 3 a 4 mm, a papila foi capaz de preencher por completo o espaço. Do 

ponto de vista de distância entre os implantes, para o caso de hexágono externo que 

foi o implante estudado, quando a distância entre eles foi de 3 a 5 mm, a papila se 

mostrou presente em quase todos os casos. Os autores concluíram que o 

planejamento da cirurgia é um fator fundamental para o sucesso estético do caso. O 

posicionamento do implante de acordo com outras variáveis pode dar previsibilidade 

ao caso ou não. 

Com relação à largura do rebordo e a capacidade da papila preencher o 

espaço interdental Siqueira et al. (2013), avaliaram os efeitos da largura do osso no 

sentido vestíbulo palatino com a presença da papila em regiões entre implantes. Os 

fatores avaliados foram: a distância a partir da base do ponto de contato com a 

ponta da papila gengival, a distância a partir da base do contato interproximal até a 

crista alveolar (distância vertical), largura do osso alveolar entre implantes 

adjacentes, bem como o espaçamento entre os implantes. Foram avaliadas 29 áreas 

de 18 pacientes compreendendo a região de incisivo superior, canino e pré-molar. A 

papila estava presente quando a distância do ponto de contato até a crista óssea era 

igual ou menor do que 5 mm e frequentemente presente quando a largura do 

rebordo era maior do que 4 mm. Esse mesmo valor de 4 mm ou mais garantiu uma 

menor frequência de espaço preto. Concluíram que a largura do rebordo alveolar 

não influenciou a presença ou ausência da papila gengival. 

Dentro dos trabalhos sobre a perda óssea, a variável do tipo de conexão 

(interna ou externa) parece não influenciar essa situação. Dessa forma, Koo et al. 

(2012) investigaram a influência da conexão protética na manutenção da crista 

óssea peri-implantar por meio de dados radiográficos. Foram avaliadas as 
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radiografias de 40 implantes unitários (20 hexágono externo e 20 octógono interno 

sendo um implante por paciente), instalados em 15 homens e 25 mulheres, com 

uma média de idade de 54,3 anos. A análise radiográfica avaliou a alteração óssea 

linear; alteração dimensional e o ângulo entre o implante e osso adjacente. Os 

momentos de avaliação englobaram desde a instalação do implante e um ano 

depois do carregamento oclusal. Após um ano em função, os implantes com 

conexão do tipo hexágono externo apresentaram uma perda óssea linear 

estatisticamente significante (p = 0,000), mas o grupo com conexão interna não (p = 

0,939). Os mesmos resultados se repetiram para a avaliação da alteração 

dimensional e para o ângulo entre o implante e o osso. Concluíram que a conexão 

protética é uma das variáveis que afeta a manutenção óssea. 
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2.6 Fotoelasticidade 
 

 

A distribuição das tensões pode ser avaliada de duas maneiras por meio da 

fotoelasticidade. A primeira delas é a análise qualitativa, onde a proximidade e os 

padrões das franjas são avaliados (franjas de baixa ou alta intensidade). A segunda 

forma de se avaliar as ordens de franja é a análise quantitativa. Nessa segunda 

análise, as franjas são ordenadas e quantificadas de acordo com a sua sequencia. 

Os valores de franja ainda podem ser transformados em tensão de cisalhamento em 

Mpa por meio de uma fórmula de conversão (Dally; Riley, 1978). A fórmula aplica a 

seguinte regra: 

 

 

𝛿 =
𝑁𝐾𝜎

𝑏
 

 

Equação 1 – Lei de Brewster: δ é a tensão, N é o número da ordem de franja; Kσ é a 
constante fotoelástica; b é a espessura do corpo de prova. 

 

 

De acordo com essa fórmula pode-se entender que a tensão é diretamente 

proporcional à ordem de franja e inversamente proporcional à espessura do material. 

Quanto maior a espessura do material, maior é a quantidade de informação aderida 

à imagem da franja. Dessa forma quando se trabalha com corpos de prova, com 

espessura constante e com o mesmo material (mesmo tipo de resina para todos os 

corpos de prova) a única variável que sobra é a ordem de franja. 

Das Neves et al. (2013), utilizaram um método informatizado para o 

diagnóstico das tensões por meio da fotoelasticidade. Um programa de computador 

chamado Fringes foi desenvolvido. Neste programa é feita uma comparação para 

determinados pontos da imagem com uma tabela padrão de ordem de franja. Dessa 

forma o programa é capaz de fornecer diretamente os dados quantitativos para as 

regiões avaliadas. Algumas alterações podem ser feitas para isolar a variável 
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conexão protética. Neste estudo, os autores avaliaram o efeito da conexão protética 

na concentração de tensões ao redor de réplicas de implante. Utilizaram desenhos 

simplificados de análogos de implante com formatos uniformemente cilíndricos. 

Sobre esses foi aplicada uma carga oblíqua (45°) de 60N para simular o 

carregamento oclusal sobre um dente anterior. As plataformas, hexágono externo, 

hexágono interno e cone Morse foram avaliadas. Foram tiradas fotografias dos 

modelos durante o carregamento e as ordens de franja foram identificadas para 

cada ponto selecionado. Estas foram convertidas em tensão de cisalhamento para 

fornecer um resultado quantitativo. O lado contrário ao de aplicação de carga foi o 

que apresentou a maior quantidade de tensão acumulada, especialmente na região 

da plataforma. Concluíram que não houve diferença no acúmulo de tensão quando 

se variou a conexão protética. 

Outros trabalhos também foram desenvolvidos com esse tipo de análise. 

Teixeira et al. (2012) avaliaram o efeito as tensões geradas no longo eixo do 

implante e na região entre os implantes submetidos a diferentes cargas, com ou sem 

a união entre os elementos unitários. Para isso um modelo fotoelástico foi feito com 

dois implantes do tipo hexágono externo simulando o posicionamento 

correspondente ao segundo pré-molar e ao primeiro molar inferiores. Uma peça fixa 

metálica parafusada foi acoplada ao sistema, com um torque de 20 Ncm. Sobre essa 

peça metálica foi simulada uma placa oclusal em resina acrílica transparente. Os 

autores tinham como hipótese que a placa oclusal pudesse melhorar a distribuição 

de cargas. O sistema foi levado ao polariscópio. O corpo de prova foi submetido às 

cargas de 300, 600 e 900 N, com ou sem interposição da placa acrílica. Os corpos 

de prova foram fotografados e a análise procedeu-se com a comparação da imagem 

com uma tabela de referência de ordem de franjas. Dessa forma obteve-se um valor 

quantitativo do resultado da análise. De um modo geral, a placa acrílica favoreceu a 

distribuição de cargas a partir de 600 N de carregamento. Os autores relataram que, 

os maiores índices de tensão foram encontrados na região cervical e apical do 

implante. 

Kim et al. (2011) utilizaram uma tabela de cor para avaliar de forma 

quantitativa as tensões desenvolvidas ao redor de implantes inclinados distalmente, 

no conceito All-on-Four. Para isso, dois modelos fotoelásticos foram criados a partir 

da duplicação de uma mandíbula humana desdentada. Cada modelo teve quatro 

implantes instalados na área interforaminal. No primeiro modelo, os dois implantes 
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distais foram colocados retos. No segundo modelo os implantes distais foram 

inclinados 30 graus para distal. Uma prótese total fixa foi confeccionada para 

receber a aplicação da carga. Na prótese inferior foi feita uma infra-estrutura 

metálica sobre mini pilares. Foram aplicadas cargas de 130N em três posições: na 

fossa distal do primeiro pré-molar, na fossa distal do segundo pré-molar e na fossa 

central do primeiro molar. Após o carregamento o registro foi feito por meio de 

fotografia digital.  As franjas isocromáticas foram contadas a partir da ordem zero, 

que é a primeira região de cor preta. De acordo com a tabela de referência são 

estabelecidas as zonas de transição entre uma franja e outra. A partir da franja de 

ordem 2 ocorre uma repetição das cores rosa e verde. Cada transição a partir dai,  

contada como uma nova ordem de franja. A tabela de referência apresenta o valor 

para cada cor, podendo apresentar quatro valores dentro de uma unidade de franja, 

o que garante uma coleta de resultados mais precisa. Observaram que o aumento 

progressivo de carga promoveu um aumento progressivo e proporcional nas ordens 

de franja. O padrão de franjas encontrado no grupo dos implantes inclinados 

mostrou uma melhor distribuição de cargas por diminuir o cantilever. Os autores 

concluíram que a utilização de um implante inclinado para favorecer a biomecânica 

da prótese, pode diminuir as tensões em 17%. 

Goiato et al. (2013) avaliaram a distribuição de tensões em próteses implanto 

suportadas parafusadas com diferentes tipos conexões protéticas por meio da 

análise fotoelástica. Quatro modelos fotoelásticos foram construídos criando quatro 

grupos. Os grupos foram divididos de acordo com o tipo de conexão protética 

(hexágono externo ou cone Morse) e de acordo com o tipo de prótese testada (coroa 

unitária ou prótese fixa de 3 elementos). Os modelos foram posicionados em um 

polariscópio circular e foi aplicado um carregamento oclusal de 100N de carga axial 

e oblíqua. As tensões foram registradas por meio de fotografia e analisadas 

qualitativamente. Com carga axial, os implantes com conexão do tipo cone Morse 

exibiram um menor número de franjas para coroas unitárias do que os Implantes do 

tipo hexágono externo. Para a prótese fixa de três elementos o resultado encontrado 

foi ao contrário do anterior. Os implantes cone Morse apresentaram maior número 

de franjas quando comparados ao grupo dos implantes do tipo hexágono externo. 

Concluíram que a conexão implante-pilar cone Morse parece reduzir o estresse em 

coroas unitárias e, para prótese fixa, a conexão hexágono externo teve um melhor 

desempenho. O padrão de destruição de franjas se comportou de forma semelhante 
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para todos os grupos e o carregamento oblíquo promoveu uma concentração maior 

estresse do que a carga axial. 

Tonella et al. (2011) avaliaram a distribuição de tensões em diferentes tipos 

de plataformas protéticas: hexágono externo, hexágono interno e cone Morse 

conectados a coroas unitárias ou prótese fixa de 3 elementos. Seis modelos foram 

construídos com a resina fotoelástica, sendo 3 modelos (um para cada tipo de 

implante) para o teste da coroa unitária e 3 modelos para avaliação da prótese fixa. 

Os implantes tinham comprimento e diâmetro padrão de 4.0 X 10,0 mm. Os modelos 

de prótese fixa simularam a região de segundo pré-molar e primeiro molar. Sobre os 

implantes foi simulado um carregamento oclusal em duas direções: axial e oblíquo 

(45 graus) sob uma força de 100 N. Os resultados foram fotografados e analisados 

qualitativamente. Para o modelo onde se utilizou a prótese fixa, as menores tensões 

foram encontradas nos implantes hexágono interno, hexágono externo e cone Morse 

respectivamente. Para o grupo onde foi avaliada a coroa unitária, o implante do tipo 

cone Morse foi o que apresentou a melhor dissipação das cargas. O acúmulo das 

tensões ocorreu basicamente no ápice do implante e na região da plataforma. 

Concluíram que mais do que a conexão protética o posicionamento do implante é 

fundamental para uma melhor dissipação de tensões, uma vez que cargas oblíquas 

de mesma intensidade desenvolvem um maior acúmulo de tensão 

independentemente do tipo de implante. 

Asvanund e Morgano (2011) compararam as características de transferência 

de carga de uma prótese total fixa sobre quatro implantes, que variaram de acordo 

com o tipo de conexão protética (hexágono externo e triângulo interno). Construiu-se 

um modelo geométrico, com espessura uniforme, para simular de uma forma mais 

simplificada uma mandíbula edêntula, com 4 implantes na região interforaminal. 

Posteriormente foi construída uma prótese total fixa com infraestrutura metálica. 

Sobre esta, cargas foram aplicadas em três condições: bilateral na região de canino 

e pré-molar; bilateral na região de caninos e carga unilateral na região de canino e 

pré-molar. Os corpos de prova foram submetidos a cargas de 250N. Como 

resultado, a aplicação de carga em 4 pontos, não houve diferenças de tensão 

variando a conexão. Na aplicação na região dos caninos, a conexão interna mostrou 

menores acúmulos de tensão. O mesmo resultado pode ser visto para carga lateral 

de 2 pontos. Concluíram que a conexão influenciou nas tensões apenas quando as 
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cargas foram localizadas em regiões concentradas e não distribuídas por toda a 

prótese. 

A utilização de implante mais curtos foi avaliada por Goiato et al. (2016a). Os 

autores avaliaram o efeito de diferentes macrogeometrias de implantes curtos pela 

metodologia de análise fotoelástica. Para isso, seis implantes com conexão protética 

do tipo hexágono externo de comprimento curto (5 mm) foram avaliados. Os 

implantes foram avaliados individualmente (coroa unitária) ou em conjunto de dois 

(prótese fixa 3 elementos, sendo um pôntico). Os modelos foram avaliados em um 

polariscópio circular. As cargas aplicadas foram de 100N na superfície oclusal. Os 

autores observaram que a macrogeometria influenciou diretamente a distribuição 

das tensões, sendo que os implantes com rosca triangulares e ápice plano 

apresentaram a melhor distribuição de tensões.  

Gehrke et al. (2016) também avaliaram a distribuição das tensões ao redor de 

implante com comprimentos diferentes. Os autores compararam os padrões de 

franja em implantes cilíndricos ou cônicos, de 13 ou 7 mm de comprimento. Para 

análise dos resultados os autores levaram em consideração a área total que as 

franjas ocupara depois do carregamento oclusal ou oblíquo. Para a área de 

distribuição das franjas os autores não encontraram diferença entre os dois tipos de 

implantes. 

Galvão et al. (2016), comparam por meio de análise fotoelástica, a distribuição 

de tensões ao redor de implantes com conexão protética do tipo hexágono externo e 

cone Morse com coras unitárias comparando o material. As peças foram sobre 

pilares metálicos, pilares metálicos personalizados e pilares de zircônia 

personalizada. O recobrimento foi o mesmo para os pilares, com porcelana 

reforçada com leucita. As cargas aplicadas foram de 100 N na região palatina da 

coroa. Os autores observaram que a maior concentração de cargas ocorreu na 

região apical e na plataforma das coroas. As coroas confeccionadas sobre pilar pré-

fabricado de metal foram as que apresentaram menor concentração de tensão.  

A análise do efeito do tipo de conexão protética e a incidência da carga 

oclusal foram avaliadas por Goiato et al. (2016b). Compararam o efeito da conexão 

protética e do cantilever na distribuição das tensões quando a carga foi aplicada 

sobre prótese parcial fixa. Três modelos foram feitos em resina fotoelástica, divididos 

em seis grupos: hexágono externo com pilar do tipo UCLA; cone Morse com pilar do 

tipo UCLA; hexágono externo com mini pilar; cone Morse com mini pilar; sobre esses 
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foi assentada uma prótese com uma ou duas coroas em cantilever. Foram aplicadas 

cargas oclusais de 100 N, nas direções axial e oblíqua. Sob carga axial, todos os 

grupos tiveram uma distribuição similar de franjas. Durante o carregamento oblíquo 

pode-se observar um aumento das franjas. O grupo experimental composto por 

hexágono externo com mini pilar foi o que apresentou as maiores tensões. 

Concluíram que as tensões se concentraram principalmente na região apical e 

cervical do implante. 

Com o desenvolvimento da AEF alguns pesquisadores deixaram de usar a 

análise fotoelástica. Dentro dessa corrente iniciou-se um questionamento sobre a 

validação de uma metodologia em relação à outra. Anami et al. (2015), avaliaram o 

efeito de diferentes configurações do tipo cone Morse, sob duas análises: 

fotoelástica e elementos finitos. Para construção do modelo em 3D, os pilares e os 

implantes foram escaneados e digitalizados para criar as malhas de pontos. O 

material onde o implante foi colocado variou de acordo com as características do 

suporte, osso medular e cortical, a propriedades semelhantes à um bloco de resina 

fotoelásticos. O teste fotoelástico foi realizado com blocos de resina fotoelástica, 

onde os implantes foram incluídos. Posteriormente diferentes pilares foram 

acoplados. Foi aplicada uma carga de 140 N, Como resultados encontraram que a 

utilização de parâmetros semelhantes aos do modelo fotoelástico promovem 

resultados semelhantes entre a fotoelasticidade e a AEF. 

Anderson e Rayfield (2012), fizeram um estudo de validação entre a 

fotoelasticidade e a análise de elementos finitos. Montaram uma comparação entre 

uma validação física e real perante uma digital. Embasados em um experimento 

para padronizar testes de aplicação de cargas em dentes, encontraram grande 

afinidade entre os resultados de ambos os testes. Força da combinação de métodos 

experimentais e teóricos têm importância para a capacidade de adquirir 

conhecimentos e dados além do que qualquer experimento possa fornecer por si só. 

Estudos experimentais oferecem respostas sob um conjunto de condições. No 

entanto, por mais completos que sejam eles ainda são restritos pelo que pode ser 

efetivamente observado num ambiente físico com materiais reais. Essas dificuldades 

aumentam ainda mais quando se trata de materiais biológicos. A modelagem teórica 

permite controlar para todas as variáveis do sistema precisamente como desejado, 

criando experiências virtuais ilimitadas. No entanto, é fácil se afastar da realidade 

em análises teóricas. Pesquisadores podem fundamentar qualquer verdade em 
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modelos numéricos (como um AEF). A utilização de modelos fotoelásticos mostra 

diretamente a realidade das tensões sob a influência de uma morfologia real. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Esta pesquisa teve como objetivo avaliar a concentração de tensões ao redor 

de diferentes implantes dentários, variando a macrogeometria, conexão protética e 

profundidade da inserção da plataforma protética, sob carregamento axial ou 

oblíquo. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Material 

 

 

Neste estudo foram utilizados os implantes da marca PecLab® (Sistema de 

Implantes Dentários, Belo Horizonte, MG, Brasil). As conexões protéticas avaliadas 

foram: hexágono externo, sendo esta avaliada em dois modelos de implantes 

hexágono externo standard (HE) e hexágono externo Wedge (HEW); hexágono 

interno (HI); cone Morse (CM). Foram utilizadas 3 unidades de cada modelo de 

implante para confecção dos corpos de prova descritos no quadro 4.1  

 

             Quadro 4.1 – Conexão protética e implantes empregados na pesquisa 

 

Conexão Implantes Quantidade 

HE Implante Standard 3,75 X 10mm 3 

HE Implante Wedge 4,1 X 10 mm 3 

HI Implante cônico HI 3,8 X 10 mm 3 

CM Implante cônico CM 3,75 X10 3 

 

 

4.1.1 Implante Standard - hexágono externo 

 

 

O implante Standard com conexão protética do tipo hexágono externo 

apresenta plataforma de 4,1mm de diâmetro e perfil  cilíndrico (Figura 4.1). 
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Figura 4.1 - Implante Standard com conexão do tipo hexágono externo 

 

 

 

 

4.1.2 Implante Wedge - hexágono externo 

 

 

O implante Wedge apresenta um desenho compatível com rebordos que 

oferecem altura adequada, porém sem espessura. Seu formato de cunha (wedge) 

permite sua instalação em áreas onde seria necessário enxerto ósseo para 

implantes convencionais. Sua conexão protética é do tipo hexágono externo com 

plataforma de 4,1mm de diâmetro. Seu perfil é observado na figura 4.2. 

 

Figura 4.2 - Implante Wedge com conexão do tipo hexágono externo 
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4.1.3 Implante cônico – hexágono interno 

 

 

O implante cônico HI apresenta conexão do tipo hexágono interno, no que 

difere dos apresentados anteriormente e perfil externo cônico. Suas características 

são apresentadas na figura 4.3. 

 

 

                        Figura 4.3 - Implante cônico HI com conexão do tipo hexágono interno 

 

 

 

 

4.1.4 Implante cônico – cone Morse 

 

 

O implante CM possui perfil externo cônico e conexão interna do tipo cone 

Morse (Figura 4.4). 
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Figura 4.4 - Implante cônico CM com conexão do tipo cone Morse 

 

 

 

 

Para cada modelo de conexão protética, foram empregados pilares retos para 

peça cimentada, para permitir a aplicação de carga axial e, pilares com angulação 

de 17º, para a aplicação de carga oblíqua (Figura 4.5).  

 

Figura 4.5 – Componentes protéticos utilizados para aplicação de carga axial (A - HE ; 

B- HI; C- CM) e oblíqua (D-HE ;E- HI; F- CM) 
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A área cimentável dos pilares dos implantes HE, HEW apresentam geometria 

semelhante, sendo que a dos pilares dos implantes HI e CM são diferentes entre si e 

entre o implante de conexão hexagonal externa. Sendo assim, foram 

confeccionados três (um para cada tipo de pilar) componentes hemisféricos de 

carregamento (Figura 4.6) de acordo com a norma ISO 14801-2012 (ABNT NBR ISO 

14801, 2012). O componente de carregamento apresenta formato esférico para que 

o contato da aplicação de carga ocorra apenas em um ponto que tangencie a esfera. 

Sendo assim, a aplicação de carga é unidirecional e não sofre interferência em 

função do formato do pilar a ser carregado. Devido à adaptação das peças, o 

componente hemisférico foi apenas assentado sobre o pilar, sem a interposição de 

agente cimentante. 

 

Figura 4.6 - Dispositivo hemisférico auxiliar de carregamento: (A) durante o 

assentamento; (B) dispositivo assentado sobre o pilar 
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4.2 Métodos 

 

 

4.2.1 Confecção do modelo fotoelástico 

 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, os modelos fotoelásticos foram 

criados a partir de uma matriz metálica, com as seguintes medidas: 30 X 30 X 10mm 

(Figura 4.7).  

 

Figura 4.7 - Matriz metálica usada para confecção dos corpos de prova 

 

 

 

O molde foi feito a partir da matriz metálica, a qual foi fixada em uma caixa 

duplicadora e, a seguir, foi preenchida com material de borracha de silicone para 

moldes definitivos - Silibor® (Artigos Odontológicos Clássico, São Paulo, SP ). Após 

a polimerização do silicone, a matriz foi removida e o espaço interno do molde foi 

preenchido com cera 7 (Epoxiglass Ind. e Com. de Produtos  Químicos Ltda., Brasil) 

plastificada para criação do protótipo, que permitiu o correto posicionamento do 

implante (Figura 4.8). 
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Figura 4.8 - Matriz metálica envolta pelo silicone de duplicação(A) seguido do molde da 
matriz(B); molde preenchido com cera(C);padrão em cera replica da 
matriz metálica(D) 

 

 

 

 

Com o bloco de cera confeccionado, os implantes foram inseridos com 

o auxilio de um delineador (Prodell, São Paulo Brasil) (Figura 4.9). A cera foi 

plastificada na região do implante e o mesmo foi inserido em 3 diferentes 

posições: I - 2mm abaixo do nível da margem do bloco; II - no mesmo nível 

da margem do bloco; III - 2mm acima da margem do bloco. Os níveis de 

posicionamento (Figura 4.10) I e II representam duas condições comuns na 

instalação do implante: no mesmo nível da crista óssea ou numa posição 

infra-óssea. A situação III representa uma situação de reabsorção óssea que 

pode ocorrer após a instalação do implante. Para a correta instalação do 

implante em relação à margem do bloco, foi adaptado à haste vertical móvel 

do delineador um anel de borracha com espessura de 1 mm para a correta 

relação da profundidade do implante. 
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Figura 4.9 - (A) Implante preso à haste vertical móvel do delineador por meio do parafuso do 
transferente de moldeira aberta; (B) instalação do implante na cera; (C) anel 
elástico de 1 mm de espessura para correto posicionamento e nível de inserção 
dos implantes nos diferentes grupos 
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Após as inserções dos implantes no protótipo em cera, foi conectado a cada 

um deles, um pilar transferente para moldeira fechada. Na sequência, o protótipo em 

cera foi levado a uma caixa onde foram repetidos os mesmos passos de duplicação. 

Após a polimerização do silicone, a cera foi removida com o auxilio de água quente. 

Posterior à remoção da cera, o molde resultou com o implante posicionado em uma 

das três situações de profundidade de inserção previstas, graças ao transferente de 

moldeira fechada que permaneceu fixo no silicone (Figura 4.11).  

 

 

Figura 4.11 - Implantes transferidos no silicone previamente à colocação da resina fotoelástica 
 

 

 

 

Nesta situação, os componentes, base e catalizador, da resina fotoelástica 

GIV Rígida (Polipox Tecnologia em Epóxi e Poliuretano, Cesário Lange, SP), foram 

corretamente proporcionados, manipulados e homogeneizados. Em seguida, a 

mistura foi levada à câmara de vácuo para que as bolhas, porventura existentes 

resultantes do processo de manipulação do material, fossem removidas (Figura 

4.12).  
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Figura 4.12 - Recipiente com a resina fotoelástica manipulada e homogeneizada dentro 
da câmara de vácuo para redução da quantidade de bolhas 

 

 

 

 

Isto feito, a resina fotoelástica foi vertida no interior do molde e o conjunto 

levado novamente à câmara de vácuo para retirada das bolhas residuais. Após 48 

horas do início do processo de polimerização, os modelos fotoelásticos foram 

lixados com uma sequencia de lixa d’água nº 200, 400 e 600 (Norton Abrasivos, São 

Paulo, SP) para proporcionar um acabamento mais refinado, o que favorece a 

visualização das franjas (Figura 4.13). 

 

Figura 4.13 – Método fotoelástico. Implante incluído na resina, posterior ao acabamento com 
a série de lixas 
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4.2.3 Fotoelasticímetro 

 

 

O modelo fotoelástico permite uma verificação visual direta sobre a 

distribuição das tensões no corpo de prova. Para a visualização das tensões, é 

necessária a utilização de um aparato denominado polariscópio. Esta metodologia 

pode apresentar dois tipos de polariscópio: plano ou circular. O primeiro tem por 

conceito a criação de dois campos de visão: um é escuro, por meio de filtros 

polarizadores de eixos cruzados. O outro é claro, e é criado por meio de filtros 

polarizadores de eixos paralelos. Dessa forma, o polariscópio plano permite as 

visualizações de franjas isocromáticas (coloridas), que mostram a intensidade de 

tensões e as isoclínicas (linhas escuras), relacionadas com a direção da tensão. O 

polariscópio circular apresenta um par de filtros de ¼ de onda. Esses filtros têm a 

propriedade de anular as ondas de luz, por consequência anulando as franjas 

isoclínicas, o que promove uma melhor visualização dos padrões isocromáticos. 

(Figura 4.14).  

 

Figura 4.14 - O conjunto completo de componentes do polariscópio incluiu os seguintes itens: (A) filtro 
polarizador ABO-354 especial, com 170 mm de diâmetro; (B) filtro de ¼ de onda; (C) 
aparelho para aplicação de cargas e posicionamento do modelo, (D) difusor de luz; (E) 
refletor de luz especial para fotografia, com fonte de luz Photoflood (lâmpada General 
& Electric, 500 watts) 
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Neste estudo foi utilizado um polariscópio do tipo circular, pertencente ao 

Laboratório do Departamento de Prótese da Universidade de São Paulo. Para se 

obter uma uniformização da superfície e, por consequência, uma melhor nitidez das 

imagens para visualização das franjas isoclínicas (coloridas), os corpos de prova 

foram banhados com óleo mineral puro. Fazem parte da montagem do aparelho 

para a análise fotoelástica, um componente ótico, o refletor fotográfico contendo a 

fonte de luz branca (lâmpada Photoflood – G&E – 500W), um difusor, um filtro 

polarizador, e um filtro analisador (Figura 4.14).Na sua parte mecânica, interposta 

entre os conjuntos polarizador e analisador, o aparelho apresenta um instrumento, 

que possibilita posicionar o modelo a ser analisado no centro geométrico dos filtros. 

O equipamento auxiliar do fotoelasticímetro foi acoplado à uma câmera fotográfica 

digital, modelo Rebel T5I (Cannon. Tóquio Japão), com lente objetiva Macro que 

permitiu visualizar as franjas e registrar as imagens em fotografias digitais. O 

fotoelasticímetro foi ajustado de maneira padrão até o final dos ensaios, como se 

segue: 
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4.2.4 Avaliação Fotoelástica 

 

 

Após o processo de acabamento, o corpo de prova tornou-se apto a ser 

submetido à análise fotoelástica. O material fotoelástico tem a propriedade de, 

quando submetido às cargas e submetido à luz polarizada, gerar padrões coloridos 

chamados de “franjas”. As franjas seguem uma sequência de cores de acordo com a 

intensidade da carga aplicada sobre o corpo de prova. A figura 4.15 ilustra a 

sequência de cores correspondente à ordem de franja correlata (Kim et al., 2011). 

 

Figura 4.15 – Tabela 1 de correspondência cor / ordem de franja 

 

 

 

 

Outra tabela de referência um pouco mais precisa do que esta é a que foi 

apresentada por Teixeira et al. (2012). Esta segunda tabela apesar de não 

apresentar as cores de referência como a anterior, ela apresenta valores mais 
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precisos. Para este trabalho foram utilizadas as duas tabelas. A primeira, para a 

identificação da ordem de franja mais próxima do ponto a ser avaliado e, em 

seguida, foi utilizada a segunda tabela para a obtenção de um resultado quantitativo 

mais preciso. 

 

Figura 4.16 – Tabela 2 de correspondência cor / ordem de franja 

 

               

 
 

Para a avaliação do corpo de prova, este foi submetido ao aplicador de carga 

universal (Figura 4.14 – C) do Departamento de Biomateriais e Biologia Oral da 

Faculdade de Odontologia da Universidade de são Paulo. Este dispositivo permite a 

aplicação de carga estática pelo acréscimo de pesos padronizados. Para uma carga 

de 100N, foi montado no aparelho um peso equivalente a 10 quilos. A carga foi 

aplicada por um período de 5 minutos para que pudesse ocorrer a estabilização das 

tensões, tanto na forma axial como na oblíqua. Passado esse período foi realizada 

uma fotografia (Máquina fotográfica Canon T5I, Tóquio, Japão). No programa de 

computador Power Point (Microsoft®, Washington, EUA) foi sobreposta uma grade 
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padrão (Figura 4.17), onde foram analisados os seguintes pontos: B (localizado a 2 

mm da margem do implante na parte superior do bloco); P (ponto localizado 

imediatamente ao lado da plataforma); M (situado na região intermediária do 

implante) e A (localizado na região apical do implante). Inicialmente retomou-se a 

tabela 1 de ordem de franja para se identificar qual seria a franja mais próxima do 

ponto. Após identificação passou-se para a tabela 2 onde se pode confirmar com 

maior precisão o valor da ordem de franja. 

 

Figura 4.17 – Esquema da malha aplicada sobre a imagem para a avaliação pontual da ordem de 
franja nos locais determinados: B, P, M e A 
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5 RESULTADOS 

 

 

De acordo com o total de número de dados proveniente das 24 fotografias e 

respectivas medidas, os resultados serão apresentados da seguinte forma: 

 

 

5.1 - Sequência de imagens com os valores de ordem de franja para os pontos 

determinados no grupo de carregamento axial; 

5.2 - Sequência de imagens com os valores de ordem de franja para os pontos 

determinados no grupo de carregamento oblíquo; 

5.3 - Comparação do valor de tensão entre os diferentes tipos de plataforma dos 

implantes com as conexões protéticas; 

5.4 - Comparação do valor de tensão entre o pilar protético reto (carga axial) e o 

pilar angulado (carga oblíqua); 

5.5 - Avaliação do efeito da profundidade de inserção nos implantes com carga axial; 

5.6 - Avaliação do efeito da profundidade de inserção nos implantes com carga 

oblíqua. 
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5.1 Sequências de imagens com os valores de ordem de franja para os pontos 

determinados no grupo de carregamento axial 

 

 

A imagem da figura 5.1 é o registro do modelo anterior ao carregamento, 

onde não são observadas tensões que poderiam resultar do processo de confecção 

do corpo de prova.  

 

Figura 5.1 - Implante HE do grupo I: ausência de tensão residual 

 

      

 

5.1.2 – Implante Hexágono Externo 

 

 

As figuras de 5.2 a 5.4 mostram os corpos de prova contendo o implante 

Hexágono externo nas condições dos grupos I, II e III respectivamente, sob a 

condição de carregamento axial, com as medidas de ordem de franja para os pontos 

determinados. A análise dos pontos foi realizada de acordo com as tabelas de 

ordem de franjas de Kim et al. (2011) e Teixeira et al. (2012).  
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Figura 5.2 - Implante HE do grupo I sob carregamento axial (B=0; P=1,81; M=1,62; A=2,33) 

 

 
 
 

Figura 5.3 - Implante HE do grupo II sob carregamento axial (P=2,33; M=2,33; A=3,6) 
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Figura 5.4 - Implante HE do grupo III sob carregamento axial (P=2,67; M=2,33; A=4,13) 

 

 

 

 

A figura 5.5 reuniu, lado a lado, as imagens do implante HE com as 

diferentes profundidades de inserção em sequência para uma melhor 

visualização da diferença nos padrões de franja para CA. 

 
 

Figura 5.5 - Implante HE sob carregamento axial: A – grupo I; B – grupo II e  
      C – grupo III 
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5.1.3 Implante Hexágono Externo Wedge 

 
 

As figuras de 5.6 a 5.9 mostram os corpos de prova contendo o implante 

Hexágono Externo Wedge antes do carregamento oclusal e nas condições dos 

gupos I, II e III respectivamente, sob a condição de carregamento axial com as 

medidas de ordem de franja para os pontos determinados.  

 

Figura 5.6- Implante HE Wedge do grupo I: ausência de tensão residual 
 

 
 

 

Figura 5.7 - Implante HE Wedge do grupo I sob carregamento axial (B=0; P=1,81; 
M=1,62; A=4,13) 

 

 
 

  



69 

 

 

Figura 5.8- Implante HE Wedge do grupo II sob carregamento axial (P=2,33; M=2,67; 
A=5,0) 

 

 
 
 

Figura 5.9 - Implante HE Wedge do grupo III sob carregamento axial (P=2,33; 
M=2,67; A=7,0) 

 

 
 

 

A figura 5.10 reuniu, lado a lado, as imagens do implante HEW com as 

diferentes profundidades de inserção em sequência para uma melhor 

visualização da diferença nos padrões de franja para CA. 

 

  



70 

 

 

Figura 5.10 - Implante HEW sob carregamento axial: A – grupo I; B – grupo II e  
                     C – grupo III. 

 

 

 

 

5.1.4 Implante Hexágono Interno 

 
 

As figuras de 5.11 a 5.14 mostram os corpos de prova contendo o implante 

Hexágono Interno antes do carregamento oclusal, para constatação da ausência de 

tensões residuais e nas condições dos grupos I, II e III respectivamente sob a 

condição de carregamento axial. Em sequência segue as medidas de ordem de 

franja para os pontos determinados. 
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Figura 5.11- Implante Hexágono Interno do grupo I: ausência de tensão residual 

 

 
 
 

Figura 5.12 - Implante Hexágono Interno do grupo I sob carregamento axial (B=0; 
P=1,62; M=1,62; A=2,67) 
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Figura 5.13 - Implante Hexágono Interno do grupo II sob carregamento axial (P=3,1; 
M=3,0; A=5,0) 

 

 

 
Figura 5.14- Implante Hexágono Interno do grupo III sob carregamento axial (P=2,3; 

M=2,67; A=5,0). 

 

 

 

 

A figura 5.15 reuniu, lado a lado, as imagens do implante HI com as 

diferentes profundidades de inserção em sequência para uma melhor 

visualização da diferença nos padrões de franja para CA. 
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Figura 5.15 - Implante Hexágono Interno sob carregamento axial: A – grupo I; B – grupo II e C  
– grupo III 

 

 

 

 

5.1.5 implante Cone Morse  

 
 

As figuras de 5.16 a 5.19 mostram os corpos de prova contendo o implante 

Cone Morse nas condições dos grupos I, II e III respectivamente sob a condição de 

carregamento axial com as medidas de ordem de franja para os pontos 

determinados. 

 
Figura 5.16 - Implante Cone Morse do grupo I: ausência de tensão residual 
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Figura 5.17- Implante Cone Morse do grupo I sob carregamento axial (B=0; P=1,81; 
M=1,81; A=2,5) 

 

 

 
Figura 5.18- Implante Cone Morse do grupo II sob carregamento axial (P=1,81; 

M=2,0; A=3,6) 
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Figura 5.19- Implante Cone Morse do grupo III sob carregamento axial (P=3,0; 

M=2,33; A=4,0) 

 

 

 

 

A figura 5.20 reuniu, lado a lado, as imagens do implante HI com as 

diferentes profundidades de inserção em sequência para uma melhor 

visualização da diferença nos padrões de franja para CA. 

 

 

Figura 5.20 - Implante Cone Morse sob carregamento axial: A – grupo I; B – grupo II e C – 
grupo III 
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5.2 Sequência de imagens com os valores de ordem de franja para os pontos 

determinados no grupo de carregamento oblíquo 

 
 

5.2.1 Implante Hexágono Externo 

 
 

Assim como no grupo de carregamento axial, foi realizada uma fotografia para 

registro do modelo antes do carregamento. Semelhante ao outro grupo também foi 

evidenciado a ausência de tensões residuais que poderia resultar devido ao 

processo de confecção do corpo de prova (Figura 5.21). 

 

 

Figura 5.21- Implante HE do grupo I: ausência de tensão residual 

 

 

 

As figuras de 5.22 a. 5.24 mostram os corpos de prova contendo o implante 

Hexágono externo nas condições dos grupos I, II e III respectivamente sob a 

condição de carregamento oblíquo, com as medidas de ordem de franja para os 

pontos determinados. 
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Figura 5.22- Implante HE do grupo I sob carregamento oblíquo (B=1,2; P=1,06; 
M=1,62; A=2,67) 

 

 

 

Figura 5.23 - Implante HE do grupo II sob carregamento oblíquo (P=4,0; M=3,6; 
A=5,0) 
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Figura 5.24 - Implante HE do grupo III sob carregamento oblíquo (P=5,0; M=3,6; 
A=5,0) 

 

 

 

 

A figura 5.25 reuniu, lado a lado, as imagens do implante HE com as 

diferentes profundidades de inserção em sequência para uma melhor 

visualização da diferença nos padrões de franja para CO. 

 

 
Figura 5.25 - Implante HE sob carregamento oblíquo: A – grupo I; B – grupo II e  

         C – grupo III 
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5.2.2. Hexágono Externo Wedge  

 
 

As figuras de 5.26 a 5.29 mostram os corpos de prova contendo o implante 

Hexágono Externo Wedge antes do carregamento e nas condições dos grupos I, II e 

III respectivamente, sob a condição de carregamento oblíquo com as medidas de 

ordem de franja para os pontos determinados. 

 
 

Figura 5.26 - Implante HE Wedge do grupo I: ausência de tensão residual 

 

 
 
 

Figura 5.27 - Implante HE Wedge do grupo I sob carregamento oblíquo (B=0,9; 
P=2,33; M=2,5; A=5,0) 
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Figura 5.28 - Implante HE Wedge para o grupo II sob carregamento oblíquo (P=5,0; 
M=3,6; A=7,0) 

 

 

 

Figura 5.29 - Implante HE Wedge do grupo III sob carregamento oblíquo (P=5,0; 
M=3,6; A=7,0 

 

 

 

 

A figura 5.30 reuniu, lado a lado, as imagens do implante HEW com as 

diferentes profundidades de inserção em sequência para uma melhor 

visualização da diferença nos padrões de franja para CO. 
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Figura 5.30 - Implante HEW sob carregamento oblíquo: A – grupo I; B – grupo II e  
         C – grupo III. 

 

 

 

5.2.3 Implante Hexágono Interno  

 
 

As figuras de 5.31 a 5.34 mostram os corpos de prova contendo o implante 

Hexágono Interno antes do carregamento e nas condições dos gupos I, II e III 

respectivamente, sob a condição de carregamento oblíquo com as medidas de 

ordem de franja para os pontos determinados. 

 
Figura 5.31- Implante HI do grupo I: ausência de tensão residual 
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Figura 5.32 - Implante HI do grupo I sob carregamento oblíquo (B=0,9; P=3,1; 
M=2,67; A=4,0) 

 

 

 

      Figura 5.33 - Implante Hexágono Interno para o grupo II sob carregamento oblíquo 
(P=5,0; M=4,13; A=6,0) 
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Figura 5.34 - Implante HI do grupo III sob carregamento oblíquo (P=5,0; M=4,13; 
A=5,0) 

 

 

 

 

A figura 5.35 reuniu, lado a lado, as imagens do implante HI com as 

diferentes profundidades de inserção em sequência para uma melhor 

visualização da diferença nos padrões de franja para CO. 

 

 

Figura 5.35 - Implante HI sob carregamento oblíquo: A – grupo I; B – grupo II e C – grupo III 
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5.2.4 implante Cone Morse 

 
 

As figuras de 5.36 a 5.39 mostram os corpos de prova contendo o implante 

Cone Morse antes do carregamento e nas condições dos grupos I, II e III 

respectivamente, sob a condição de carregamento oblíquo com as medidas de 

ordem de franja para os pontos determinados. 

 
 

Figura 5.36- Implante Cone Morse para o grupo I: ausência de tensão residual 

 

 
 

 

Figura 5.37- Implante Cone Morse para o grupo I sob carregamento oblíquo (B=0,9; 
P=2,5; M=2,67; A=2,67) 
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Figura 5.38- Implante Cone Morse para o grupo II sob carregamento oblíquo (P=4,0; 
M=3,0; A=4,14) 

 

 

 

 

Figura 5.39 - Registro do implante Cone Morse para o grupo III sob carregamento 
oblíquo (P=5,0; M=4,13; A=5,0) 

 

 

 

 

A figura 5.40 reuniu, lado a lado, as imagens do implante HI com as 

diferentes profundidades de inserção em sequência para uma melhor 

visualização da diferença nos padrões de franja para CO. 
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Figura 5.40 - Implante Cone Morse sob carregamento oblíquo: A – grupo I; B – grupo 
II e C – grupo III 
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As tabelas 5.1; 5.2; 5.3 e 5.4 apresentam os resultados dos valores de tensões transmitidos aos implantes. Os pontos 

medidos foram B, P, M e A, como explicados anteriormente, sob dois tipos de carregamento oclusal: CA (carga axial) e CO (Carga 

oblíqua). O ponto B só foi observado no grupo I por ser este o único grupo que apresentou a resina acima da plataforma.  

 
Tabela 5.1 - Valores de tensão para implantes do tipo Hexágono Externo (HE), nos quatro pontos ao longo do implante, sob carga axial (CA) e carga oblíqua 

(CO) 

 
 

Profundidade de Inserção 

  
Grupo I ( – 2mm abaixo da crista óssea) 

 
Grupo II (nível ósseo) 

 
Grupo III (2mm acima) 

Implante Ponto CA CO   CA CO   CA CO 

HE 

B 0.00 1.20 
 

- - 
 

- - 

P 1.81 1.06 
 

2.33 4.00 
 

2.67 5.00 

M 1.62 1.62 
 

2.33 3.60 
 

2.33 3.60 

A 2.33 2.67 
 

3.60 5.00 
 

4.13 5.00 

 
 
 
 
Tabela 5.2 - Valores de Tensão para implantes do tipo Hexágono Externo Wedge (HEW) nos quatro pontos ao longo do implante  sob carga axial (CA) e 

carga oblíqua (CO) 

  
 Profundidade de Inserção 

  
Grupo I ( – 2mm abaixo da crista óssea) 

 
Grupo II (nível ósseo) 

 
Grupo III (2mm acima) 

Implante Ponto CA CO   CA CO   CA CO 

HEW 

B 0.00 0.90 
 

- - 
 

- - 

P 1.81 2.33 
 

2.33 5.00 
 

2.33 5.00 

M 1.62 2.50 
 

2.67 3.60 
 

2.67 3.60 

A 4.13 5.00 
 

5.00 7.00 
 

7.00 7.00 
 
 
 
 

      
         8

7
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Tabela 5.3 - Valores de Tensão para implantes do tipo Hexágono Interno (HI) nos quatro pontos ao longo do implante  sob carga axial (CA) e carga oblíqua 
(CO) 

  
 Profundidade de Inserção 

  
Grupo I ( – 2mm abaixo da crista óssea) 

 
Grupo II (nível ósseo) 

 
Grupo III (2mm acima) 

Implante Ponto CA CO   CA CO   CA CO 

HI 

B 0.00 0.90 
 

- - 
 

- - 

P 1.62 3.10 
 

3.10 5.00 
 

2.30 5.00 

M 1.62 2.67 
 

3.00 4.13 
 

2.67 4.13 

A 2.67 4.00 
 

5.00 6.00 
 

5.00 6.00 
 
 
Tabela 5.4 - Valores de Tensão para implantes do tipo Cone Morse (CM) nos quatro pontos ao longo do implante  sob carga axial (CA) e carga oblíqua (CO) 

  
 Profundidade de Inserção 

  
Grupo I ( – 2mm abaixo da crista óssea) 

 
Grupo II (nível ósseo) 

 
Grupo III (2mm acima) 

Implante Ponto CA CO   CA CO   CA CO 

CM 

B 0.00 0.90 
 

- - 
 

- - 

P 1.81 2.50 
 

1.81 4.00 
 

3.00 5.00 

M 1.81 2.67 
 

2.00 3.00 
 

2.33 4.13 

A 2.50 2.67 
 

3.60 4.13 
 

4.00 5.00 
 

 

 

      
       8

8
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5.3 Comparação do valor de tensão entre os diferentes tipos de plataforma dos 

implantes com as conexões protéticas 

 

 

Para a comparação entre o tipo de conexão protética realizou-se o teste de 

Kruskal-Wallis uma vez que um dos grupos apresentou uma distribuição não normal. 

O teste mostrou que não houve diferença estatisticamente significante para os 

grupos quando se variou a conexão protética tanto para o grupo de carga axial 

(p=0.699) como para o grupo de carga oblíqua (p=0,235) 

De acordo com o gráfico 5.1 pode-se observar a distribuição das tensões nos 

pontos avaliados. Para todos os grupos de implantes os resultados se mostraram 

semelhante quanto à concentração de tensão. O ponto de maior tensão em todos os 

tipos de implantes nos três grupos de inserção óssea foi o ápice do implante. O 

ponto M referente ao meio do implante apresentou uma tensão menor que o ápice e 

semelhante à região da plataforma. Para todos os grupos de implantes os menores 

valores de tensão encontrados foram para o grupo I. Em sequência, o grupo II 

apresentou valores crescentes, assim como o grupo III que apresentou os maiores 

valores de tensão. Dentro dos grupos de implantes avaliados, o ápice do implante 

Hexágono Externo Wedge foi o que apresentou os maiores valores de tensões no 

geral. 
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Gráfico 5.1 – Ordem de franja para cada tipo de implante, sob carga axial, nos pontos P, M e A nos 
três grupos de inserção óssea avaliados (I, II e III) 

 

 

 
 
 

De acordo com o gráfico 5.2 pode-se observar a distribuição das tensões nos 

pontos avaliados. Para todos os grupos de implantes os resultados se mostraram 

semelhantes quanto à concentração de tensão. O ponto de maior tensão em todos 

os tipos de implante nos três grupos de inserção óssea foi o ápice do implante. O 

ponto M referente ao meio do implante apresentou uma tensão menor que o ápice e 

semelhante à região da plataforma. Para todos os grupos de implantes os menores 

valores de tensão encontrados foram para o grupo I. Em sequencia, o grupo II 

apresentou valores crescentes, assim como o grupo III que apresentou os maiores 

valores de tensão. 
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Gráfico 5.2 – Ordem de franja para cada tipo de implante, sob carga oblíqua, nos pontos P, M e A nos 
três grupos de inserção óssea avaliados (I, II e III) 
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5.4 Comparação do valor de tensão entre o pilar protético reto (carga axial) e o pilar 

angulado (carga oblíqua) 

 
 

Quando comparado o tipo de carregamento oclusal, encontrou-se diferença 

nas tensões entre todos os grupos de profundidade de inserção. O carregamento 

oblíquo apresentou maiores valores de tensão quando comparados ao grupo de 

carregamento axial (Teste de Wilcoxon p<0,05) para as três profundidades de 

inserção. Os grupos de profundidade de inserção foram comparados dois a dois pelo 

teste de Mann-Whitney. O teste mostrou que houve diferença estatisticamente 

significante entre os grupos (p<0,05) para os dois tipos de carregamento. Os 

resultados das comparações estão resumidos na tabela 5.5. A profundidade de 

inserção mostrou valores crescentes de acordo com os grupos, sendo que o grupo 

um apresentou os menores valores de tensão e o grupo III mostrou os maiores 

valores.  

 
 
Tabela 5.5 – Comparação dos valores entre carga axial (CA) e oblíqua (CO) para os três grupos de 

profundidade de inserção, bem como a comparação do grupo de profundidade de 
inserção entre si. Letras maiúsculas diferentes representam diferenças entre a 
profundidade de inserção e as letras minúsculas diferentes representam diferenças entre 
o tipo de carregamento 

 

 
Tipo de Carregamento 

Grupo CA CO CA X CO 
I 2,1 Aa 2,7 Ab p=0.0083 
II 3,1 Bb 4,0 Bc p=0.0025 
III 3,4 Bd 4,9 Ce p=0.0011 
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5.5 Avaliação do efeito da profundidade de inserção nos implantes com carga axial 

 

 

A partir da constatação da diferença entre os grupos de profundidade de 

inserção, o teste de normalidade foi feito para saber se a distribuição das variáveis 

apresenta uma distribuição normal ou não normal. O teste de normalidade ilustrado 

na figura 5.41 apresenta o conjunto de dois dados. O primeiro conjunto de dados é 

referente à amostra do grupo Carga Axial. É possível notar na ilustração que o ponto 

fora do desvio padrão demonstra que a distribuição não foi normal. A mesma 

situação não se aplica para o segundo conjunto de dados (Carga Oblíqua) uma vez 

que a distribuição permaneceu dentro da curva de normalidade. 

 

Figura 5.41 - Teste de normalidade, o grupo Carga Axial não apresentou distribuição normal 
diferentemente do grupo Carga Oblíqua 
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Uma vez que a distribuição não foi normal para a carga axial, como mostra a 

figura 5.42, aplicou-se o teste de correlação linear de Spearman para o grupo de 

carga axial e o teste de correlação de Pearson para o grupo da carga oblíqua para 

ver se os valores apresentavam uma associação com uma reta. Esse teste mostra 

se existe uma progressão e uma associação entre duas variáveis. 

 

Figura 5.42 - Avaliação de normalidade da amostra, coluna 2 Carga axial e coluna 3 
Carga oblíqua 

 

 
 

 

O teste de correlação de Spearman (Figura 5.43) mostrou uma correlação 

entre os resultados do grupo de Carga Axial e a formação de uma reta. Esse fato 

mostra alguma progressão dos dados de acordo com os grupos avaliados. A 

questão do valor de p ter dado <0,01 demonstra a associação com a formação da 

reta. 

  



95 

 

 

Figura 5.43 - Teste de correlação de Spearman mostrando correlação entre os dados e a 
formação de uma reta(Grupo da carga axial) 

 

 

 

 

O ultimo teste estatístico realizado foi a regressão linear simples. A figura 5.44 

mostra o resultado do teste para as variáveis, tensão sob carga axial e profundidade 

de inserção. O resultado mostrou uma associação estatisticamente significante para 

a associação dessas duas variáveis (p<0,05). A figura 5.45 ilustra a associação 

entre as variáveis e mostra a curva ascendente entre diminuição de inserção e 

aumento da tensão. 
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Figura 5.44 - Teste de regressão linear demonstrando a relação entre a tensão sob carga axial 
e o grupo de profundidade de inserção 

 

 

 
 

 
 
 

Figura 5.45 - Teste de regressão linear demonstrando a relação entre a tensão sob 
carga axial e o grupo de profundidade de inserção 
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5.6 Avaliação do efeito da profundidade de inserção nos implantes com carga 
oblíqua 
 

 

Da mesma forma, para o grupo Carga Oblíqua (figura 5.46) foi aplicado o 

teste de correlação de Pearson e os resultados foram semelhantes aqueles obtidos 

pelo grupo Carga Axial. Os resultados mostram forte correlação positiva (r=0.6396) 

entre tensão e profundidade de inserção (p < 0.0001), rejeitando-se, assim, a 

hipótese de nulidade e aceitando-se a alternativa. Em outras palavras, as duas 

variáveis em questão se mostram relacionadas.  

 

Figura 5.46 - Teste de correlação linear mostrando correlação entre os dados e a formação 
de uma reta (Grupo da carga Oblíqua) 

 

 
 

 

 

O último teste estatístico realizado foi o da regressão linear simples. A figura 

5.47 mostra o resultado do teste para as variáveis: tensão sob carga axial e 

profundidade de inserção. O resultado mostrou uma associação estatisticamente 

significante para a associação dessas duas variáveis (p<0,05). A figura 5.48 ilustra a 

associação entre as variáveis e mostra a curva ascendente entre redução de 

inserção e aumento da tensão. 
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Figura 5.47 - Teste de correlação de Pearson mostrando correlação entre os dados e 
a formação de uma reta (Grupo da carga Oblíqua) 

 

 
 

 
 

Figura 5.48 Teste de regressão linear demonstrando a relação entre a tensão sob 
carga oblíqua e o grupo de profundidade de inserção. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Os estudos têm demonstrado como a macrogeometria do implante, avaliada 

na complexidade da sua forma, englobando o desenho das roscas e tipo de conexão 

é fator de grande significado no comportamento da distribuição das tensões na 

estrutura de suporte, como pode ser observado nesta pesquisa, mais 

especificamente, o comportamento da distribuição das franjas ou das tensões, na 

região do ápice do implante cônico (Figura 5.20) comparado com o ápice do 

implante HEW (Figura 5.10). 

Especialmente quando as condições clínicas apresentam limites de altura ou 

de espessura, o formato do implante influencia diretamente sobre o osso 

remanescente (Goiato  et al. 2016a). Em alturas ósseas reduzidas, o ápice plano do 

implante parece melhorar a distribuição de cargas axiais. Este último foi o que 

apresentou os maiores valores de tensão, especialmente no ponto A (Gráfico 5.1). O 

formato em cunha desse implante demonstra o acúmulo de tensões em áreas que 

são geometricamente desfavoráveis, como vértices ou pontas pronunciadas. O 

mesmo resultado foi observado por Cesaretti et al. (2015) que instalaram um 

implante, indicado para no nível da mucosa, em um posicionamento infra-ósseo. Por 

ter uma plataforma com formato de “tulipa”, apresentando um vértice que representa 

o final da conexão protética, esta geometria, acredita-se, relaciona-se bem com a 

mucosa. Porém, biomecanicamente, a sua forma resultou em perda óssea mais 

acentuada em decorrência desse vértice apresentar tensão ao redor da plataforma. 

Todavia, o implante HEW tem a indicação para ser instalado em regiões onde a 

predominância da carga é oblíqua, como no caso do incisivo central superior, 

evitando-se cargas axiais que se direcionariam para o ápice do implante. 

A distribuição das tensões ao redor do implante mostrou-se de forma 

significativamente maior na carga oblíqua em relação à carga axial (Tabela 5.5), 

resultado esse semelhante aos observados por Tonella et al. (2011) e Goiato et al. 

(2016b). Chama a atenção, que na carga oblíqua, a concentração maior de franjas 

está presente em um lado do implante (Figuras 5.25; 5.30; 5.35; 5.40), resultados 

semelhantes aos encontrados por outros autores (Pellizzer et al. 2011; Das Neves et 

al. 2013; Goiato, et al. 2016b) Além disso, as ordens de franjas distribuídas ao redor 
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do implante apresentaram maiores valores no ponto A, o que confirma pesquisas 

realizadas anteriormente (Naves et al., 2013; Sotto-Maior et al., 2014). Como forma 

de comprovar ou validar esses dados, desenvolveram a mesma comparação para 

análise de elementos finitos seguindo os mesmos parâmetros dos corpos de prova, 

e encontrando resultados semelhantes (Anderson e Rayfield, 2012; Anami et al., 

2015).  

A utilização de certos tipos de conexões protéticas parece influenciar a 

estabilidade do sistema prótese / implante / tecidos adjacentes (Koo et al., 2012). 

Das Neves et al. (2013), avaliaram as tensões em implantes com conexão protética 

do tipo hexágono externo, hexágono interno e cone Morse e seus resultados foram 

similares aos do presente estudo. A dissipação das tensões ao redor dos implantes 

foi semelhante, tanto para a carga axial como para carga oblíqua Somente o modelo 

da avaliação, HE, apresentou valores menores de tensão sob carga oblíqua.  

O benefício biomecânico, por si só, não justifica a instalação dos implantes 

em um nível infra-ósseo para todas as conexões protéticas. De acordo com Palaska 

et al. (2016) quando compararam clinicamente implantes com conexão do tipo cone 

Morse com implantes de conexão do tipo hexágono interno, observaram que a perda 

óssea ao redor do implante parece estar mais associada com o tipo de conexão 

protética do que com o posicionamento em relação à crista óssea.   

A perda óssea ao redor do implante com conexão do tipo hexágono interno foi 

maior tanto para o grupo onde o implante foi instalado no nível da crista óssea como 

para o grupo infra-ósseo, quando comparado com o implante com conexão do tipo 

cone Morse.  

Vale observar que, sob o ponto de vista clínico, a perda óssea ao redor dos 

implantes, dependendo da situação, não deve ser encarada como peri-implantite 

(Poli et al., 2016) ou como um problema que necessite de intervenção. O 

posicionamento do implante em um nível infra-ósseo é bem indicado para criar um 

perfil de emergência adequado, principalmente em áreas onde a estética é 

requisitada. A partir do momento em que a coroa é instalada vai ocorrer uma 

remodelação do osso ao redor do implante em decorrência da peça protética. No 

caso de implante infra-ósseo, por mais que essa remodelação ocorra, o mais 

importante é que ela não alcança a primeira expira do implante. Diferente dos 

implantes que são instalados no nível ósseo, um mesmo valor de perda óssea vai 
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afetar as expiras do implante. (Kütan et al., 2015). Dessa forma, por mais que essa 

remodelação ocorra de forma similar para o posicionamento da plataforma em 

relação à crista óssea (Al Amri, 2016), um mesmo valor de perda óssea pode gerar 

desfechos diferentes para implantes infra-ósseos quando comparado a aqueles 

instalados no nível da crista óssea (Kütan et al., 2015).  

O efeito da profundidade no padrão de tensão para cada nível de inserção 

fica evidenciado quando se utiliza a regressão linear (Figuras. 5.45 e 5.48). Neste 

estudo isto foi possível graças à aquisição de dados quantitativos relacionados às 

ordens de franja (Kim et al., 2011; Teixeira et al., 2012). As condições II e III 

exemplificam a instalação dos implantes no nível da crista e uma possível perda 

óssea com a exposição de expira respectivamente. Para Al Amri (2016), essas duas 

condições são encontradas como resultado da remodelação óssea ao redor do 

implante. Sabendo-se que a remodelação vai acontecer na região da plataforma e 

do pilar protético, quanto menos essa remodelação afetar a perda óssea ao redor do 

implante, melhor a distribuição das tensões. Dessa forma, se a instalação for feita 2 

mm infra-ósseo, evitará que a remodelação  exponha a expira do implante  

A perda óssea progressiva é uma questão multifatorial e deve ser tratada da 

mesma forma (Pozzi et al., 2012). A concentração de tensões ao redor dos 

implantes é um desafio na clínica devido ao comprometimento estético que pode 

ocorrer em razão de instabilidade da altura óssea e, por consequência, do tecido 

gengival (Dierens et al., 2013). Os espécimes do grupo I (gráficos 5.1 e 5.2) 

apresentaram os menores valores de tensão, especialmente no ponto B. Este 

resultado tem grande importância, uma vez que, o ponto B é a representação do 

osso que suporta a papila. Se a tensão nessa área comprometer a estabilidade 

desse osso, a papila pode sofrer uma recessão e não preencher mais o espaço 

interproximal, dado que, para que ela o preencha, a distância da crista óssea até o 

ponto de contato, não pode ser maior do que 5 mm. Como existe uma instabilidade 

nesse sistema implante / osso / mucosa, o resultado da estética interproximal fica 

dependente do grau de reabsorção que possa ocorrer nessa região (Tarnow et al., 

2000; Tarnow et al., 2003; Gastaldo et al., 2004; Siqueira et al., 2013).  

Os resultados deste estudo sugerem que o posicionamento do implante em 

uma condição de maior suporte ao seu redor pode promover uma resposta 

biomecânica mais favorável por apresentar menor valor de tensão, em especial 
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neste ponto crucial do implante (ponto B). Essa conduta no momento do 

planejamento e instalação do implante pode favorecer a preservação óssea acima 

da plataforma. Este fato já foi reportado na literatura como favorável para 

manutenção da estabilidade dos tecidos ao redor do implante (Qian et al. 2009; 

Chou et al., 2010; Chu et al., 2011). 

A escolha de um implante de comprimento reduzido pode afetar o 

comportamento da distribuição das tensões. Assim, quanto menor o comprimento do 

implante, maior será a concentração das tensões. (Baggi et al., 2008; Guan et al., 

2009; Yu et al., 2009). A opção em se instalar um implante 2mm infra-ósseo pode 

ser contraindicada quando houver  uma oferta óssea de altura limitada. A utilização 

de implantes curtos, por consequência, aumenta o comprimento da coroa protética a 

partir do ponto da sua conexão com o implante. Dessa forma, há aumento do braço 

de potência da alavanca, o que pode aumentar significativamente as tensões ao 

redor do implante, principalmente para cargas oblíquas (Bayraktar et al., 2013). De 

qualquer forma, os níveis de tensão, cientificamente comprovados em modelo 

animal para gerar perda óssea dependente de sobrecarga oclusal, foram criados por 

uma situação atípica de carregamento oclusal. A relação braço de potência com 

braço de resistência e comprimento do implante foi de uma coroa com 7mm de 

braço de potência para 1mm de comprimento do implante. Este foi o primeiro 

trabalho que mostrou a degeneração óssea causada por sobrecarga oclusal 

(Nagasawa et al., 2013).  

Os resultados da presente pesquisa possibilitaram ao clínico melhor 

entendimento, melhor discernimento e escolha em relação ao tipo de implante que 

deverá ser indicado para situações clínicas específicas, dentro da metodologia 

empregada. A metodologia da fotoelasticidade tem sido aplicada de forma efetiva no 

campo das pesquisas odontológicas, não somente associadas aos implantes, mas 

em muitas outras especialidades (Ma et al., 2011; Christopoulos et al., 2012; Oliveira 

et al., 2012; Rullmann et al., 2012; Sato et al., 2012; Ferraço et al., 2013). A 

obtenção dos resultados provém uma avaliação que pode ter como base de dados 

qualitativos da tensão distribuída, por meio da largura das franjas, bem como da 

quantidade (Pellizzer et al., 2010; Pellizzer et al., 2011; Tonella et al., 2011). A outra 

vertente das avaliações dos resultados dessa metodologia vem por meio de tabelas 

padrões de ordem de franja. Essa avaliação quantitativa permite reprodutibilidade 

dos resultados (Kim et al., 2011; Teixeira et al., 2012), bem como uma padronização 
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da análise. Embora existam outras abordagens, como a utilização do programa 

“Fringes” para avaliação dos resultados (Das Neves et al., 2013), a avaliação 

quantitativa dos dados da ordem de franja resultante foram utilizados diretamente no 

teste de regressão linear, assumindo que este parâmetro foi primordial para 

tendência experimental observada da relação entre a ordem de franja e o nível de 

inserção do implante. 

Diante das observações, acreditamos que outros estudos deverão ser 

realizados para novos esclarecimentos, especialmente do ponto de vista clínico, 

sobre a influência da instalação dos implantes variando o posicionamento da 

plataforma em relação à crista óssea. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

De acordo com as limitações deste estudo pode-se concluir que a 

macrogeometria, profundidade de inserção da plataforma e tipo de carregamento 

oclusal influenciam no comportamento da distribuição das tensões ao redor dos 

implantes. Em relação à conexão protética, os resultados mostraram padrões de 

franjas semelhantes independentemente do tipo de conexão. 
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