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O mais alto grau da sofisticação é a simplicidade
Leonardo da Vinci

RESUMO

Gomes MHG. Análise fotoelástica das tensões ao redor das estruturas periimplantares, suportes de prótese fixa com revestimento em cerâmica. [Tese]
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2013. Versão Corrigida

Esta pesquisa teve como objetivo avaliar, o comportamento das tensões na estrutura
de suporte peri-implantar, decorrentes da pressão atuante sobre uma prótese fixa
revestida em cerâmica, por meio do método fotoelástico. Foram confeccionadas três
mandíbulas em resina fotoelástica, cada uma contendo 5 implantes hexágono
externo de 3,75mm de diâmetro, com comprimentos variáveis denominadas MOD10
(implantes com 10mm); MOD13 (implantes com 13mm); MOD15 (implantes com
15mm), localizados na região interforaminal, paralelos entre si. Foi construída uma
estrutura de prótese fixa em cobalto/cromo, com extensão distal bilateral (cantilever)
de 15mm de comprimento, revestida por cerâmica, aparafusada sobre pilares micro
unit com cinta de 1,0mm. Foi realizado um correto ajuste oclusal, em máxima
intercuspidação, entre os dentes antagonistas. Os modelos foram submetidos à
pressão de 1,0 e 3,0 bars, de forma a incidir axialmente sobre os implantes. O
comportamento foi avaliado por visualização direta, em tempo real, e pelas imagens
realizadas por meio dos registros fotográficos. Os resultados mostraram que, quanto
maior o comprimento do implante, maior a propagação de tensão ao longo do corpo
do implante e nos seus ápices; os implantes localizados mais distalmente, próximos
ao cantilever, apresentaram maiores tensões em relação aos demais; o aumento do
comprimento do implante aumentou a propagação de tensão ao longo da estrutura
mandibular, como o corpo e ramo ascendente da mandíbula. Concluiu-se que: 1.
Quanto maior o comprimento do implante suporte de prótese fixa, revestida em
cerâmica, as tensões são mais distribuídas ao longo do seu corpo e ápice,
propagando-se pelas estruturas mandibulares. 2. Os implantes próximos ao
cantilever são os mais sobrecarregados, apresentando as maiores tensões.
Palavras chave: Implantes dentários. Cantilever. Tensão. Prótese fixa implanto
suportada.

ABSTRACT

Gomes MHG. Photoelastic analysis of tensions around peri-implant structures, fixed
prosthesis support with ceramic coating. [Thesis] São Paulo University; 2013. Versão
Corrigida

The purpose of this research was to evaluate, using the photoelastic method, the
behavior of tensions on peri-implant-supported structure deriving from pressure
applied to a ceramic-coated fixed prosthesis . Three photoelastic-resin mandibles
were built, each of them containing five 3.75-mm external hexagon implants with
variable lengths and denominated MOD10 (implants with 10mm), MOD13 (implants
with 13mm), MOD15 (implants with 15mm), located in parallel with each other in the
interforaminal region. A fixed cobalt/chrome prosthesis structure was built with
15mm-bilateral-distal-length (cantilever), coated in ceramic, and screwed onto
microunit pillars with a 1.0mm belt. A proper oclusal adjustment was performed at
maximum intercuspation between antagonistic teeth. Models were submitted to
pressures of 1.0 and 3.0 bars applied on implants at axial ends. Their behavior was
evaluated by direct real-time visualization and by photographic images. Results
showed that the greater the implant length, the greater the propagation of tension
along implant length and on its apices; implants distally located, next to the cantilever,
presented greater tensions in relation to others; as implant length increase,
propagation of tension along the mandibular structure, such as the mandible body
and ascending arm, also increase. Conclusion was 1. The longer the fixedprosthesis-supported implant, coated in ceramic, the more tensions are distributed
along its body and apex, propagating along mandibular structures. 2. Implants closer
to the cantilever are those supporting the highest load and presenting the highest
tensions.
Keywords: Dental implants. Cantilever. Tension. Fixed prosthesis supported by
implants
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1. INTRODUÇÃO

A implantodontia, desde a concepção da osseointegração, proporcionou o
maior avanço da Odontologia dos últimos tempos. Indivíduos parcial ou totalmente
mutilados com a perda de seus órgãos dentários obtiveram a possibilidade de
reabilitação do seu sistema mastigatório, com maior conforto, retenção, estabilidade
e estética, na maioria dos casos.
A reconstrução de arcos dentários totalmente desdentados são os mais
críticos em relação ao desempenho biomecânico, pois necessitam de peças
protéticas mais complexas e, por vezes, segmentos com extensão distal. A forma
como as forças mastigatórias são recebidas pelas próteses e transferidas aos
implantes e, destes ao osso ao seu redor, determina a sua permanência de maneira
saudável na estrutura

de suporte,

conferindo resultados significativos na

Odontologia.
A manutenção e longevidade das reabilitações protéticas com implantes
representam, ainda, um grande desafio para os pesquisadores. A magnitude, a
forma e a direção da força e o mecanismo de sua transferência através dos
implantes são de fundamental importância para não prejudicar o osso que está ao
seu redor. Sua permanência como suporte protético, em longo prazo, é determinada
por vários fatores, tais como: quantidade e qualidade óssea, desenho do implante e
seu tratamento de superfície, técnicas cirúrgica e protética, escolha da estrutura e
componentes protéticos, comprimento do cantilever e o tipo de revestimento
estético, os quais podem interferir na distribuição das forças mastigatórias
(Schnitman et al., 1997; Duyck et al., 2000; Sahin; Çehreli, 2001; Van Steenberghe
et al., 2004; Smet et al., 2007).
De acordo com o protocolo clássico descrito por Brånemark para mandíbulas
totalmente desdentadas, dois estágios cirúrgicos são necessários. No primeiro, os
implantes de titânio em forma de parafuso são colocados na parte anterior da
mandíbula, entre os foramens mentuais, em números variáveis entre quatro a seis
implantes, com diâmetros de 3,75mm. Sugere-se tempo de cicatrização de quatro a
seis meses entre a primeira e a segunda etapa cirúrgica, que permitirá a instalação
de prótese fixa total com a presença de infraestrutura metálica e cantilever entre 15
a 20mm de comprimento (Brånemark, 1983; Brånemark et al., 1995; Engstrand et
al., 2003).
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Os implantes de titânio são amplamente utilizados na reabilitação oral devido
às vantagens oferecidas por suas propriedades mecânicas e excelente ancoragem
óssea, conhecida como osseointegração, considerada essencial para a terapia com
implantes (Merz et al., 2000; Cibirka et al., 2001; Attard; Zarb, 2004).
A compreensão das possíveis combinações relacionadas aos comprimentos
dos implantes com a estrutura protética, comprimento do cantilever e revestimento
estético, local de aplicação da força, permite prever, com bom nível de aproximação,
o comportamento das tensões resultantes entre o implante e o osso de suporte.
Entretanto, devido ao grande número de variáveis, muitos estudos se mostram
necessários para que os planejamentos e procedimentos clínicos se tornem mais
precisos e com melhores índices de sobrevida das resoluções reabilitadoras.
A distribuição de tensões pelos implantes, os quais apresentam muitas
variáveis, como diâmetro, comprimento, tratamento de superfície, tipo de conexão,
colocados na região anterior da mandíbula, fornece subsídios para fundamentação
de pesquisas (Sadowsky; Caputo, 2004; Sahin et al., 2002). Porém, não somente
aspectos relacionados ao implante em si interferem nesse processo, mas, o desenho
da estrutura metálica da prótese fixa, o material com o qual é confeccionada e,
principalmente, a sua extensão, agravam-se quando esta apresentam um segmento
distal, formando um braço de alavanca - o cantilever (Karl et al., 2008; Grecco et al.
2009; Jacques et al., 2009).
A incorporação do cantilever pode resultar em maior magnitude de
concentração de tensões no osso ao redor dos implantes (Rangert et al., 1995)
principalmente na dependência do seu comprimento (Rodriguez et al., 1993). Porém,
poucos estudos foram realizados para determinar a possível influência da extensão
do cantilever na reconstrução do arco dental inteiro, existindo controvérsias sobre o
tema, como o relatado por Romeo et al., 2003, que observaram que nem o local do
implante, nem o comprimento do cantilever influenciaram no comportamento da
prótese fixa ou na taxa de sobrevivência do implante.
Outro componente da prótese a ser considerado em relação à transmissão de
forças ao tecido ósseo é o material de recobrimento externo da estrutura metálica da
prótese fixa com cantilever. A força de compressão criada no metal da estrutura pelo
material de revestimento pode trazer fratura ou separação entre este e o metal
(Carlsson; Carlsson, 1994; Soumeire; Dejou, 1999; Çiftçi; Canay, 2001). As
pesquisas mostram diferentes comportamentos entre os vários materiais de
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recobrimento estético, como a resina acrílica, resina composta com suas variáveis e
a cerâmica (Conserva et al., 2009; Meric et al., 2011). A cerâmica é amplamente
empregada para revestir as próteses fixas suportadas por implantes, devido às suas
características, uma das quais relaciona-se ao alto módulo de elasticidade, que, por
isso, dificulta a absorção do impacto da força mastigatória, portanto transmitindo-as
diretamente para a estrutura metálica, implante ou osso circunvizinho sem
amortecimento das estruturas (Davis et al., 1988; Çiftçin; Canay, 2000; Çiftçi; Canay,
2001; Conserva et al., 2009).
Para suprir a carência e a dificuldade de se obter informações sobre sistemas
de prótese simplificados, muitos estudos utilizaram informações e dados extraídos
de modelos experimentais, analíticos e computacionais (Celik; Uludag, 2007; Van De
Velde et al., 2007; Maeda et al., 2007) podendo os mesmos orientar novas
pesquisas e estudos clínicos, antecipando desvantagens e racionalizando o tempo
clínico. Atualmente, entre as técnicas experimentais mais empregadas para o estudo
do comportamento de tensões na implantodontia, a técnica da fotoelasticidade
apresenta-se como meio adequado de análise em corpos de geometria complexa,
como a mandíbula humana e sua interação com suas respectivas próteses (Çehreli
et al., 2004; Laganá et al., 2004; Laganá et al., 2007; Markarian et al., 2007).
Para estudar a transmissão das forças mastigatórias, que incidem sobre as
próteses fixas com cantilevers e suportadas por implantes, às estruturas ósseas de
suporte, foi o objetivo analisar a influência do comprimento dos implantes no
comportamento biomecânico desta modalidade protética, quando da estrutura
revestida por material cerâmico.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

Skalak (1983) observou por meio de resultados clínicos, que os implantes
instalados nos arcos dentários resistem às ações das cargas que ocorrem durante a
função mastigatória e que as forças de oclusão são comparáveis àquelas da
dentição natural. Entre as várias conclusões, destacou o uso dos implantes de rosca,
que possibilitam embricamento com o tecido ósseo numa escala macro,
possibilitando o desenvolvimento de resistência que este oferece às forças de
compressão e cisalhamento.

Davis et al (1988) avaliaram, por meio do elemento finito, o comportamento
mecânico da estrutura protética revestida por dentes artificiais em resina acrílica e
porcelana em próteses sobre implantes osseointegrados e verificaram que a primeira
pode reduzir a concentração de tensões na interface osso/implante, enquanto a
porcelana pode aumentá-la.

Lindquist et al. (1988) realizaram estudo longitudinal, por um período superior
a 6 anos, avaliando a perda óssea ao redor de implantes osteointegrados de titânio,
suportes de próteses fixas, de acordo com o protocolo de Brånemark, em quarenta e
seis pacientes. A perda óssea foi medida pela média estereoscópica de radiografias
intrabucais. Os resultados mostraram que a perda óssea foi menor que 0,5mm
durante o primeiro ano pós-cirúrgico e, posteriormente, de 0,06 a 0,08mm
anualmente. Higiene bucal deficiente e briquismo influenciaram significantemente na
perda óssea, sendo maior ao redor dos implantes mediais quando comparados aos
implantes mais distalizados.

Falk et al. (1989) avaliaram a força da mastigação em máxima
intercuspidação e, em dez pacientes portadores de próteses tipo protocolo inferior e
prótese total superior. As forças foram medidas usando-se oito transdutores de
miniaturas de strain gauge colocados na prótese superior e uniformemente
distribuídos sobre o arco dental, em quatro pontos de contato oclusal sobre o
segmento da estrutura e sobre cada uma das quatro unidades das extremidades
livres, simultaneamente, o que propiciou um panorama detalhado da distribuição de
força. A somatória de forças desenvolvidas durante a máxima intercuspidação
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habitual e mastigação apresentou a mesma magnitude previamente relatada pelos
pacientes com suporte dentário de prótese fixa total da arcada, ocluindo com dentes
naturais, empregando a mesma metodologia. Diferente do resultado obtido com
próteses de extensões distais suportadas sobre dentes naturais, ocluindo com dente
natural, fechamento e forças de mastigação, as forças aumentaram bilateralmente
em direção distal. Na média, 70% das forças foram originadas na extremidade livre e
30% no segmento da prótese suportada pelos implantes.

Lundgren et al. (1989) mediram as forças mastigatórias na posição de
máxima intercuspidação, em pacientes com próteses tipo protocolo, ocluindo com
prótese total superior. Oito miniaturas de transdutores de strain gauge foram
montados nas próteses superiores capazes de registrar simultaneamente o local e a
força total sobre a prótese como um todo. Na oclusão cêntrica, com contatos
oclusais simultâneos, em todas as próteses, os sensores de oclusão, em máxima
intercuspidação e nos movimentos mastigatórios, foram distalmente aumentados.
Eliminando os contatos oclusais do primeiro elemento suspenso, bilateralmente, em
aproximadamente 100μm, resultou uma diminuição total em máxima intercuspidação
e forças de mastigação sobre o segmento do elemento suspenso, mas não
influenciou o efeito de alavanca, na junção distal do último retentor. Quando
eliminado o contato oclusal do segundo elemento suspenso, aproximadamente
100μm, houve redução pronunciada da força em máxima intercuspidação e durante
os movimentos mastigatórios sobre a prótese como um todo, assim como o
seguimento do elemento suspenso também resultou em marcante diminuição na
junção da alavanca com o segmento da extremidade livre.

Rangert et al. (1989) estudaram a relação entre a geometria das restaurações
protéticas e sua influência na carga mecânica sobre os implantes. Orientaram
procedimentos para o controle dessas cargas enfatizando quais desenhos das
próteses podem ser usados na prática clínica. Com a Classe I como referência,
várias situações clínicas e próteses sobre implantes são discutidas e avaliadas, tais
como diferentes tipos de carga, momento de força e momento de flexão, força na
unidade de ancoragem, momento fletor na unidade de ancoragem, união do
parafuso, carga máxima a ser suportada.
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Clelland et al. (1991) simularam a carga oclusal sobre implante. Observaram
que o titânio não apresenta fadiga sob a ação das forças de oclusão normais. O
titânio é mais rígido que o osso, porém seu módulo de elasticidade é próximo
daquele do osso, permitindo melhor distribuição das tensões na interface ossoimplante. Concluíram que a carga capaz de ser suportada pelo implante sem causar
dano ao osso adjacente é de difícil mensuração e desconhecida.

Hobkirk e Schwab (1991) pesquisaram a deformação mandibular em
pacientes com implantes osteointegrados. Os movimentos mandibulares a partir da
posição de repouso resultaram em deslocamento entre os implantes. Há uma
tendência maior ao deslocamento quando os implantes apresentam espaço extenso
entre si, em mandíbulas cujo remanescente ósseo é reduzido ou estreito.
Desconhecem o efeito desse fenômeno, mas recomendam ter consciência desse
fato quando se tratar de pacientes com implantes muito separados em mandíbula
com um diâmetro de sínfise reduzido.

Jemt e Stalblad (1991) realizou um estudo clínico longitudinal no qual avaliou
391 maxilas e mandíbulas totalmente desdentadas e reabilitadas com próteses fixas
sobre implantes múltiplos. Após um ano de acompanhamento, o índice de sucesso
encontrado foi de 99,5% para as próteses e 98,1% para os implantes, sendo que os
implantes maxilares (1,5%) apresentaram perda maior que os mandibulares (0,3%).
O maior número de falhas protéticas foi verificado na maxila, sendo mais comuns
problemas fonéticos e fraturas da base da resina. Para a mandíbula, a complicação
protética mais relatada foi mordedura de lábios e bochechas. A maioria dos
problemas foi facilmente resolvida e poucos prejudicaram a estabilidade encontrada
para as próteses fixas.

Lum (1991) não recomenda o uso de implantes curtos, pois acredita que as
forças oclusais devem ser dissipadas sobre uma área mais ampla de implante para
que o osso seja preservado. Estudos realizados por meio de elementos finitos (FEM)
têm mostrado que forças oclusais são transmitidas inicialmente às áreas da crista
óssea, mais do que através de toda a área de interface osso/implante. O clínico deve
prover um suporte adequado, utilizando os implantes de maior diâmetro e o maior
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número de implantes possíveis. A razão do uso de implantes mais longos é facilitar a
transferência de forças oclusais para uma superfície de osso maior, resultando uma
distribuição mais favorável de carga.

Bidez e Misch (1992), baseados em suas pesquisas clínicas e laboratoriais,
observaram que o desenvolvimento de uma interface pode ser fortemente
influenciado pelo ambiente mecânico. A oclusão serve como um importante
determinante para estabelecer a direção de carga. Forças compressivas devem ser
dominantes nas próteses sobre implantes, porque o osso cortical é mais resistente à
compressão. A pressão exercida sobre os implantes pode ser controlada se for
levada em consideração a influência do desenho do implante, a técnica cirúrgica e a
prótese. O desenho do implante tem uma influência na natureza da transferência de
força na interface osso/implante. Quanto maior o comprimento do implante, maior
quantidade de osso; consequentemente, melhor será a osteointegração.

Meijer et al. (1992), por meio do método de elemento finito bidimensional,
avaliaram um segmento frontal mandibular para verificar a distribuição de tensões
sob a influência de três fatores: a presença de barra entre os implantes; o
comprimento dos implantes e a altura da mandíbula, visando a quantidade de osso
ao redor dos implantes. Aplicou somente componente de carga vertical. Sob sete
condições de carregamento, para duas alturas de osso na mandíbula (15,0 e
7,0mm), as tensões foram sempre localizadas no pescoço do implante, na camada
cortical superior. Não foi encontrada tensão de tração em qualquer das situações
analisadas ou não foi significativa. Concluíram que o comprimento do implante tem
pequena influência na quantidade de tensão no carregamento vertical.

Mericske-Stern et al. (1992) analisaram as forças mastigatórias e funcionais
em três eixos com sobredentadura suportada por implantes na mandíbula. Cinco
indivíduos desdentados foram selecionados, cada um com dois implantes
mandibulares. Transdutores de força piezoelétricos tridimensionais, montados em
duas partes dos implantes ITI Bonefit e rigidamente conectados com a prótese. As
forças foram medidas na direção vertical, latero medial e anteroposterior por um
registro eletrostático do tipo plotter. As modalidades de prova foram: de leve toque,
triturar, força oclusal máxima e teste de mastigação com alimento. Resultados
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mostraram que os cinco indivíduos desenvolveram padrão similar de tensão, mas
quantitativamente diferente foram as forças de oclusão e mastigação. Em todos, com
exceção de um indivíduo, a força oclusal máxima reduzida foi encontrada
comparada aos indivíduos dentados e indivíduos desdentados com prótese parcial
fixa presa sobre implantes. Os registros dos ciclos no processo mastigatório
resultaram em um ritmo de força bem regular, similares àqueles indivíduos dentados,
mas com uma leve redução de velocidade. Todos os padrões de tensão mostraram
que as forças oclusais de mastigação foram principalmente direcionadas na vertical,
medial e dimensão anterior. O componente dominante foi o vertical.

Denissen et al. (1993) apresentaram uma combinação de vários conceitos
oclusais no posicionamento de dentes entre as próteses totais na arcada superior,
prótese tipo protocolo inferior. Para assegurar um resultado positivo quando
desenhada tal oclusão, três fatores precisam ser considerados: satisfação do
paciente, preservação do osso maxilar superior e encurtamento do arco mandibular.
Recomenda-se que, em oclusão cêntrica, os molares tenham um contato oclusal
lingualizado; os pré-molares com contato oclusal vestibularizado e os dentes
anteriores, uma relação oclusal aberta. Para uma oclusão excêntrica, uma
articulação balanceada é mais favorável que uma oclusão mutuamente protegida.

Rodriguez et al. (1993) avaliaram a relação entre a extensão dos cantilevers
com a perda óssea ao redor dos implantes, para próteses tipo protocolo, durante o
carregamento dos cantilevers. Uma prótese tipo protocolo com seis implantes foi
colocada em um modelo simulando mandíbula humana feita de resina. Os implantes
possuíam comprimento de 15mm e diâmetro de 4mm. Quatorze diferentes arranjos
foram testados em carregamentos estáticos unilaterais, com distâncias de 7mm,
14mm e 20mm na distal do pilar terminal. A tensão gerada no osso adjacente ao
pilar terminal aumentou de forma diretamente proporcional ao aumento do
comprimento dos cantilevers. Quando o comprimento aumentou de 7mm para
14mm, o incremento de tensão na região adjacente ao último implante foi de 30%;
de 14mm para 20mm, o valor crescente foi de 55%; de 7mm para 20mm, foi de
101%. Concluíram que próteses com extensão distal, superior a 7mm, não devem
ter número reduzido de implantes.
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Meijer et al. (1994), empregaram o método de elementos finitos tridimensional
para avaliar a distribuição de tensões no osso ao redor de dois e quatro implantes
colocados na região de sínfise da mandíbula, com dois estágios de reabsorção. Não
observaram a redução de tensão nas extremidades livres quando a carga foi
distribuída por quatro implantes em relação à configuração com dois implantes.
Entretanto, houve uma tendência para o aumento gradual de tensão com a
diminuição da altura da mandíbula, isto é, o fator que influenciou no aumento das
tensões transmitidas ao osso foi o grau de reabsorção das mandíbulas.

Schackleton et al. (1994) analisaram retrospectivamente as complicações
decorrentes do uso de comprimentos de cantilevers de 15mm e acima de 15mm e
até 22mm, em próteses apoiadas sobre implantes. Concluíram que cantilevers mais
longos levam ao aumento do risco de fracasso, e o uso de cantilevers de 15mm
seria um número arbitrário e que parece ser razoável.

White et al. (1994) avaliaram, pelo método fotoelástico, os efeitos do
comprimento do cantilever na transferência de carga para a mandíbula. Foi
construído um modelo fotoelástico de uma mandíbula desdentada humana,
moderadamente reabsorvida, com implantes de 13 milímetros de comprimento.
Simulações de cargas oclusais em comprimentos variados sobre o cantilever foram
aplicadas na superfície oclusal de uma prótese fixa confeccionada para o
experimento. As maiores tensões localizaram-se na crista distal do implante distal
em todos os comprimentos do cantilever. Foi observada pequena tensão nos
implantes adjacentes. Ocorreu aumento desproporcional das forças à medida que foi
aumentado o comprimento do cantilever.

Brånemark et al. (1995) realizaram um estudo retrospectivo em 156 pacientes
reabilitados, de dez anos, com próteses implanto-suportadas, nos quais avaliou-se,
de maneira comparativa, o índice de sobrevivência dos implantes para casos onde
os mesmos foram utilizados em número de quatro ou seis. O protocolo de dois
estágios cirúrgicos foi conduzido. Após o período de cicatrização (três a quatro
meses para mandíbula e cinco a oito para maxila), foram instaladas próteses fixas
em ouro e resina acrílica. Radiografias foram tomadas no momento da instalação da
prótese e anualmente até completar dez anos de acompanhamento. Os resultados

33
mostraram que o índice de sobrevivência na mandíbula foi de 88,4% e 93,2% para
tratamentos com quatro e seis implantes, respectivamente. Para a maxila, os
mesmos índices foram de 80,3% e 78,3%, respectivamente. Os autores concluíram
que embora exista o risco de perder um ou mais implantes quando somente quatro,
ao invés de seis, são instalados para suportar uma prótese fixa, a probabilidade de
manutenção por dez anos mostrou-se semelhante para ambos os grupos. Portanto,
reconstruções protéticas podem ser realizadas com quatro implantes com grande
previsibilidade de manutenção. Ressaltaram, ainda, a importância de se observar
qualidade e quantidade óssea, bem como comprimento dos implantes.

Assif et al. (1996) analisaram a transferência de tensão de um implante,
suporte de uma prótese parcial fixa. Uma estrutura de implantes conectados aos
pilares foi incorporada a um modelo fotoelástico tridimensional de uma mandíbula.
Os strain gauges foram fixados na superfície superior da estrutura e foi aplicada uma
carga vertical de 7,5kg, em sete pontos da estrutura. As medições derivadas destas
simulação revelaram que houve uma relação direta entre a distribuição de tensões
na estrutura metálica e as tensões criadas na estrutura de suporte em torno dos
implantes, o modo de transferência de carga e tensão de distribuição foi diretamente
proporcional à distância entre os componentes do ponto de carga e, quando o
cantilever foi carregado, a maior parte da tensão foi distribuída dentro do cantilever
em relação ao pilar distal. Nessa simulação, o estresse foi distribuído sobre os dois,
ou no máximo três sensores, o mais próximo dos implantes, com o implante distal
resultando o mais estressado.

Isidor (1996) estudou a perda óssea ao redor dos implantes. Verificou que a
sobrecarga oclusal é a principal causa para a perda da osteointegração e não o
acúmulo de placa bacteriana, como se acreditava. A perda da osteointegração foi
observada de 4,5 a 15,5 meses após o início da sobrecarga oclusal. Nenhum
implante com acúmulo de placa bacteriana foi perdido, porém foi observada,
radiograficamente, uma média de 1,8mm de perda do nível ósseo após 18 meses.
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tridimensionais de implantes dentais sobre cargas não-axiosimétricas, observaram
que o máximo de tensão ocorre ao redor do pescoço do implante.
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Glantz e Nilner (1998) relataram que o número de implantes de suporte é um
dos fatores de maior importância correlacionado à biomecânica do sistema. A
resistência funcional melhora com o acréscimo de implantes. Outro fator de
relevância mencionado é o comprimento das fixações, para atenuar o momento
fletor. Porém nos pacientes com maior reabsorção óssea, menores deverão ser os
comprimentos dos implantes e maiores as infraestruturas, para compensar a
alteração da dimensão vertical de oclusão, aumentando, assim, o momento fletor.
Com relação ao posicionamento dos implantes, desenhos em arco na instalação de
três ou mais implantes, em áreas desdentadas, criam situações relativamente mais
resistentes e mais favoráveis que posicionamentos lineares.

Stegaroiu et al. (1998) compararam, pelo método do elemento finito, a
distribuição das tensões numa mandíbula restaurada com três tipos diferentes de
prótese sobre implantes, com diferentes posicionamentos. Os materiais analisados
nos modelos foram isotrópicos, homogêneos e módulo de elasticidade linear
utilizados em próteses sobre implantes de três elementos. Foram utilizados três
modelos, com três coroas, sobre três implantes; três coroas sobre dois implantes e
um pôntico e três coroas sobre dois implantes e um elemento suspenso para distal.
Os autores concluíram que o maior aumento de tensão no sentido médio distal foi
encontrado no modelo com elemento suspenso para distal e, no sentido vestíbulolingual, o modelo que

mostrou menor tensão foi o de três coroas sobre três

implantes.

Soumeire e Dejou (1999) compararam in vitro a capacidade de absorção de
tensões por diversos materiais: resina composta por micropartículas; cerâmica de
baixa fusão; liga áurea e cerâmica convencional, quando utilizados em próteses
sobre implantes. Mediram a amplitude máxima da força transmitida à interface ossoimplante e o tempo até atingir o pico de força, após a aplicação de uma carga de
impacto de 100N na superfície oclusal. A liga de ouro transmitiu a maior força no
menor tempo. A resina composta e a cerâmica de baixa fusão não reduziram a
amplitude da força de impacto quando comparada à cerâmica convencional. Porém
o tempo até atingir o pico de força foi mais longo para a resina do que para a
cerâmica convencional.
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Çiftçi e Canay (2000) investigaram os efeitos na distribuição de tensões ao
redor dos implantes e tecidos circunvizinhos de vários materiais para fabricação de
próteses fixas sobre implantes, pelo método dos elementos finitos. Os materiais
estudados foram cerâmica, liga de ouro, resina composta, resina composta
reforçada e resina acrílica. As próteses foram carregadas com força vertical estática
de 500N, horizontal de 142N e oblíqua de 100N, simulando as cargas mastigatórias.
Os resultados mostraram que as tensões se concentraram na região óssea cortical
ao redor da cervical dos implantes. A porcelana e a liga de ouro produziram as
maiores tensões nessa região. As tensões geradas pela resina acrílica e pela resina
composta reforçada foram 25% e 15% menores, respectivamente, do que para a
porcelana e o ouro. Os materiais resinosos mostraram-se efetivos a redução de
tensões geradas por diferentes condições de aplicação de carga. A porcelana e a
liga de ouro geraram valores de tensão no lado lingual dos implantes e atingiram
valores máximos de força do osso cortical.

Sadowsky e Caputo (2000) avaliaram, por meio de uma análise fotoelástica, o
comportamento de quatro implantes retendo sobredentadura mandibular, analisando
a transmissão de cargas de sobredentaduras com e sem contato com o rebordo
desdentado. Foi elaborado um modelo fotoelástico contendo 4 implantes, em
seguida confeccionadas barras com cantilever e sem barra com calha, obtida por
eletrodeposição e ancoragens individuais para cada implante. Concluíram que: sem
o silicone simulando a mucosa no rebordo posterior, a barra com cantilever causa
maiores concentrações de tensões sobre o implante distal; sem um íntimo contato
com o rebordo de suporte posterior, os sistemas de ancoragem que utilizam
cantilever quando sob carga, geraram maiores tensões sobre os implantes nas
mesmas condições. Com um íntimo contato com o rebordo, todos os sistemas de
ancoragem transferem menores concentrações de tensões para a região de
implantes distais.

Snauwaert et al. (2000) realizaram estudo longitudinal por um período de 15
anos, com total de 4971 implantes instalados em 1315 pacientes, contemplando
casos totais e parciais. Implantes com 13mm de comprimento apresentaram os
maiores índices de sucesso, contra indicando implantes abaixo de 10mm de
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comprimento, com maiores índices de insucesso. A maxila apresentou maiores taxas
de perda óssea e insucesso de implantes. O trabalho foi inconclusivo a respeito do
diâmetro dos implantes, mediante o baixo número de implantes com 5mm usados.
As taxas anuais de fratura de implantes foram menores que 0,2% e falhas
mecânicas normalmente ocorrem com parafunções correlacionadas ou não por
sobrecargas ocasionais. Alguns fatores de risco são citados: 1 – Hábitos
parafuncionais (bruxismo, apertamento); 2 – inclinação dos implantes para fora do
eixo de força; 3 – proporção coroa/implante desfavorável; 4 – comprimento de
cantilevers.

Watanabe et al. (2000) analisaram e compararam quatro tipos de
superestruturas aparafusada ao corpo dos implantes, dentro do sistema de
implantes IMZ. Três implantes IMZ incorporados no centro de um bloco de
poliuretano (30 x 40 x 30mm), e 16 estruturas foram fabricadas por quatro métodos:
uma peça casquete, uma peça casquete unida por solda e passiva. Seis strain
gauges foram colocados sobre a superfície do bloco de um milímetro de distância.
Três implantes foram numerados e uma prótese parcial fixa foi colocada sobre esses
implantes e aparafusados com uma chave de torque com 14,5N/cm. Esse
procedimento foi repetido 7 vezes para cada prótese parcial fixa e cada tensão
criada foi medida quando o último parafuso foi apertado. Em todas as próteses
parciais fixas, as tensões foram produzidas em torno dos corpos de implante,
quando os parafusos de fixação da prótese foram apertados e a tensão foi aliviada
com um afrouxamento. A magnitude da tensão foi maior com o método de uma peça
casquete ou com o método de corte/soldagem do que com os métodos de solda e
de ajuste passivo. Nos dois métodos de soldagem, quando o parafuso do implante
do meio foi apertado antes do que aqueles dos implantes diretos, a magnitude da
tensão foi menor com o método de soldagem do que com o método de peça
casquete/cortada e soldada. Quando a ordem dos apertos foi trocada, houve
significativa diferença na magnitude da tensão de cada medidor com o método de
soldagem. Com o método de assentamento passivo, não houve detecção de
diferença na magnitude da tensão atribuída na ordem do aperto dos parafusos. A
magnitude da tensão produzida ao redor do parafuso de retenção da prótese foi
significativamente menor com o método de ajuste passivo quando comparado com
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os outros 3 métodos. Além disso, os implantes preparados pelo método passivo não
foram afetados pela ordem do aperto dos parafusos.

Çiftçi e Canay (2001) analisaram a distribuição das tensões transmitidas por
estruturas metálicas, recobertas com diferentes materiais estéticos e suportadas por
implantes, empregando modelos tridimensionais de elementos finitos. Quatro tipos
de materiais para recobrimento estético: cerâmica, resina termo polimerizável, resina
composta por micropartículas e resina composta modificada por ionômero de vidro.
A alteração dos diferentes materiais de recobrimento produziu efeitos significativos
nos níveis de tensão e na distribuição das tensões pelas estruturas metálicas. As
tensões se concentraram na região marginal das próteses. A resina acrílica
apresentou maior deslocamento superficial que a cerâmica, provavelmente devido
ao seu menor módulo de elasticidade. Em comparação à cerâmica, mais tensões
são geradas por estruturas recobertas por resina quando submetidas a cargas
estáticas. Concluindo, a cerâmica é superior aos outros materiais de recobrimento
estudados, contudo, problemas ósseos não foram considerados nesse estudo.

Iplikçioglu e Akça (2002) realizaram estudo com o propósito de comparar o
efeito do diâmetro, comprimento e número de implantes sobre a distribuição de
tensão no osso para uma prótese fixa de três elementos, na região desdentada
posterior da mandíbula. Para tanto, foi construído um modelo de elemento finito
tridimensional (3-D FEM) de mandíbula Classe II de Kennedy, usando seis diferentes
configurações, variando o número de dois e três implantes, diâmetros de 3,75 e
4,1mm e comprimento entre 8mm e 10mm. Os resultados demonstraram que o
comprimento dos implantes não apresentou influência significativa na distribuição de
tensão, sendo o fator mais relevante para diminuição da tensão gerada na cortical
óssea o aumento do número de implantes na região posterior. A diferença dos
diâmetros de 3,75 para 4,1mm não foi significativa.

Sahin et al. (2002) avaliaram, na literatura, a influência das forças de
carregamento sobre as próteses suportadas por implantes. Foram analisados artigos
de pesquisas originais usando o MEDLINE®, os quais relatavam o controle de carga
sobre implantes dentários, força de oclusão, influência da qualidade óssea, tipo de
prótese, material das próteses, número de suporte dos implantes e a técnica de
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engenharia usada para avaliar a sobrevivência mecânica e biológica dos implantes
analisados. Relataram que os mecanismos responsáveis pelo fracasso dos
implantes ainda não estão totalmente compreendidos e que os fatores mecânicos
são inconclusivos. Por envolver muitas variáveis, é difícil avaliar a resultante
biomecânica sobre os implantes e muitos resultados de trabalhos são falhos ou
incompletos, já que a real caracterização do problema é complexa e engloba o
acompanhamento dos parâmetros e o correto isolamento das forças envolvidas nos
experimentos. Contudo, é consenso que fatores de sobrecarga afetam a qualidade e
a quantidade dos componentes osso/implante/prótese. Os dados encontrados, como
o número, diâmetro, comprimento e posicionamento dos implantes têm influência na
transferência de força e sequencialmente na geração de tensão e tração ao redor
dos implantes. O incremento do número, o diâmetro e o comprimento, geram
melhorias na sobrevida dos implantes, principalmente daqueles submetidos a
momentos fletores. Maiores forças foram observadas quando da diminuição do
número de implantes. Maior momento fletor foi correlacionado ao uso de três
implantes. Os autores concluem que existem poucos estudos a respeito de grandes
trabalhos clínicos coletados nessas três últimas décadas. Sob a luz do pensamento
vigente, para melhores resultados das reabilitações deve-se ter critério quanto às
forças oclusais excessivas, que haja incremento no número e diâmetro dos
implantes e que o posicionamento destes reduza o momento fletor quando forem
sustentar próteses fixas.

Ochiai et al. (2003) avaliaram, por meio da fotoelasticidade, se a seleção do
tipo de pilar intermediário interfere na transferência de cargas em próteses
instaladas sobre dentes e implantes. Dois implantes de 3,75 x 13mm foram
instalados em um modelo de mandíbula humana em que havia a ausência do
primeiro e segundo molares esquerdos. Duas próteses parciais fixas de três
elementos foram confeccionadas em liga de ouro-paládio, unindo dente (pré-molar) e
implantes, alternando-se pilares tipo UCLA e pilares cônicos. A simulação de carga
foi aplicada sobre próteses unindo dente e dois implantes e dente a um implante,
sendo esta última obtida por meio da remoção do pilar intermediário do implante do
primeiro molar. O carregamento de cargas verticais foi realizado em diferentes e
pontos oclusais marcados nas próteses. A distribuição de tensões e magnitude para
a prótese apoiada sobre dente e dois implantes foi semelhante para ambos os
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pilares utilizados. Para a situação protética apoiada sobre dente e implante distal, as
tensões encontradas também foram parecidas para os dois tipos de pilares
avaliados, com uma distribuição não axial de tensões para o pilar UCLA, quando
comparada ao pilar cônico.

Becker (2004) fez um estudo retrospectivo de 10 anos avaliando 60 próteses
fixas com cantilever, utilizando 115 implantes dentários ITI, em 36 pacientes. Não
foram registradas fraturas de implantes, pilares, porcelana, ou prótese, nem foi
observada retração dos tecidos moles ou perda óssea radiográfica. Todas as
próteses permaneceram em função satisfatória. Concluiu que resultados positivos a
longo prazo com próteses fixas sobre implante com cantilever podem ser
alcançados; usando-se implantes de superfície rugosa de 4,1mm ou mais; utilizandose

um desenho de implante/pilar adequados para uma proporção coroa/raiz;

utilizando-se próteses do tipo cimentada que elimina a necessidade de retenção de
parafuso oclusal.

Petri e Williams (2005) compararam em três modelos, pelo método de
elemento finito, de uma secção de pré-molar de mandíbula de 20mm com um
implante ósseo unitário inserido em um osso medular de alta ou baixa densidade,
desenhos e formas de implantes, analisando a influência do diâmetro (variou de 3,5
a 6,0 mm), do comprimento (de 5,75 a 23,5mm) e da conicidade (de 0 a 14 graus),
resultando em 16 desenhos de implante, sobre os esforços de cisalhamento
desenvolvidos na crista óssea alveolar. Uma carga oclusal oblíqua (100N vertical e
40N horizontal) foi aplicada. Observou-se que o aumento do comprimento do
implante causou uma redução de 1,65 vezes sobre os esforços na crista óssea; o
aumento do diâmetro do implante reduziu 3,5 vezes o esforço sobre a crista óssea; a
conicidade aumentou as tensões na crista, especialmente em implantes estreitos e
curtos, onde o aumento foi de 1,65 vezes.

Bernardes et al. (2006) analisaram qualitativa e quantitativamente as tensões
geradas em modelos fotoelásticos decorrentes de cargas aplicadas em peças
simulando implantes com a mesma forma externa, diferindo apenas no tipo das
junções: hexagonal externa (HE), hexagonal interna (HI), cônica interna (CI) e um
implante sem junção (peça única, PU). Essas peças foram inseridas em blocos
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fotoelásticos e submetidas a dois tipos de cargas compressivas, uma axial (carga I)
e outra 6,5mm fora do longo eixo (carga II). Foram analisados diversos pontos de
tensão ao longo de quatro corpos de cada espécie (46 para carga I e 61 para carga
II), nos quais se determinou a tensão cisalhante máxima. Não foi encontrada
diferença significante em nenhuma das duas situações propostas para carga I.
Entretanto, para carga II, quando avaliado todo o corpo do implante, os de hexágono
interno apresentaram diferenças significantes, com os menores valores, em relação
aos outros grupos (hexágono externo, cônico interno e peça única). Da mesma
forma, para a análise da região de pescoço sob a carga II, o grupo de implantes HI
mostrou ser estatisticamente diferente dos grupos HE e PU, porém HI e CI não
apresentaram diferenças, bem como HE, PU e CI. Observou-se que, para a carga I,
o grupo CI apresentou os menores valores de tensão cisalhante, máxima para todo o
corpo, seguido pelo grupo PU com 0,45% maior e após estes os grupos HI com
2,02% e HE com 3,33% maiores que o primeiro. Nessa situação de carga, quando
analisando a área de pescoço da peça, foram encontrados menores valores para o
grupo PU, seguido pelo HI com 1,69% maior, CI com 3,15% e HE com 3,82%
maiores que o primeiro. Quando para carga II, o grupo HI apresentou os menores
valores para todo o corpo da peça, seguido pelo CI com 10%, PU e HE com o
mesmo valor de 12,93%. Na situação de carga II, para a região de pescoço do
implante, a ordem encontrada foi a seguinte: com menor valor o grupo HI, seguido
pelo CI com 9,45% PU com 15,20% e HE com 17,36%.

Renouard e Nisand (2006), buscaram no PubMed o índice de sucesso e
comportamento referente ao comprimento e diâmetro de implantes dentários.
Implantes com comprimentos menores que 8mm são considerados curtos e
diâmetros maiores que 4,5mm, considerados de largo diâmetro, em comparação aos
de 3,75mm. Resultou em 182 artigos sobre comprimento e 103 artigos sobre
diâmetro, dos quais foram aproveitados 53 estudos em seres humanos, fator
utilizado como critério de inclusão. Para o comprimento dos implantes foi observado,
na maior parte dos artigos, correlação entre implantes curtos e baixa taxa de
sobrevida, observando-se a manutenção do diâmetro das fixações em 3,75mm e
grupo controle com 13mm de comprimento, variando a média de sobrevida de 91,5%
a 97,4%. Implantes de largo diâmetro apresentaram taxa média de sobrevida de
95,6% nos trabalhos analisados, demonstrando melhores resultados para a
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mandíbula; contudo, não foi observada padronização de comprimento e, em grande
parte, os implantes perdidos eram curtos. A perda de osso ao redor do implante
pode ser comparada aos implantes regulares. Estudos mais recentes apresentam
taxa de sobrevida maior para implantes de largo diâmetro, fato que pode estar
relacionado ao emprego de novas técnicas cirúrgicas, de novos desenhos e
superfícies e seleção mais apropriada dos casos, o que aproxima as taxas de
sobrevida aos implantes regulares e de largo diâmetro.

Degidi et al. (2007) estudaram o uso de implantes de largo diâmetro por meio
de acompanhamento longitudinal. Foram analisados 304 implantes sendo: diâmetros
5 (n=42); 5,5 (n=248); 6,5 (n=14), divididos em dois grupos: GI menor que 13mm de
comprimento e GII maior que 13mm, num total de 205 pacientes (103 homens e 102
mulheres), sendo os critérios de seleção bastante rigorosos quanto aos hábitos dos
pacientes e fatores sistêmicos. Após as cirurgias, eram realizados exames
radiográficos periapicais e tomografia computadorizada da área, servindo de registro
para comparação posterior da qualidade óssea. Nesse estudo, dos 304 implantes
colocados, apenas cinco falharam posteriormente à colocação em função. Foi feito
acompanhamento de 30 meses, sendo a taxa de sobrevida de 98,4%; dos cinco
implantes que falharam, apenas um apresentava comprimento abaixo de 10mm.
Relataram a influência entre procedimentos clínicos e comprimento dos implantes
com as falhas apresentadas. Os implantes com maiores diâmetros (5,5/6,5) e
comprimento podem reduzir a perda óssea.

Markarian et al. (2007) compararam, por meio da análise fotoelástica, a
distribuição de tensões ao longo de uma estrutura sobre implantes angulados ou
paralelos, com diferentes valores de espaço entre a estrutura e um dos implantes.
Dois modelos fotoelásticos foram criados: (1) com implantes paralelos; (2) com um
implante central numa angulação de 30o. Em ambos os casos três implantes foram
usados e uma estrutura de titânio CP foi construída, com componentes comerciais.
Um polariscópio plano foi usado para observar as franjas fotoelásticas geradas
depois da montagem e, também, quando uma carga axial de 100N foi aplicada sobre
o implante central. Para ambos os modelos, a análise das tensões foi conduzida
como “bem adaptado” e, em outro, com 150μm de espaço vertical do implante
central. No modelo com os implantes paralelos, as tensões foram distribuídas no
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eixo do implante e, no modelo com o implante angulado, foi observada ao redor da
região apical do implante lateral uma concentração maior das tensões e não
homogênea. A colocação da estrutura metálica resultou em um aumento do padrão
de tensões da pré carga. O stress foi gerado após o aperto do parafuso da estrutura,
aumentando quando uma carga foi aplicada e quando um espaço apical estava
presente. Implantes angulados resultaram num padrão de stress oblíquo, o qual não
foi transferido homogeneamente ao modelo polimérico.

Akça e Çehreli (2008) realizaram análise fotoelástica e extensométrica para
avaliar a transmissão de forças em implantes com interface interna cônica. Foram
analisados quatro implantes de diferentes fabricantes (Bicon, Astra Tech ITI,
SynOcta e em corpo único). Cargas estáticas de 75N, em direção vertical e angulada
em 20° foram aplicadas aos implantes. As cargas foram aplicadas nas mesmas
condições para as duas análises. As tensões em torno do implante Bicon foram mais
baixas que os outros implantes após aplicação da carga axial. Na mesma condição
de carga, os dois implantes ITI foram semelhantes e transferiram menores cargas
que o implante Astra Tech. Na carga oblíqua, as tensões ao redor de ambos os
implantes ITI foram maiores que nos outros implantes. Contudo, essas diferenças
não parecem ter relevância clínica, segundo os autores. Os Implantes de interface
cônica interna apresentaram transferência de carga semelhante a implantes em
corpo único. Sugerem que o diâmetro dos implantes pode ser mais efetivo para
melhorar a transmissão de cargas do que o tipo de implante.

Baggi et al. (2008) estudaram a influência do diâmetro e do comprimento na
distribuição das tensões e fizeram uma análise do risco de sobrecarga de perda
óssea evidenciada clinicamente no pescoço do implante nas regiões de molares, em
maxila e mandíbula, com diferentes geometrias da crista óssea. Foram analisadas
simulações, pelo método de elemento finito, de esforços em cinco implantes
comerciais (2 implantes ITI, 2 implantes Nobel Biocare, e 1 implante Ankylos),
diâmetros de 3,3 a 4,5mm, comprimento de 7,5mm a 12,0mm. Foi submetida uma
força estática com componente lateral de 100N, e componente vertical intrusivo de
250N. A qualidade do osso foi aproximada para tipo II. Como resultados, as áreas
máximas de tensões foram numericamente localizadas na região do pescoço do
implante e uma possível sobrecarga poderia ocorrer por compressão no osso
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compacto, devido aos componentes laterais da carga oclusal e, em tração, na
interface entre osso cortical e trabecular, devido ao fator de carga vertical intrusiva.
Os valores de tensão nas áreas de concentração diminuíram no osso, quando o
diâmetro do implante foi aumentado, enquanto que uma maior distribuição efetiva de
esforço para o osso medular foi verificada com o aumento do comprimento do
implante. Para implantes com diâmetro e comprimento comparáveis, os valores das
tensões compressivas no osso cortical foram menores quando houve uma
diminuição da perda da crista óssea por reabsorção. Concluíram que o desenho do
implante, a geometria da crista óssea e o local da colocação do implante afetam os
mecanismos de transmissão de cargas. Devido à baixa reabsorção óssea da crista,
documentada por evidências clínicas, os implantes Ankylos, baseados no conceito
de plataforma switch e posicionamento subcrestal, demonstraram um melhor
desempenho de esforços e menor risco de sobrecarga do que os outros sistemas de
implantes avaliados.

Halg et al. (2008) analisaram se uma extensão de cantilever de prótese fixa
suportada por implantes deve ou não aumentar a perda de osso de suporte ou ter
complicações técnicas comparadas com reconstruções protéticas sem o cantilever.
Cinquenta e quatro pacientes parcialmente desdentados, total de 54 próteses fixas
apoiadas em 78 implantes, foram incluídos no estudo. Vinte e sete próteses fixas
estavam com cantilever e 27 sem cantilever (grupo-controle). Todas as próteses
estavam suportadas por um ou dois implantes e localizavam-se na maxila posterior
ou na mandíbula. As próteses fixas encontravam-se sob carga funcional durante um
período de 3 até 12,7 anos. Após um período de observação médio de 5,3 anos, a
média de perda óssea peri-implantar para próteses fixas com cantilever foi de
0,23mm e 0,09mm para prótese fixa sem cantilever, o que não foi significativo
estatisticamente. A taxa de sobrevivência dos implantes observados foi de 95,7%
para o grupo de cantilever e 96,9% para os do grupo-controle. Concluíram que os
cantilevers de prótese fixas não levam a uma maior taxa de falha do implante e
também não leva a uma maior perda óssea ao redor do implante de apoio em
comparação com os implantes convencionais de apoio das próteses fixas. Em
contraste com esses resultados, mais complicações técnicas foram observadas no
grupo reconstruído com cantilever.
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Karl et al. (2008) avaliaram as tensões geradas por próteses parciais fixas
cimentadas e parafusadas no sistema de suporte osteointegrado com uso de
extensômetros posicionados em um modelo simulando situação clínica real.
Testaram também a influência da extensão da prótese, utilizando uma prótese de
cinco elementos (com dois pônticos intercalados aos três implantes) e de três
elementos (com um pôntico intercalado a dois implantes). Os extensômetros foram
posicionados nas regiões mesiais e distais dos implantes e também nas
infraestruturas metálicas, na região do pôntico das próteses parciais fixas.
Concluíram que, tanto o fator planejamento (extensão da prótese) como o modo de
retenção (cimentada ou parafusada), pouco influenciaram na distribuição das
tensões do sistema testado.

Bernardes et al. (2009) avaliaram a geração de tensões peri-implantares de
quatro

diferentes interfaces implante-intermediário,

com

auxílio

de

análise

fotoelástica. Os quatro pilares analisados eram: hexágono externo, hexágono
interno, conexidade interna e em corpo único. As amostras foram submetidas a
cargas verticais compressivas, uma no centro do implante (1,5Kg) e outra 6,5mm
distante do centro do implante (0,75Kg). Poucas diferenças foram encontradas para
os diferentes intermediários estudados, após a aplicação da carga central e sem
significância estatística, sendo que o menor nível de tensão foi para a interface
cônica. Na carga aplicada distante do centro do implante, a interface em hexágono
interno apresentou os menores níveis significativos de tensão transmitida ao modelo,
enquanto que as interfaces em corpo único e em hexágono externo apresentaram os
maiores níveis de tensão.

Conserva et al. (2009) avaliaram, in vitro, as cargas mastigatórias transmitidas
por coroas suportadas por implantes, confeccionadas com diferentes materiais
restauradores. Um aparato foi produzido para simular a mastigação, sendo capaz de
reproduzir os movimentos mandibulares e as forças exercidas durante o ato
mastigatório. As forças transmitidas ao tecido ósseo peri-implantar durante a
mastigação simulada foram analisadas, variando-se quatro diferentes materiais
restauradores: três tipos de resinas compostas e um tipo de cerâmica. Verificaram
que as restaurações cerâmicas transmitiram forças significativamente maiores que
as coroas de resina composta testadas. Concluíram que as coroas de resina
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composta são capazes de absorver mais as forças oclusais do que coroas feitas de
material cerâmico, provavelmente devido aos diferentes módulos de elasticidade dos
materiais.

Fazel et al. (2009) analisaram a micromovimentação e a distribuição de
tensões ao redor de implantes osteointegrados. Considerando que a estabilidade
primária e a micromobilidade de um implante são influenciadas pelo seu desenho,
dois implantes diferentes foram analisados pelo método de elementos finitos. Um
implante possuía 13mm de comprimento e 4mm de largura (ILS) e o outro, 13mm de
comprimento por 3,8mm de largura (Xive). O modelo de uma mandíbula com os dois
implantes foi simulado no computador. A estabilidade primária foi maior no implante
ILS, assim como a distribuição mais favorável das tensões, apesar desse implante
ter apresentado maior pico de tensão que o implante Xive. Um dos fatores discutidos
para os resultados encontrados seria o ápice arredondado do implante ILS,
enquanto que o implante Xive apresenta superfície quase plana, criando uma crista
propícia à geração de tensões nessa região.

Grecco et al. (2009) compararam as tensões geradas na região do cantilever
nos implantes colocados numa mandíbula desdentada total, usando o método de
elemento finito em 3D, e uma carga de 15N foi aplicada, em pontos prédeterminados: na superfície oclusal do primeiro pré-molar; no primeiro e segundo
pré-molares; e no primeiro e segundo pré-molares e no primeiro molar. Os diferentes
padrões de oclusão produziram distribuição de tensão semelhante na região do
cantilever, o qual seguiu um padrão similar nas três simulações. Em todos os casos,
o maior nível de tensão foi localizado na região do primeiro implante. Entretanto,
como

as

cargas

foram

deslocadas

distalmente,

a

tensão

aumentou

consideravelmente. Quanto mais extenso for o cantilever, mais comprometida será a
infraestrutura, os componentes protéticos e os implantes. Independentemente do
comprimento do cantilever, a maior tensão estará sempre localizada no implante
próximo ao ponto da carga aplicada.

Jacques et al. (2009) analisaram a distribuição de tensões no cantilever de
uma prótese implanto-suportada fundida em liga de cobalto-cromo e prata-paládio.
As estruturas foram aparafusadas sobre pilares-padrão, posicionadas em um
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casquete mestre, contendo cinco réplicas de implantes. Dois strain gauges foram
fixados sobre as faces mesial e distal de cada pilar para observar a deformação. Foi
aplicada uma carga vertical de 100N sobre o braço de suporte para as distâncias de
10, 15 e 20mm do centro do pilar distal e os valores absolutos de deformação
específica foram registrados. Foram observados diferentes padrões de deformação
de acordo com a liga da infraestrutura. A infraestrutura com liga de cobalto-cromo
resultou em níveis mais elevados de deformação do que a estrutura com liga de
prata-paládio e a deformação do pilar foi maior com as extensões mais longas dos
cantilevers. As propriedades físicas das ligas utilizadas para a infraestrutura
interferem com o padrão de deformação do pilar. Cantilever excessivamente longo
deve ser evitado.

Semper et al. (2010) analisaram retrospectivamente, utilizando dados de
pacientes que haviam sido restaurados com próteses implanto-suportadas e com
cantilevers, se existe uma relação entre a extensão da barra distal e da quantidade
de perda óssea marginal ao redor de implantes em próteses com cantilevers.
Radiografias foram obtidas anualmente a partir da instalação da peça protética. O
protocolo do trabalho incluiu um período de observação de 4 anos. Foram medidas
alterações verticais ao nível do osso, por mesial e distal em relação a um ponto de
referência definido para cada sistema de implante e as distorções radiográficas
foram compensadas. Um total de 48 pacientes desdentados totais foram tratados
consecutivamente com 313 implantes dentários e reabilitados; 66 próteses à barra
foram incluídas no estudo. Essas próteses foram suportadas por barras com
cantilevers distais de até 12mm. Pacientes com prótese sem cantilever serviram
como grupo-controle. O número de implantes inseridos e o comprimento dos
implantes não se correlacionaram com a perda óssea. Concluíram que o
comprimento do cantilever não influenciou a perda óssea marginal e que extensões
distais de até 12mm são uma opção de tratamento adequado para pacientes
desdentados.

Wiebke et al. (2010) estudaram a relação entre a extensão distal e a
quantidade de perda óssea marginal ao redor de implantes mais distais. Foi
realizado um protocolo de acompanhamento radiográfico por um período de 4 anos,
para avaliar o nível ósseo nos implantes distais e nos mesiais, em um total de 48
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pacientes desdentados, com 313 implantes e 66 próteses conectadas, com extensão
distal de 12mm, em 30 maxilas e 36 mandíbulas. Após 4 anos, a média de perda ao
redor dos implantes mesiais foi de 2,20 ± 0,91mm e a média de perda ao redor dos
implantes distais foi de 2,31 ± 1,05mm. Concluíram que o número de implantes e o
seu comprimento não se correlacionaram com a perda óssea. O comprimento do
cantilever não influenciou a perda óssea marginal. Os resultados indicaram que as
restaurações com extensões distais em cantilever até 12mm representam uma
opção de tratamento adequada para pacientes desdentados.

Meric et al. (2011) estudaram o efeito do desenho da prótese e dos materiais
empregados na distribuição de tensão dos implantes apoiados pela prótese, por
meio do elemento finito. Três modelos foram desenhados: prótese de 3 elementos
sobre dois implantes e um cantilever, com estrutura em metal e revestimento de
porcelana (M2) e uma sem cantilever (M1); uma prótese fixa revestida por resina
composta reforçada com fibra e um verniz com partículas compostas sem cantilever
(M3). Foram aplicadas cargas verticais (300N), oblíquas (150N) e horizontais (60N).
Foi calculada a tensão no osso cortical e esponjoso. No osso cortical, as maiores
tensões foram observadas no modelo M2 com uma carga vertical, ao passo que, as
tensões mais elevadas foram notadas no modelo M1 com cargas horizontais e
oblíquas. Os valores mais baixos de tensão foram determinados no modelo M3 para
todas as condições de carga. Em osso esponjoso, os valores de tensão encontrados
foram menores nos 3 modelos sob a carga aplicada. Concluíram que o desenho da
prótese e o material afetam o mecanismo de transmissão da carga. As próteses
implanto-suportadas, com resina e fibra, podem ser consideradas como uma opção
de tratamento. A unidade de 3 coroas suportadas por dois implantes com cantilever
revelaram uma distribuição de tensão aceitável.

Rungsluakul et al. (2011) observaram que diferentes inclinações de cúspide
(0, 10 e 30 graus) de uma coroa cerâmica e diferentes locais de aplicação de carga
oclusal tiveram um efeito significativo sobre as respostas na remodelação óssea em
termos de mudança na densidade óssea média peri-implante e estabilidade geral. O
nível de remodelação foi relativamente alto nos primeiros meses de carregamento e
diminuiu gradualmente até atingir o seu equilíbrio. A inclinação maior da cúspide e
deslocamento horizontal levou a uma maior taxa de remodelação óssea e maior
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tensão interfacial. Uma inclinação menor de cúspide pode reduzir os danos e risco
de fratura, que poderia, até certo ponto, comprometer a estabilidade da prótese em
longo prazo.

Minoretti et al. (2012) estudaram próteses fixas implanto-suportadas, com
comprimento excessivo de cantilever. Relataram os resultados clínicos de implantes
convencionais colocados para apoio distal de uma prótese fixa implanto-suportada.
Sete implantes intraósseos extra bucais com comprimentos de 2,5 a 4,0mm foram
colocadas em quatro pacientes. Cantilevers distais tinham um comprimento médio
de 29,8mm (variação de 18,6 - 39,3mm). Não foram observados perda óssea ou
outros eventos adversos. O planejamento da prótese foi mantido semelhante em
todos os pacientes. Concluíram ser uma boa opção a colocação de prótese fixa do
tipo protocolo.
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3 PROPOSIÇÃO

O objetivo desta pesquisa foi avaliar, por meio do método fotoelástico, o
comportamento das tensões na estrutura óssea mandibular, decorrentes das forças
axiais atuantes sobre uma prótese fixa com cantilever distal e revestida em
cerâmica, suportada e retida por 5 implantes com três diferentes comprimentos de
implantes, 10mm, 13mm e 15mm, colocados entre os foramens mentuais.
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4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 MATERIAL

Os materiais que foram empregados na execução da pesquisa estão
relacionados no Quadro 4.1, a seguir.

PRODUTO
MARCA
Resina fotoelástica GY279 BR E Araldite®
HY2963BR
Broca multilaminada
Edenta

FABRICANTE/DISTRIBUIDOR
Araltec® Prod Quim- Guarulhos- SP

Broca perfuração implante n 2,3 e Conexão®
piloto

Conexão Sistemas de Implantes, Arujá,
SP

Resina autopolimerizável Incolor – Clássico®
RAAQ
Isolante para resina acrílica
Cel-Lac

Artigos Odontol Clássico, São Paulo –
SP
S.S. White Artigos Dentários Ltda, Rio
de Janeiro - RJ

Edenta AG – Switzerland

Resina Autopolimerizável

Duralay®

Gesso Tipo IV

Fujirock

5 Parafusos Corticais de Titânio
Master Cone AR 3,75 x 7,0
5 Parafusos Corticais de Titânio
Master Cone AR 3,75 x 10,0
5 Parafusos Corticais de Titânio
Master Cone AR 3,75 x 13,0
15 componentes protéticos tipo
micro unit

Conexão

Reliance – MFG Co. – EUA

®
®

®

Conexão

Conexão®
Conexão®

GC Europe – Bélgica
®

Conexão
Arujá, SP
®
Conexão
Arujá, SP
Conexão®
Arujá, SP
Conexão®
Arujá, SP

Sistemas

de

Implantes,

Sistemas

de

Implantes,

Sistemas

de

Implantes,

Sistemas

de

Implantes,

®

Sistemas

de

Implantes,

5 coifas protéticas para pilar tipo Conexão®
micro unit

Conexão
Arujá, SP

5 transferentes de moldagem com Conexão®
parafusos

Conexão
Arujá, SP

®

Sistemas

de

Implantes,

Conexão®

Conexão®
Arujá, SP

Sistemas

de

Implantes,

5 análogos de implantes hexágono Conexão®
externo

Conexão®
Arujá, SP

Sistemas

de

Implantes,

5 parafusos de fixação das coifas
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5 análogos de microunit

Conexão®

Conexão®
Arujá, SP

Silicone
de
condensação Zetalabor®
laboratorial
Maxicut No 205 e 197
Tri-hawk®

Sistemas

de

Implantes,

Zhermack® – Itália
Tri-Hawk - Brasil

Cera nº 7

Clássico®

Artigo Odontológico Clássico Ltda., São
Paulo, Brasil

Isolante para resina acrílica

Cel – Lac

S.S. White Artigos Dentários Ltda., Rio
de Janeiro, Brasil

Papel Carbono para articulação de AccuFilm II®
duas cores
Lixa d’agua n. 500, 1500 e 2000
T- 223

Parkell – NY – USA

Óleo Mineral branco

Campestre

Campestre Ind. E Com. De Óleos
Vegetais Ltda. – São Bernardo do
Campo – SP

Resina para Prototipagem

Novox®

Avant Supplies, Chicago, USA.

Cera para escultura dental

Schuler Azul

Schuler Dental Ulm – Alemanha

Cera em fio meia cana

Norton,
USA

Worcester,

Massachussets,

Ind. e Com. Babinete, São Paulo, SP

Sprues de Cera 3,0 mm

Kota®

Kota® Ind. e Com.Ltda, São Paulo, SP

Revestimento Gilvest HS®

BK®

BK Giulinp / Alemanha

Antibolha

Kota®

Kota Ind e Com. Ltda, São Paulo, SP

Liga Dental de CoCr

StarLoy C®

Dentsply Degudent

Resina Autopolimerizável

Duralay®

Duralay Resiliance – MFG Co, Chicago

Adesivo à base de cianocrilato

Superbonde

Henkel Co, Dusseldorf, Alemanha

Dentes artificiais U36 e U85

Artplus®

Dentsply® Ind Com Ltda, São Paulo,
SP

Optosil e xantopren

Heraus
®
Kulzer

Heraus
Kulzer
Alemanha

Moldeira Zanetti Jon®

Jon®

Jon® Com. De Produtos Odontológicos
Ltda, São Carlos, Brasil

Compasso de Willis Jon

Jon

®

Jon Cm. De Produtos Odontológicos
Ltda, São Carlos, Brasil

O Vipi-tone

Vipi

Vipi
Ind.,
Com.
Exportação
e
Importação de Prod. Odontológicos
Ltda, Pirassununga, São Paulo.

®

®

Gmbh,

Hanau,

®
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Resina Vipi-Cril STG

Vipi

Borracha Líquida Dow Coming

DÁllomare

Vipi Ind Com Exportação e Importação
de
Prod
Odontológicos
Ltda
Pirassununga, São Paulo.
Dállomare Química, São Paulo, SP

Quadro 4.1 - Materiais empregados na pesquisa

Resina fotoelástica

Para a confecção dos corpos de prova foi empregada a resina fotoelástica,
Araldite® (Araltec® Prod Quim - Guarulhos – SP). Suas características e
propriedades possibilitam a obtenção de modelos com alto brilho, transparência e
sem exsudação. A resina Araldite® é formada por dois componentes líquidos: a
GY279 BR, modificada, com diluente reativo, de baixa até média viscosidade,
formulada à base de bisfenol A e um endurecedor HY2964, à base de amina
cicloalifática modificado, de baixa viscosidade, que permite melhor aplicação e
manuseio. A quantidade necessária deve ser previamente calculada de acordo com
o tamanho da peça a ser modelada. A proporção recomendada para a mistura é de
100 partes de GY279 para 48 partes de HY2964. A cura ocorre à temperatura
ambiente por meio de um sistema endurecedor, o que possibilita a confecção de
modelos fotoelásticos. Ambos devem ser armazenados a uma temperatura entre 1825C, sendo que o GY279 BR pode ser armazenado por um ano e, por dois anos, o
HY2964.

As propriedades da Araldite® GY270 BR, são:
 Baixa tendência à cristalização;
 Viscosidade a 25C (500 – 700 mPa);
 Equivalente epóxi 192 – 213 Eq/Kg;
 Cor (gardner)  3;
 Peso específico 1,10 g/cm3
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Propriedades do endurecedor HY2964:
 Viscosidade a 25C (40 – 70 cP);
 Cor (gardner) – 2;
 Ponto de fusão 229F.

Após a mistura de 100:48 partes de peso, resultam as seguintes
características:
 Viscosidade a 25C (200 mPa);
 Tempo de gel – 46 min/100 ml - 20C 65% UR.

Aparelhos

Polariscópio

Esse aparelho revela visualmente as tensões em modelos construídos com
resina fotoelástica. Há dois tipos de polariscópio: o plano, que proporciona campo de
visão escuro através dos polarizadores de eixos cruzados e o claro, através dos
polarizadores de eixos paralelos. Portanto, dois tipos de franjas são visualizadas em
um polariscópio plano: os padrões coloridos (claros) que são as franjas
isocromáticas e mostram a intensidade das tensões, e as linhas escuras, chamadas
isoclínicas, sobrepostas às franjas coloridas e relacionadas com a direção da tensão.
Para aplicação dental, as principais informações requeridas são a localização e a
intensidade das concentrações de tensões.
Para melhor visualização dos padrões isocromáticos (franjas coloridas), devese eliminar as isoclínicas (franjas escuras) e isso pode ser feito com o uso de filtros.
Esses filtros, chamados placas quarter-wave, eliminam rotações das ondas de luz,
anulando as franjas isoclínicas (franjas escuras). Esse arranjo é chamado de
polariscópio circular.
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Neste experimento, foi utilizado um polariscópio do tipo circular, pertencente
ao Laboratório do Departamento de Prótese da Faculdade de Odontologia da
Universidade de São Paulo. Para melhor nitidez das imagens, os modelos foram
mergulhados, juntamente com o aparelho para aplicação das cargas, em um aquário
de vidro, contendo óleo mineral puro, o que possibilitou melhor visualização das
franjas isocromáticas (coloridas). Para isso, também foi adaptado ao polariscópio,
um refletor fotográfico para a fonte de luz e um difusor de luz. A esse conjunto
denominou-se polariscópio (Figura 4.1). Na sua parte óptica, esse aparelho possui
uma fonte de luz branca (lâmpada Photoflood – G&E – 500W), um filtro polarizador,
um difusor e um filtro analisador. Na sua parte mecânica interposta entre os
conjuntos polarizador e analisador, o aparelho apresenta um dispositivo, que
possibilita posicionar o modelo a ser analisado no centro geométrico dos filtros.
Como equipamento auxiliar do fotoelasticímetro, foi acoplada uma câmera
fotográfica digital, Máquina Digital Fotográfica Canon® 5D Marc 2 lente 24/70mm
F/2.8, com lente objetiva Macro, que permite visualizar as franjas e registrar as
imagens em fotografias digitais.
O fotoelasticímetro necessita ser ajustado de maneira padrão até o final dos
ensaios, como se segue:

a) fonte de luz branca Photoflood com refletor; b) difusor de luz; c) filtro
polarizador; d) filtro analisador – ângulo paralelo ao eixo do polarizador.
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Figura 4.1 - (A) Refletor de luz; (B) Polarímetro; (C) Recipiente de vidro; (D) Aparelho
para aplicação de pressão; (E) Filtro polarizador; (F) Câmera fotográfica;
(G) Suporte do filtro polarizador; (H) Base rotatória; (I) Controle de força
aplicada

Aparelho de aplicação de pressão

O aparelho de aplicação de pressão, desenvolvido pelo Engenheiro Fabio
Guariglia (Usisolda Ind. e Serviços Ltda), foi utilizado por Cruz (2004). Esse aparelho
é constituído por duas bases paralelas, superior e inferior. Tem um pistão
pneumático, ligado a um compressor por duas mangueiras e a uma plataforma de
apoio do crânio, posicionada de acordo com a inclinação mandibular, com
capacidade de imprimir força no modelo fotoelástico, incidindo pressão de tal forma
que estas sejam direcionadas da mandíbula em direção à maxila, na ordem de 1,0 e
3,0 bars, sucessivamente.
Para manter a mandíbula em posição, foram utilizados dois elásticos fixados
em uma perfuração realizada na região da apófise coronoide, passando pelo arco
zigomático.
A plataforma que transmite a força para a base da mandíbula é de resina
acrílica (Figuras 4.2 e 4.3). As mandíbulas fotoelásticas foram fixadas à plataforma
com resina acrílica de rápida polimerização.
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Figura 4.2 - Aparelho de aplicação de pressão Crânio em polímero: (A) e (B) Bases horizontais; (C)
Plataforma de sustentação; (D) Pistão que aplicará as forças; (E) Crânio; (F) e (G)
Parafusos de apreensão do crânio; (H) Manguitos condutores de ar comprimido; (I) Haste
vertical de sustentação do aparelho; e seta indicando direção de aplicação de pressão

Figura 4.3 - Manivela (A) e Manômetro (B) responsáveis pela aplicação de pressão

Equivalência das cargas nas várias unidades é apresentada no Quadro 4.2
que segue:
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Pressão / Bar

Força / Newton

Resultante / Quilograma

1,0

44,2

4,5

3,0

132,6

13,5

Quadro 4.2 - Equivalência das pressões nas unidades Bar, Newton e Quilograma

As pressões utilizadas neste experimento, segundo Federick e Caputo, (1996)
e Sadowsky e Caputo, (2000) são pressões equivalentes à força oclusal exercida por
um paciente com próteses sobre implante.

Câmara de vácuo

A câmara de vácuo é um aparelho que permite obter um modelo fotoelástico
sem a presença de bolhas. Ela é composta por uma câmara acrílica,
hermeticamente fechada, e uma bomba de vácuo, a fim de que as bolhas de ar da
resina fotoelástica, em fase de manipulação, sejam eliminadas (Figura 4.4).
Os componentes da resina fotoelástica foram misturados e manipulados em
um recipiente de Becker com um bastão de vidro, colocado no interior da câmara de
vácuo por pelo menos 20 minutos e mantido, continuamente, sob pressão
atmosférica que se inicia de zero e se eleva gradualmente até 750,0mmHg.
Foi repetido esse procedimento duas vezes, antes que a resina fotoelástica
fosse vertida no interior do molde. Depois de vertida a resina, o conjunto foi
novamente introduzido na câmara de vácuo e o procedimento foi novamente
realizado por mais duas vezes.
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Figura 4.4 - Câmara de vácuo

Máquina digital fotográfica Canon® 5D Marc 2 lente 24/70mm F/2.8
Moldeira Zanetti Jon® (Jon® Com de Produtos Odontológicos Ltda, São
Carlos, SP).
Compasso de Willis Jon® (Jon® Com de Produtos Odontológicos Ltda, São
Carlos, SP).
Articulador semi ajustável Bioart® mod 4000 (Bioart® Ind e Com Ltda, São
Carlos, SP).
Balança digital modelo 5500 Marte (Marte balanças e aparelhos de precisão
Ltda).
Fresadora Microtech® (Microtech® SNC, Appignano, Itália).
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Figura 4.5 - Fresadora Microtech

®

A fresadora foi empregada para a realização das perfurações na mandíbula
de resina e instalação dos implantes, mantendo paralelismo relativo entre os
mesmos (Figura 4.5).
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4.2 MÉTODOS

Confecção dos modelos

Crânio fotoelástico

Para a realização desta pesquisa, utilizou-se o crânio fotoelástico (Figura 4.6),
a partir do qual foi reproduzida a mandíbula, para a confecção dos corpos de prova e
posterior realização dos ensaios pertinentes a esta pesquisa.

Figura 4.6 - Crânio Fotoelástico

61
Reprodução da maxila do crânio

A maxila do crânio fotoelástico foi reproduzida utilizando-se a técnica Zanetti*,
de transferência direta, para otimizar a montagem do modelo superior no articulador
(Figura 4.7). A moldagem foi realizada com silicone de condensação pesada
(Optosil®) e leve (Xantropen®).

Figura 4.7 - Moldagem e transferência da maxila para o articulador

O modelo superior de gesso foi fixado no ramo superior do articulador
semiajustável, previamente ajustado, com ângulo de Bennett em 15º, ângulo da guia
condilar em 30º; plataforma incisal em 0º e a distância intercondilar pequena. Verteuse gesso especial tipo IV no interior da moldagem, com quantidade suficiente para
fixação na plataforma superior. Utilizou-se o kit Ribas** para maior precisão de
montagem que consiste de um anteparo anterior e um apoio abaixo da moldeira
para não haver alteração na montagem quando da colocação do gesso sobre a
moldagem, dando maior fidelidade na montagem dos modelos no articulador (Figura
4.8).

* Moldeira Zanetti
** Kit Ribas
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Figura 4.8 - Fixação do modelo da maxila no ramo superior do articulador semi-ajustável

Mandíbula desdentada

Os dentes da mandíbula foram retirados dos alvéolos e estes foram
preenchidos com resina epóxi, para se obter uma mandíbula com características
anatômicas de desdentada (Figura 4.9). Desse modo, preparada, a mandíbula foi
colocada no interior de um recipiente e vazada com silicone industrial, manipulado
de acordo com as recomendações do fabricante para a sua reprodução (Plastofibras
Comercial Ltda). Após 48 horas, o modelo foi retirado do molde e este vazado com
gesso tipo IV especial. Aguardou-se o tempo de cristalização do gesso (45 minutos)
e, a seguir, retirado o modelo do molde. O acabamento foi realizado com lixa número
500, para eliminação das imperfeições e banho em água com sabão de coco, para
dar brilho.
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A
Figura 4.9 - A) Mandíbula dentada;

B
B) Mandíbula desdentada

Confecção da base de prova com plano de orientação na mandíbula

Na mandíbula de gesso duplicada foi delimitada a área basal, para a
confecção da base de prova, confeccionada em resina acrílica ativada quimicamente
(Figura 4.10). Após o ajuste e acabamento, construiu-se o plano de orientação em
cera 7, seguindo a posição dos dentes do arco superior do crânio fotoelástico.

Figura 4.10 - Base de prova com plano de orientação em cera

Registro da dimensão vertical de oclusão e fixação do modelo inferior
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A dimensão vertical de oclusão foi obtida pela mensuração da distância
vertical

maxilo/mandibular,

utilizando-se

o

modelo

da

mandíbula

dentada

reproduzida em gesso, obtida da mandíbula original do crânio (Figura 4.11), com a
reprodução da maxila. Para essa etapa foi utilizado um compasso de Willis,
estabelecendo-se dois pontos: um na maxila, porção mais alta dos arcos dentais,
estando o rebordo dentado e, outro, na mandíbula, porção mais proeminente da
sínfise da mandíbula. Esses pontos foram transpostos para o registro de dimensão
vertical do plano de orientação em cera, articulado com a maxila do crânio
fotoelástico (Figura 4.12).

Figura 4.11 - Registro da dimensão vertical

Para facilidade de manuseio, o compasso de Willis foi posicionado de forma
invertida.
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Figura 4.12 - Transposição do registro de dimensão vertical para o plano de cera articulado com a
maxila

Obtido o registro maxilo/mandíbular, dimensão vertical de oclusão, entre o
arco superior e a mandíbula reproduzida em gesso, com o plano de orientação,
fixou-se o modelo inferior no articulador. Nesse plano foram montados os dentes
artificiais, Artplus A3 – U36 e U85, de acordo com o arco antagonista (Figura 4.13).

Figura 4.13 - Montagem de dentes inferiores

Terminada a montagem dos dentes, foi feito o ajuste oclusal com auxílio do
papel carbono tipo accufilm® e brocas de acabamento para resina (Figura 4.14).

Figura 4.14 - Interposição do carbono accufilm entre a maxila e mandíbula
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Confecção da guia cirúrgica

Terminado o ajuste oclusal e acerto dos dentes do arco dental inferior com os
dentes da maxila, essa montagem foi reproduzida, obtendo-se a guia cirúrgica em
resina acrílica transparente (Figura 4.16). Ela foi recortada em toda sua porção
lingual para uma melhor visualização da área de colocação dos implantes e ter
acesso para a marcação dos pontos de eleição.

Perfuração e fixação dos análogos de pilares micro units nos modelos

Para a realização das perfurações, a mandíbula foi reproduzida em resina
Novox® (Novox® Base – polímero alcoólico, Novox® Activador – mistura de
componentes orgânicos), resina utilizada em prototipagem, a fim de facilitar a
perfuração,

mantendo

as

condições

necessárias

para

a

fidelidade

dos

procedimentos.
As perfurações na mandíbula de resina Novox®, com a guia cirúrgica em
posição, foram realizadas com uma fresadora marca Microtech ®, Figura 4.5
(Microtech® SNC - Appignano, Itália), e brocas cirúrgicas (Figura 4.15).

Figura 4.15 - Fresas para a realização das perfurações
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Posicionamento dos implantes

Através da guia cirúrgica foi possível visualizar os limites da área basal e a
localização dos dentes em relação aos posicionamentos dos implantes (Figura 4.16),
para que esses limites fossem respeitados na futura confecção da infraestrutura
metálica.

Figura 4.16 - Guia cirúrgica transparente

A mandíbula em resina foi posicionada na plataforma da fresadora e foram
realizadas as marcações dos foramens mentuais com caneta Pilot ® ponta fina de
1,0mm de diâmetro (Figura 4.17).
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Figura 4.17 - Marcação dos foramens mentuais

Como o análogo de micro unit possui um diâmetro de 4,6mm, realizou-se a
terceira marcação em 2,6 mm a partir da segunda marcação (Figura 4.18).

Figura 4.18 - Terceira marcação (centro do implante)

A plataforma onde a mandíbula estava fixada foi movimentada até que fosse
estabelecido um correto eixo de inserção da fresa em relação à mandíbula e, os
demais eixos, paralelos entre si, permitindo um eixo de inserção da prótese e o
posicionamento dos dentes obtido pela guia cirúrgica. A partir dessa etapa foram
efetuadas as perfurações (Figura 4.19 A, B e C).
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A

B

C

Figura 4.19 - A) Perfurações sendo executadas; B) Posicionamento vestíbulo lingual dos implantes;
C) Posicionamento mésio distal dos implantes

Num primeiro momento, usou-se uma broca esférica para pontuar o local e
marcar os locais a serem perfurados. Em seguida foi usada uma broca n o 2, para a
primeira perfuração, passando para a broca-piloto, e nesta fizemos um alargamento
parcial da perfuração e, finalmente, a broca no 3, para o alargamento final do preparo
e por último o calter sink, que serve para encaixar a parte superior, no caso, dos
análogos. As perfurações foram realizadas de tal maneira que ficaram equidistantes.
Com auxílio de um paralelômetro, as réplicas de pilares micro units foram
posicionadas de forma paralela no sentido mésio-distal, no sentido vestíbulo-lingual
e fixadas às perfurações com cola à base de cianocrilato, sempre respeitando-se os
limites e o direcionamento da guia cirúrgica (Super Bonder®, Loctite, São Paulo).
Desta forma, o modelo-mestre simulou uma mandíbula desdentada, com
cinco análogos de micro unit interforamens (Figura 4.20).

Figura 4.20 - Modelo-mestre com os análogos em posição

Confecção da infraestrutura protética e seu enceramento
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A mandíbula com os análogos dos micro units em posição foi recortada na
porção posterior dos côndilos.
A base de prova com os dentes foi recolocada em posição e feita a
remontagem em relação ao arco superior fixado no articulador. Removeu-se a cera e
a resina acrílica da porção lingual para a visualização do espaço interoclusal.
Espaço disponível entre o rebordo e o plano oclusal do arco antagonista.
Com um silicone de condensação laboratorial (Zetalabor® – Zhermack – Itália)
foi feito um registro vestibular do posicionamento dental. Assim, obteve-se o
posicionamento vestibular ou índex, para o início do enceramento que foi utilizado
como referência dos dentes (Figura 4.21).

Figura 4.21 - Confecção do índex para a posição dos dentes

Para o enceramento da infraestrutura foram utilizados cinco cilindros de
plástico pré-fabricados, sem anti-rotacional, para pilares micro units.
As coifas plásticas foram parafusadas aos análogos de micro unit que
estavam fixados na mandíbula. A altura das coifas foi ajustada para o espaço
interoclusal, analisada através do índex (Figura 4.22 A).

71

A

B

Figura 4.22 - A) Ajuste das coifas para altura dos dentes; B) Posicionamento do índex em relação às
coifas

O enceramento da infraestrutura (Figura 4.22 B) foi realizado com cera azul
em esferas Schuler® (Schuler Dental Ulm – Alemanha) (Figura 4.23), respeitando os
limites vestíbulo-lingual e ocluso-gengival com uma extensão distal limitada em
15mm, comprimento suficiente para o apoio oclusal dos dentes antagonistas.

A

B

Figura 4.23 - Enceramento da infraestrutura terminada A) Sem escultura para fundição B) Com
escultura para fundição

Inclusão e fundição
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Para a inclusão da infraestrutura e confecção dos canais de alimentação, foi
utilizada cera pré-fabricada, com 3,0mm de diâmetro (Kota® Ind e Com Ltda),
posicionados sobre a superfície dos enceramentos, numa angulação de 45° em
relação à estrutura encerada (Figura 4.24 A) e fixados às bases formadoras de
cadinho. A finalidade do respiro é eliminar o ar que resulta aprisionado internamente
para ser eliminado na hora da fundição, não impedindo a entrada do metal fundido
(Figura 4.24 B). As peças foram pulverizadas com spray redutor de tensão de
superfície (Kota® Ind e Com Ltda). Os anéis de fundição foram adaptados e fixados
às bases formadoras de cadinho.

A

B

Figura 4.24 - A) Colocação dos condutos de alimentação para fundição; B) Infraestrutura encerada
fixada à base do cadinho

A inclusão foi realizada em uma única etapa e a proporção pó e líquido,
seguiu as normas do fabricante. O revestimento fosfatado utilizado foi o Gilvest HS ®
(BK Giulinp® – Alemanha), manipulado com a proporção de 300 gramas de pó para
85ml de líquido. O revestimento foi espatulado mecanicamente a vácuo, por 60
segundos, em um espatulador elétrico (VRC® Ind e Com Ltda) e o anel foi
preenchido, sob vibração, para evitar formação de bolhas (Figura 4.25).
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Figura 4.25 - Revestimento sendo vertido no anel acoplado à base do cadinho

Esperou-se até a reação de cristalização do revestimento. Após isso, as
peças incluídas foram levadas ao forno elétrico para a expansão do revestimento e
eliminação da cera, por 10 minutos. O anel foi levado ao forno à temperatura de
200°C, elevada a 700°C; aguardou-se 10 minutos; foi novamente elevada à
temperatura de 850°C, aguardando-se mais 10 minutos e, finalmente a temperatura
chegou a 950°C, esperando-se mais 15 minutos para a fundição (Figura 4.26).

Figura 4.26 - Forno aquecido com a estrutura incluída
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As fundições foram feitas com metal de cobalto-cromo Starloy C® (Degudent
Dentsply® – Alemanha), compatível com os cilindros pré-fabricados.
Após a fundição foi aguardado o resfriamento do revestimento por 1 hora
(Figura 4.27 A), a estrutura foi desincluída e jateada com óxido de alumínio de 80 a
100 micras, sob pressão de 90lib/pol2. Os condutos de alimentação foram
seccionados com discos de carburundum (Figura 4.27 B).

A

B

Figura 4.27 - A) Peça fundida sem os recortes; B) Peça recortada sobre o modelo

Terminada a limpeza da peça e feito seu jateamento, ela foi preparada para a
soldagem

(Figura

4.28).

Os

seguimentos

da

estrutura

foram

novamente

posicionados no modelo, deixando um espaço de 0,5mm entre os seguimentos, para
a colocação da resina e fixação das partes (Figura 4.28).

Figura 4.28 - Peça preparada para iniciar a aplicação da resina em Duralay

®
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®

Figura 4.29 - União da estrutura com resina Duralay para fazer a indexação e iniciar o
processo de soldagem

Figura 4.30 - Colocação dos análogos para indexação da peça

Figura 4.31 - Peça indexada pronta para iniciar a soldagem

Por meio da técnica de Nealon, com resina acrílica Duralay®, esta foi colocada
para a fixação entre os elementos. Após a polimerização da resina, soltaram-se os
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parafusos, aparafusaram-se os análogos (Figura 4.29 e 4.30) e fez-se um índex da
peça com gesso especial tipo IV (Figura 4.31). Aguardou-se a cristalização do
gesso, removeu-se a resina Duralay® das partes a serem soldadas, ficando, assim,
pronto para receber a soldagem elétrica primeiramente (Figura 4.32).

Figura 4.32 - Peça indexada, pronta para receber a solda elétrica. Peça com a solda elétrica
executada

Foi realizada uma pré-soldagem elétrica em Co-Cr. Foi colocado um fio
ortodôntico Remanium® (Dentorium Co-Cr – Alemanha) em três pontos do mesmo
espaço a ser soldado, realizando –se este procedimento na peça toda (Figura 4.33 A
e B). Posteriormente foi realizada a soldagem a maçarico, também com Co–Cr. Essa
soldagem foi realizada com intervalo de fusão entre 1200 oC e 1315oC (Figura 4.34
A).

A
Figura 4.33 - A) Peça pronta para receber a solda elétrica; B) Solda elétrica concluída

B
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A

B

Figura 4.34 - A) Soldagem com maçarico; B) Peça soldada final

A estrutura, após ter sido soldada, ponto a ponto, foi novamente fixada no
modelo com os análogos, que estavam no articulador e foi feita a verificação da
adaptação e qualidade da peça soldada (Figura 4.34 B).
Após esta etapa, foi confeccionada outra mandíbula com o ramo ascendente
e o côndilo, para articular novamente no crânio. A estrutura metálica e a guia
cirúrgica foram unidas com resina Duralay®; os análogos foram parafusados na
estrutura e esse conjunto possibilitou que fossem feitas as perfurações (Figura 4.35)
e transferência da estrutura passivamente na nova mandíbula com ramo e côndilo e
colado com a própria resina da mandíbula. Assim, todo o conjunto foi transferido
para a mandíbula reproduzida do crânio fotoelástico (Figura 4.36).

Figura 4.35 - Perfuração na mandíbula para recolocação dos análogos
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Figura 4.36 - Estrutura preparada para aplicação da cerâmica

Aplicação do revestimento estético em cerâmica sobre a infraestrutura metálica

Após a usinagem da estrutura metálica com discos de carburundum e jateada
com óxido de alumínio com 110 micras, a peça recebeu limpeza final com imersão
em álcool isopropílico no aparelho de ultrassom durante 10 minutos, para a remoção
da oleosidade; a estrutura não pode ser tocada após esse procedimento, apenas
com a pinça e deu-se um jato de ar para a sua secagem (Figura 4.37).

Figura 4.37 - Peça soldada, usinada e jateada, pronta para receber o revestimento estético

79

Aplicação do pré-opaco Heraceram® (Heraeus Kulzer® – Hanau Alemanha)

Foi aplicada uma camada fina num ciclo de 600ºC a 980ºC por 15 minutos:
pré-secagem por 6 minutos, queima de 3,5 minutos, manutenção por 5 minutos a
980ºC e resfriamento de 1,5 minutos.
Aplicação do opaco na cor da cerâmica em um ciclo de 600ºC a 880ºC por 13
minutos: pré-secagem por 7 minutos, queima de 3,5 minutos, manutenção por 1
minuto a 880ºC e resfriamento de 1,5 minutos.

Aplicação da nova camada de opaco, com o mesmo ciclo

Após essas etapas, foi realizada a aplicação da cerâmica para dentina, incisal
e transparente Heraceram® (Heraeus Kulzer® – Hanau Alemanha).
A primeira queima foi efetuada num ciclo de 600ºC a 860ºC por 10 minutos:
pré-secagem de 5 minutos, queima de 2,5 minutos, manutenção por 1 minuto a
860ºC e resfriamento de 1,5 minutos. A segunda queima foi efetuada num ciclo de
600ºC a 850ºC por 10 minutos: ciclo igual ao descrito na primeira queima.
Foram aplicadas duas camadas de opaco sobre a infraestrutura. As camadas
de cerâmica foram cuidadosamente aplicadas até a conformação final das coroas. A
peça foi posicionada sobre o suporte para a cocção da cerâmica e levada ao forno
para a realização dos ciclos térmicos (Figura 4.38 A e B).
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A

B

Figura 4.38 - A) Peça iniciando a aplicação do opaco; B) Iniciando a aplicação da porcelana

Glaze

O glaze foi efetuado num ciclo de 600ºC a 850ºC por 9 minutos: pré-secagem
de 4 minutos, queima de 2,5 minutos, manutenção por 0,5 minuto a 850ºC e
resfriamento por 1,5 minutos (Figura 4.38).

Figura 4.39 - Peça com o revestimento estético concluído

A peça pronta foi colocada em posição no modelo, a fim de se fazer a
reprodução da mandíbula em resina fotoelástica com os implantes posicionados
dentro do modelo (Figura 4.39).
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Obtenção do modelo fotoelástico

Obtenção do molde de silicone

A moldagem de transferência foi realizada sobre o modelo de resina Novox ®
com os análogos de micro units e a infraestrutura parafusada com parafusos de
laboratório longos (Conexão®), de 15mm de comprimento sobre eles. Sobre esses
parafusos foi colocada uma leve camada de cera, para sua proteção e entrada da
chave para remoção dos parafusos de trabalho na hora da troca dos análogos por
implantes, e confecção das três mandíbulas separadamente (Figura 4.40), oriundas
da mesma moldagem. O conjunto, mandíbula de resina, análogos de micro unit e
infraestrutura revestida com cerâmica, foi colocado dentro de um recipiente de
papelão e fixado com super bonder® para não haver deslocamento da peça a ser
moldada. Assim, foi realizada a duplicação com o silicone de reprodução Silibor®
(Artigos Odontológicos Clássicos Ltda – São Paulo). O material foi manipulado de
acordo com as recomendações do fabricante, injetado ao redor da prótese e inserido
no interior do recipiente de papelão (Figura 4.41 A e B).

Figura 4.40 - Preparação para a confecção do modelo fotoelástico
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B

Figura 4.41 - A) Mandíbula no interior do recipiente, fixada para ser reproduzida; B) Vazamento do
silicone para a confecção do modelo fotoelástico

O molde foi colocado na câmara de vácuo para eliminação de bolhas, e
permaneceu até a completa polimerização. Em seguida, foi removido o molde da
câmara de vácuo, os parafusos foram soltos através da parte superior da caixa de
papelão, permanecendo a prótese fixa dentro do molde. Assim, cinco pilares micro
unit, com cinta de 1mm, foram aparafusados sobre implantes tipo hexágono externo,
com plataforma de 3,75mm x 10mm de comprimento (Conexão ® Sistemas de
Prótese – São Paulo – Brasil), com auxílio de um torquímetro de 20N (Conexão ®
Sistemas de Prótese – São Paulo – Brasil). Em seguida, os conjuntos, implantes e
pilares, foram posicionados nos cilindros da prótese e fixados com os parafusos de
fixação longos (Figura 4.42).

Figura 4.42 - Moldagem da peça protética com os implantes aparafusados para a confecção das
mandíbulas fotoelásticas
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Confecção do modelo fotoelástico

Para a confecção do modelo fotoelástico foi utilizada a resina fotoelástica
Araldite®, descrita anteriormente. Foi dosada, manipulada de forma manual com
auxílio de um bastão de vidro, com cuidado para minimizar a introdução de bolhas
de ar e acondicionada num recipiente de Becker. Este foi levado ao interior da
câmara acrílica hermeticamente fechada, acoplada à bomba de vácuo e um
manômetro, para a eliminação de bolhas de ar que fossem incorporadas durante a
mistura e a manipulação dos componentes da resina fotoelástica (Figura 4.44). A
cura dessa mistura ocorre à temperatura ambiente, sendo que a mesma deve ser
armazenada de 18ºC a 25ºC, por 72 horas (Figura 4.42 e 4.43).

A

B

Figura 4.43 - A) Proporção da resina fotoelástica antes de ser misturada; B) Resina fotoelástica
misturada e dentro da câmara de vácuo, para eliminação das bolhas
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Figura 4.44 - Foto mostrando como houve inclusão de bolhas durante a mistura e homogeneização
da resina

Após a resina fotoelástica ser vertida lentamente no interior do molde, o
conjunto foi levado novamente à câmara de vácuo, para eliminar as possíveis bolhas
que pudessem ter sido incluídas. O molde permaneceu no interior da câmara de
vácuo para proteção de sua superfície contra a deposição de impurezas durante a
polimerização da resina (Figura 4.45 A e B).

A

B

Figura 4.45 - A) Vertimento da resina fotoelástica; B) Colocação da moldagem com a resina
fotoelástica no interior da câmara de vácuo
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Após a completa polimerização da resina, que corresponde a 72 horas, tempo
recomendado pelo fabricante, foi feita a separação dos modelos. Os parafusos
fixadores da prótese sobre a mandíbula de resina fotoelástica foram soltos e o
modelo foi removido do molde. Foi dado acabamento no modelo e, em sua base,
com auxílio de uma lixa d’água de granulação fina (1500 e 2000 – Norton – São
Paulo), para que o modelo se assentasse perfeitamente na plataforma lisa e plana,
correspondente à base do aparelho de análise fotoelástica. O acabamento foi feito
com cuidado a fim de evitar a indução de tensões no modelo. Assim, o modelo
fotoelástico com implantes tipo hexágono externo 3,75mm de diâmetro por 10mm de
comprimento foi obtido (Figura 4.46).

Figura 4.46 - Modelos de mandíbulas fotoelásticas com os implantes, pronta para realização dos
ensaios

O mesmo procedimento foi repetido para confecção de modelos com
implantes de 13mm e 15mm de comprimento, de tal forma que foram obtidos 3
modelos fotoelásticos, onde se variou apenas o comprimento dos implantes.
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Corpos de prova

Os corpos de prova foram compostos por 3 modelos fotoelásticos, contendo 5
implantes do tipo hexágono externo, com 3,75mm de diâmetro, para cada modelo,
com comprimentos variáveis de 10,0mm, 13,0mm e 15,0mm, e uma infraestrutura
metálica de prótese fixa em cobalto/cromo, confeccionada de acordo com o
protocolo de Brånemark, revestida por cerâmica, com extensão distal bilateral de
15mm. Esta infraestrutura foi construída sobre um modelo-mestre mandibular em
resina acrílica para prototipagem e ajustada sobre os modelos mandibulares de
resina fotoelástica.
Durante a preparação dos corpos de prova pode ocorrer indução involuntária
de tensões sobre o modelo fotoelástico, derivadas do manuseio e mistura dos
componentes resinosos, no momento da retirada da mandíbula do molde, no
aparafusamento da prótese. Devido a isso, estes foram submetidos a um banho de
luz, para minimizar o efeito que essas tensões produziram no modelo; esse banho
de luz foi realizado anteriormente aos ensaios fotoelásticos.

Posicionamento do modelo fotoelástico mandibular sobre a base do aparelho de
aplicação de cargas

O modelo fotoelástico para ser posicionado no crânio foi articulado neste e
estabilizado com um elástico preso na apófise coronoide da mandíbula e ao redor do
processo zigomático do crânio (Figura 4.47). Depois de preso, foi manipulada uma
porção de resina acrílica de rápida polimerização e fixada a mandíbula sobre a base
de resina do aparelho de aplicação de carga.
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Figura 4.47 - Corpo de prova dentro do óleo mineral, pronto para receber carga

Ajuste oclusal

A prótese passou por um processo de ajuste oclusal prévio ao início do
carregamento, com oclusão balanceada bilateral,resultando uma relação equilibrada,
com pontos de contato corretos, para que a aplicação das cargas resultasse numa
condição próxima dos pontos de contato fisiológicos naturais, a carga incidindo
sobre a área com implante (Figura 4.48).

Figura 4.48 - Ajuste oclusal da peça protética parafusada aos implantes fixados na mandíbula
fotoelástica e articulando com a maxila do crânio fotoelástico
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O ajuste foi realizado com carbono acculfilm® (Parkell – NY – EUA), brocas
diamantadas de desgaste para cerâmica, buscando o maior número de contatos,
simultâneos e bilaterais.

Fotografias

O modelo foi observado e fotografado no polariscópio antes da aplicação das
forças, nas vistas frontal, lateral direita e lateral esquerda. O objetivo foi verificar
ausência de tensões residuais no material e se registrarem as condições iniciais da
resina fotoelástica.
As fotos foram realizadas respeitando-se alguns critérios para que a
comparação entre as mesmas não sofresse interferência de outras variáveis.
Manteve-se a mesma distância entre todos os constituintes do polariscópio,
pois os mesmos permaneceram em posição até o final do experimento. Manteve-se
a angulação entre o modelo fotoelástico e a lente da máquina fotográfica.
As fotos foram realizadas sempre no mesmo local, mantendo-se as mesmas
condições de iluminação do ambiente.

Metodologia para aplicação de cargas

O carregamento sobre os corpos de prova foi realizado pelo aparelho de
aplicação de cargas, descrito anteriormente. Foi aplicada a carga de 1,0 e 3,0 bars.
Primeiramente fez-se a aplicação de 1,0 bar, esperou-se 30 segundos para
execução do registro fotográfico, a seguir, aplicou-se 3,0 bars, esperou-se 15
minutos e novos registros foram realizados.
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Aplicação de cargas

Tendo-se a porção do ramo da mandíbula sido articulada no crânio, após o
ajuste oclusal, todo o conjunto foi introduzido no aquário contendo óleo mineral e
iniciada a aplicação de cargas, com a mandíbula e a maxila em máxima
intercuspidação.
Os resultados analisados foram observados de dois em dois, isto é, sempre
comparando a imagem fotográfica inicial, sem carga (P0), com a carga aplicada ao
modelo, de 1 bar (P1) e a inicial, sem carga, com a de 3 bars (P3).

Análise fotoelástica

As tensões fotoelásticas produzidas pelo carregamento dos corpos de prova
foram analisadas e comparadas pela formação de franjas ao redor de cada implante.
Dessa forma, foi possível identificar a magnitude das tensões que ocorreram nas
estruturas de suporte de uma prótese fixa com revestimento cerâmico, sobre
diferentes comprimentos de implantes.

Organizações dos resultados

Os resultados foram analisados pelo método visual das franjas fotoelásticas,
visto que esta foi uma análise qualitativa.
Os modelos fotoelásticos foram levados ao polariscópio previamente às
análises, para a certificação da ausência ou não de tensões residuais. Nesse
momento, foram realizados registros fotográficos dos corpos de prova anterior à
colocação da estrutura protética sobre os implantes. Na sequência, foram feitos os
registros com a prótese instalada e após o seu assentamento. Os modelos
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fotoelásticos foram submetidos à aplicação de pressão e registrado fotograficamente
o comportamento das tensões para posterior análise das imagens.
Os implantes foram numerados da esquerda para a direita de 1 a 5, estando o
implante 1 do lado direito da mandíbula e o implante 5 do lado esquerdo. Foi
designada face mesial do implante quando voltada para o meio do crânio e face
distal quando voltada para o ramo.
No implante 3, estando este no meio da mandíbula, foi referido a ele como
lado direito e esquerdo, sempre relacionando ao lado direito e esquerdo da
mandíbula, como sendo de um paciente.
O primeiro modelo analisado foi com implantes de 10mm de comprimento; a
seguir, o de 13mm e, por fim, o de 15mm de comprimento.

Figura 4.49 – Modelos fotoelásticos com implantes de 10mm, 13mm e 15mm de comprimento, fixados
à plataforma e realizados os ajustes oclusais

Para facilitar a nomeação dos corpos de prova, foram denominadas:

Corpo de prova com implantes de 10mm

MOD10;

Corpo de prova com implantes de 13mm

MOD13;

Corpo de prova com implantes de 15mm

MOD15.
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5 RESULTADOS

Vista Frontal

A figura 5.1 mostra o corpo de prova contendo implantes com 10mm de
comprimento, anteriormente à aplicação de pressão.

Figura 5.1 - Corpo de prova MOD 10 sem aplicação de pressão (P0)

Analisando a figura 5.2, observa-se a presença de algumas áreas coloridas,
sem definição de franjas ao redor dos ápices dos implantes 1, 2 e 3, o que não
ocorre na região dos implantes 4 e 5. Após a aplicação de pressão de 1 bar, verificase, um aumento de tensão, pois houve variação de cor nas regiões distal e mesial
dos implantes 1 e 2, notando-se aumento de tensão na região distal do implante 2 e
mesial do implante 1.
No implante 3 houve um aumento de tensão na porção medial do lado direito.
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Ao redor dos implantes 4 e 5 não são percebidas alterações de tensão na
vista frontal (Figura 5.2).

A

B

Figura 5.2 - MOD10 A) Corpo de prova isento de pressão (P0); B) Corpo de prova com pressão (P1),
vista frontal

Na mandíbula com implantes de 10mm e P3, houve um aumento significativo
de tensão na região apical do implante 1. A tensão aumentou na parede distal do
implante 2 ao longo de toda a sua extensão, caminhando na direção do implante 1.
Na região circunvizinha do implante 3 houve melhor definição da franja
fotoelástica, percebendo-se aumento de tensão à sua esquerda, região onde a cor
se acentuou de apical até a mesial do implante 4.
Nos implantes 4 e 5, notou-se um aumento de tensão em seus ápices. Ao
redor da cervical dos implantes não foi percebida a presença de franjas (Figura 5.2).

A

B

Figura 5.3 - MOD10 A) Corpo de prova isento de pressão (P0); B) Corpo de prova com pressão (P3),
vista frontal
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Vista Lateral

A figura 5.4 mostra o corpo de prova, com vista lateral direita, sem aplicação
de pressão.

A

Figura 5.4 - Corpo de prova MOD10 sem aplicação de pressão (P0), vista lateral direita

Observando as imagens na vista lateral do modelo na condição de
carregamento P1, observam-se tensões ao redor do implante 1, mesial, apical e
distal. No implante 2 observa-se tensão na parede distal, na parte média e uma
franja que se dirige da mesial do implante 2 em direção ao implante 3 (Figura 5.5).

A

B
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Figura 5.5 - MOD10 A) Corpo de prova isento de pressão (P0); B) Corpo de prova com pressão (P1),
vista lateral direita

Na vista lateral direita da mandibular com P3, o implante 1 apresenta franjas
ao redor do ápice bem definido, produzindo aumento significativo na região apical e
mesial em direção à distal do implante 2. Na mesial do implante 2 houve discreta
progressão das franjas em relação a P1 (Figura 5.6).

A

B

Figura 5.6 - MOD10 A) Corpo de prova isento de pressão (P0); B) Corpo de prova com pressão (P3),
vista lateral direita

Na figura 5.7 (A, B e C) observa-se a alteração do comportamento das
tensões à medida que a pressão foi intensificada de 1 a 3 bars.

A

B

C

Figura 5.7 - Corpo de prova com implante de 10mm; A) Pressão (P0); B) Pressão (P1); C) Pressão
(P3)

A figura 5.8 mostra o corpo de prova, com vista lateral esquerda, sem
aplicação de pressão.
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A
Figura 5.8 - Corpo de prova MOD10 sem aplicação de pressão (P0), vista lateral esquerda

Observado na vista lateral esquerda, ao redor do implante 5 houve
manifestação tênue de franjas no ápice distal dirigindo-se em direção ao ramo da
mandíbula na porção média, por mesial, em direção ao implante 4 o qual não
apresentou indícios de tensão ao seu redor. Quando comparando P1 em relação a
P0 os implantes 4 e 5 apresentaram pequena variação no comportamento das
tensões, notando halos mais claros ao redor da porção média dos implantes, tanto
por mesial como distal e a região apical sem manifestação de franjas (Figura 5.9).

A

B

Figura 5.9 - MOD10 A) Corpo de prova isento de pressão (P0); B) Corpo de prova com pressão (P1),
vista lateral esquerda
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Com pressão de 3 bars, observa-se nitidamente nos implantes 4 e 5 a
formação de franjas ao redor dos seus ápices, manifestando-se no corpo da
mandíbula e dirigindo-se em direção ao ramo ascendente. Foi observado um halo
claro no ápice desses implantes, mostrando uma franja em direção a distal e outra
para mesial em direção ao implante 4. No implante 4, a franja formou-se ao redor do
ápice. A franja mesial se propagou até a distal do implante 3 (Figura 5.10).

A

B

Figura 5.10 - MOD10 A) Corpo de prova isento de pressão (P0); B) Corpo de prova com pressão (P3),
vista lateral esquerda

Na figura 5.11 foi observada a alteração do comportamento conforme o
aumento da pressão de 1 para 3 bars.

A

B

C

Figura 5.11 - Corpo de prova com implante de 10mm; A) Pressão (P0); B) Pressão (P1); C) Pressão
(P3), vista lateral esquerda

Análise do Corpo de prova com implantes de 13mm de comprimento - MOD13
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Vista Frontal

A figura 5.12 mostra o corpo de prova com implantes de 13mm e P0 na vista
frontal, apresentando tensão inicial resultante dos vários procedimentos próprios da
confecção do modelo.

Figura 5.12 - Mandíbula com implantes de 13mm (P0), vista frontal

O implante 1 mostrou uma tensão apical inicial contornando o implante por
mesial e distal; na parede mesial essa tensão alcançou inclusive o implante 2 por
distal.
No implante 3 há um indício de tensão na sua porção média deste implante,
nas regiões à direita e à esquerda.
Os implantes 4 e 5 não mostraram indícios de tensão, nessa vista frontal.
A análise das condições de pressão P1 e P3 tiveram como parâmetro as
imagens da situação com força inicial P0 (Figura 5.12).
Quando da pressão P1, foi observada tensão no implante 1, originada na
distal medial, circundando toda a região apical, dirigindo-se até a sua face mesial
média (Figura 5.13). Nesse implante houve a formação de um halo transparente na
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sua parte mais apical. A mesial mostra uma nítida formação de franja, na face ápicomesial dirigindo-se à sua região mediana e ao encontro da face distal do implante 2.

A

B

Figura 5.13 - MOD13 A) Corpo de prova isento de pressão (P0); B) Corpo de prova com pressão (P1),
vista frontal

O implante 3 mostrou uma maior nitidez da franja em ambas as faces, na
região mediana e também no ápice do implante. Na região do implante 4 não é
visível a formação de franja, o implante 5, na região apical mesial, apresenta uma
pequena alteração do comportamento.
Quando o corpo de prova foi submetido a pressão de 3 bars (P3), observouse no implante 1 um rearranjo das franjas por distal, sendo mais nítidas e com
orientação definida (Figura 5.14). No ápice do implante 1 houve aumento do halo
transparente. O implante 3 apresentou aumento das franjas, principalmente nas
porções medianas faces direita e esquerda.

A

B

Figura 5.14 - MOD13 A) Corpo de prova isento de pressão (P0); B) Corpo de prova com pressão (P3),
vista frontal
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Não são percebidas tensões circunvizinhas aos implantes 4 e 5.

Vista Lateral

Observa-se na vista lateral direita na P0, tensões residuais (Figura 5.15).

Foto 5.15 - Corpo de prova MOD13 sem aplicação de pressão (P0), vista lateral direita

Na condição de pressão P1, o corpo de prova, apresenta aumento de tensão
na região do implante 1 em relação a P0 (Figura 5.16), notando-se a formação de
franjas em toda a face distal do implante e essas franjas foram sendo projetadas
para distal em direção ao corpo e ramo da mandíbula. A face mesial mostrou uma
maior definição das franjas.
No implante 2 há uma definição de franja na distal medial.
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A

B

Figura 5.16 - MOD13 A) Corpo de prova isento de pressão (P0); B) Corpo de prova com pressão (P1),
vista lateral direita

A figura 5.17 apresenta o comportamento da distribuição das tensões no
momento da aplicação de pressão com 3 bars (P3). As franjas se propagaram da
face distal do implante 1 em direção ao corpo e ramo da mandíbula, sendo estas
mais acentuadas e definidas quando comparadas à aplicação de 1 bar (P1). Há
presença de um halo claro mais acentuado na região ápico-mesial do implante 1.

A

B

Figura 5.17 - MOD13 A) Corpo de prova isento de pressão (P0); B) Corpo de prova com pressão (P3),
vista lateral direita

A figura 5.18 mostra o comportamento das tensões à medida que aumenta a
pressão sobre o corpo de prova.
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A

B

C

Figura 5.18 - Corpo de prova com implante de 13mm; A) Pressão (P0); B) Pressão (P1); C) Pressão
(P3), vista lateral direita

A figura 5.19 mostra o MOD13 isento de pressão, vista lateral esquerda, onde
podem ser observadas tensões residuais do processo de confecção do modelo
fotoelástico.

Figura 5.19 - Corpo de prova MOD13 sem aplicação de pressão (P0), vista lateral esquerda

Quando do carregamento de 1 bar (P1), observa-se o direcionamento das
franjas do implante 5 ao corpo da mandíbula (Figura 5.20).
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A

B

Figura 5.20 - MOD13 A) Corpo de prova isento de pressão (P0); B) Corpo de prova com pressão (P1),
vista lateral esquerda

No implante 5, com pressão de 1 bar, a porção medial mostrou um halo na
face mediana distal, direcionando-se para apical. As franjas ao redor do ápice se
tornaram bem definidas. Na face mesial apical houve a formação de franja que foi do
ápice até a base da mandíbula (Figura 5.20). No implante 4, a porção média distal
do implante mostrou a formação de franja em direção ao ápice.
Na pressão de 3 bars (P3) o corpo de prova na vista lateral esquerda
evidencia, com maior intensidade, a tensão apresentada na situação P1.

A

B

Figura 5.21 - MOD13 A) Corpo de prova isento de pressão (P0); B) Corpo de prova com pressão (P3),
vista lateral esquerda

O que se observa na região do implante 5 são franjas envolvendo seu ápice,
a face mesial medial e distal da região medial, propagando-se em direção ao corpo
da mandíbula. As tensões se acentuaram ao redor do implante 4 (Figura 5.21).
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A figura 5.22 mostra maior detalhamento, onde se percebe nítida alteração do
comportamento das tensões pela presença mais acentuada das franjas quando da
progressão da aplicação de pressão.

A

B

C

Figura 5.22 - Corpo de prova com implante de 13mm; A) Pressão (P0); B) Pressão (P1); C) Pressão
(P3), vista lateral esquerda

Análise do Corpo de prova com implantes de15mm de comprimento - MOD15

Vista Frontal

A figura 5.23 mostra o corpo de prova com implantes de 15mm e P0, a partir
da qual as situações de pressão serão analisadas.
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Figura 5.23 - Corpo de prova MOD15, sem aplicação de pressão (P0), vista frontal

No corpo de prova MOD15 e P1, observa-se pequena alteração no
comportamento das franjas, quando comparado com a imagem P0, apresentando-se
mais evidente nos ápices de todos os implantes (Figura 5.24).

A

B

Figura 5.24 - MOD15 A) Corpo de prova isento de pressão (P0); B) Corpo de prova com pressão (P1),
vista frontal

Nos implantes 1 e 2 notou-se discreto aumento de tensão nas faces distais e
apical.
O implante 3 mostrou um aumento de tensão ao longo de todo o implante, de
apical a cervical, e nas faces proximais. No implante 4 não foi observada alteração
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no comportamento das tensões. O implante 5 mostrou um aumento de tensão disto
apical.
No MOD15 com pressão de 3 bars (P3), as tensões se distribuíram de forma
semelhante à P1 se tornando mais evidentes nesta condição (Figura 5.25).

A

B

Figura 5.25 - MOD15 A) Corpo de prova isento de pressão (P0); B) Corpo de prova com pressão (P3),
vista frontal

No implante 1 observa-se a formação de uma franja na região apical distal
propagando-se em direção ao corpo da mandíbula. Na região ápico-mesial um halo
transparente tornou-se mais evidente e as tensões se localizaram entre os implantes
1 e 2.
No implante 3 observa-se que, em toda a sua extensão, as franjas estão
melhor definidas nas faces direita e esquerda. Não se observa presença de franjas
ao redor dos implantes 4 e 5.

Vista Lateral

Na vista lateral direita, visualiza-se melhor a propagação de tensão em
direção ao corpo da mandíbula (Figura 5.26).
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Figura 5.26 - MOD15, sem aplicação de pressão (P0), vista lateral direita

No implante 1 com P0 e vista lateral direita observamos melhor os implantes 1
e 2. A tensão inicial mostrou-se maior e melhor distribuída, diferentemente das
demais mandíbulas. Com pressão de 1 bar (P1), observa-se tensão entre os
implantes 1 e 2 (Figura 5.27).

A

B

Figura 5.27 - MOD15 A) Corpo de prova isento de pressão (P0); B) Corpo de prova com pressão (P1),
vista lateral direita

Na condição de carregamento de 3 bars no corpo de prova MOD15 houve
melhor definição e intensidade das franjas (Figura 5.28).
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A

B

Figura 5.28 - MOD15 A) Corpo de prova isento de pressão (P0) ; B) Corpo de prova com pressão
(P3), vista lateral direita

Na figura 5.28 observa-se o comportamento da distribuição das tensões nas
estruturas peri-implantares 1 e 2 com a progressão da aplicação das pressões
definindo melhor as franjas no modelo fotoelástico.

A

B

C

Figura 5.29 - Corpo de prova com implante de 15mm A) Pressão (P0); B) Pressão (P1); C) Pressão
(P3), vista lateral direita

A figura 5.29 apresenta o corpo de prova MOD15 P0 e vista lateral esquerda.
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Figura 5.30 - MOD15, sem aplicação de pressão (P0), vista lateral esquerda

A imagem resultante da pressão de 1 bar no corpo de prova MOD15
evidencia discreta alteração das tensões ao redor dos implantes 4 e 5 (Figura 5.30)

A

B

Figura 5.31 - MOD15 A) Corpo de prova isento de pressão (P0); B) Corpo de prova com pressão (P1),
vista lateral esquerda

No corpo da mandíbula na condição de pressão de 3 bars, observou-se
melhor definição das franjas (Figura 5.32).
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A

B

Figura 5.32 - MOD15 A) Corpo de prova isento de pressão (P0); B) Corpo de prova com pressão (P3),
vista lateral esquerda

A região do implante 5 com pressão de 3 bars mostrou alteração do
comportamento das tensões nas faces distal, mesial e apical, estando as franjas
melhor definidas, assim como a sua progressão em relação ao corpo da mandíbula.
Na figura 5.33 observa-se o detalhamento das imagens nas vistas laterais
esquerdas, com a progressão das forças aplicadas sobre a prótese e a distribuição
das tensões nas estruturas ao redor dos implantes 3, 4 e 5.

A

B

C

Figura 5.33 - Corpo de prova com implante de 15mm A) Pressão (P0); B) Pressão (P1); C)
Pressão (P3)

A figura 5.34 apresenta a vista lateral direita e esquerda dos corpos de prova
MOD10, MOD13 e MOD15, nas condições de carregamento de 3 bars, para uma
análise comparativa.
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C

D
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F

Figura 5.34 - Corpos de prova com pressão P3; A) MOD10, lateral direita; B) MOD10, lateral
esquerda; C) MOD13, lateral direita; D) MOD13, lateral esquerda; E) MOD15 lateral
direita; F) MOD15, lateral esquerda.

111
DISCUSSÃO

A análise realizada nos corpos de prova constituídos de modelos fotoelásticos
mandibulares contendo uma prótese fixa com extensão distal e revestida em
cerâmica sobre implantes, mostrou que os implantes localizados mais próximos ao
cantilever, apresentaram maiores tensões na região peri-implantar.
Esta pesquisa analisou o comportamento das tensões, decorrentes da
aplicação de forças, em máxima intercuspidação, sobre uma estrutura metálica de
prótese fixa, revestida em cerâmica, assentada sobre implantes inseridos na região
anterior interforaminal, em modelo mandibular fotoelástico. As observações foram
realizadas focando principalmente a região da interface dos implantes, que possuem
alto módulo de elasticidade, inseridos em um material com menor rigidez, à
semelhança do que foi realizado por outros pesquisadores (Hobkirk; Schwarb, 1991;
Meijer et al., 1994; Brånemark et al., 1995a; Occhiai et al., 2003; Fazel et al., 2009).
Anterior à realização dos testes fotoelásticos foi realizado um adequado
ajuste oclusal, na posição de máxima intercuspidação, de forma que as forças
fossem bem direcionadas axialmente (Denissen et al., 1993). Os contatos foram
distribuídos de forma que houvesse maior contato da superfície oclusal dos dentes
sobre os implantes e menor contato na região dos pônticos suspensos, à
semelhança do que foi realizado por Mericske-Stern et al.,1992.
A distribuição das forças verticais ou laterais para a prótese depende do
número, arranjo e rigidez dos pilares, da forma e rigidez da prótese fixa, perfeito
assentamento da peça utilizada. Esses fatores são considerados condições básicas
para uma correta distribuição das forças (Holmes; Loftus 1997; Skalak, 1983; Jemt;
Stalblad, 1986; Rangert et al., 1989; Watanabe et al., 2000; Bernardes et al., 2006;
Karl et al., 2008). O desenho da prótese que não atende a estas condições pode
resultar em fratura do parafuso e perda óssea, pois há uma alteração no mecanismo
da distribuição das tensões, alterando seu comportamento, na região dos implantes
suportes da prótese (Rugslyakul et al., 2011; Meric et al., 2011).
A aplicação de força na estrutura de prótese sobre implante produz uma
deformação no sistema e uma absorção de energia para depois ocorrer a deflexão.
Se houver uma grande deformação e um grande consumo de energia pela estrutura
num determinado ponto, acontecerá uma redução na transmissão dessa energia,
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diminuindo a concentração de tensão em outros locais (Bernardes et al., 2009). Uma
infraestrutura confeccionada por um material com menor módulo de elasticidade terá
menor resistência mecânica, ao passo que, a estrutura feita com uma liga mais
rígida,

sofre

menor

deformação,

sendo

menos

propensa

à

fadiga,

consequentemente não sobrecarregando o parafuso (Jacques et al., 2009;
Watanabe et al., 2000).
Há vários autores na literatura (Soumeire; Dejou, 1999; Çiftçi; Canay, 2000;
Çiftçi; Canay, 2001; Conserva et al., 2009; Meric et al., 2011) que postulam a
importância do material de revestimento em próteses sobre implantes, resina ou
cerâmica, na transmissão das forças oclusais para os tecidos periimplantares. A
resina apresenta menor módulo de elasticidade, o que lhe confere uma característica
mais resiliente. Baseados nesse princípio, Davis et al. (1988) acreditam que a resina
acrílica pode reduzir a concentração de tensão na interface osso/implante, podendo
absorver maior quantidade de carga. Corroborando com esse pensamento,
Soumeire e Dejou (1999) mostraram que a carga transmitida para a interface
osso/implante teve maior amplitude e um tempo maior para atingir o pico de força,
concluindo que as resinas são capazes de absorver maior quantidade de forças
oclusais, conclusão esta, compartilhada por Çiftçi e Canay (2000) e Conserva et al.
(2009).
A porcelana, de forma adversa, apresenta maior módulo de elasticidade,
portanto, maior dureza, o que lhe permite absorver menor quantidade de carga.
Dessa forma, transmite a maior parte da força recebida diretamente para o osso ao
redor dos suportes implantares da prótese. Este fato, para Mericske-Stern et al.
(1992), promove maior eficiência mastigatória e, para Stegaroiu et al. (1998)
aumenta e distribui melhor a tensão nela aplicada. Çiftçin e Canay, (2000) e
Conserva et al. (2009) relataram que a porcelana pode atingir valores máximos de
tensão sobre o osso cortical, neste caso, havendo transferência de tensão para a
resina fotoelástica de uma maneira efetiva. Apesar da dureza e maior transmissão
de força ao osso, torna-se mais eficiente, sem prejuízo para a estrutura de suporte
(Çiftçin; Canay, 2001). O comportamento das tensões observado nos corpos de
prova da presente pesquisa verificou que a transferência da força apresentada pela
prótese revestida por porcelana foi condizente com os relatos de Soumeire e Dejou
em 1999.
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A porcelana possui como vantagem, a confecção de uma melhor
individualização e preservação da anatomia das cúspides dos dentes, pois, com o
uso, o desgaste é menor. De acordo com Rungsluakul et al. (2011), a inclinação das
cúspides auxilia na transferência de pressão e deformação da coroa para o osso
circundante através do implante dental. O implante sendo mais rígido que o osso
(Clelland et al., 1991), apesar de ter um módulo de elasticidade próximo à interface
osso/implante, permite uma melhor distribuição de tensão, propiciando uma
preservação do osso remanescente e estabilização da prótese (Lindquist et al.,
1988; Meijer et al., 1994; Brånemark et al., 1995b). Segundo Isidor (1996), a
principal causa de perda da osseointegração é a sobrecarga oclusal e não o
acúmulo de placa bacteriana.
Na presente pesquisa, a incidência de pressões oclusais sobre o corpo de
prova com revestimento cerâmico, mostrou que estas se propagam em direção aos
implantes, repercutindo na resina fotoelástica, com o aparecimento de franjas
coloridas (Markarian et al., 2007; Akça; Çehreli, 2008).
Nas três condições do experimento, nos implantes com 10mm de
comprimento, 13mm e 15mm, quando receberam 1 bar de pressão, a formação de
franjas foi discreta nas regiões dos implantes 1 e 5 e ao redor do implante 3 houve
uma tênue alteração da resina fotoelástica sob essa condição de aplicação de
pressão. Quando a intensidade aplicada aumentou para 3 bars, observou-se
alteração da resina fotoelástica, sendo que as franjas se mostraram mais nítidas. As
principais tensões ocorreram na distal dos implantes 1 e 5, região a partir da qual as
franjas se dirigiram em direção ao corpo e ramo da mandíbula, comportamento
semelhante ao observado por Lundgren et al. (1989). No caso do implante 3, a
tensão se propagou em direção à base da mandíbula. Pode-se interpretar que as
franjas fotoelásticas geradas nos implantes 1 e 5 foram resultantes do esforço de
compressão e, no implante 3, ocorreram esforços de tração, situação semelhante à
descrita por Skalak (1983).
O uso de implantes mais longos facilita a transferência de forças oclusais para
uma superfície maior de osso, resultando em melhor distribuição (Lum, 1991; Sahin
et al., 2002). Este comportamento foi observado nessa pesquisa, pois, à medida
que o tamanho do implante foi aumentando, as franjas da resina fotoelástica foram
se propagando em direção ao corpo da mandíbula. Os implantes com menor
comprimento, sob a mesma condição de pressão, apresentam uma tensão mais
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concentrada, podendo resultar em menor sobrevida (Renouard; Nisand, 2006;
Degidi et al., 2007) quando comparado com implantes de maior comprimento, que
os dissipam as forças; (Baggi et al., 2008). Para Iplikçioglu e Akça (2002) mais
importante do que o tamanho do implante na distribuição de tensão é o número de
implantes, sendo esse, o fator mais relevante para a redução da tensão gerada no
osso. Entretanto, neste trabalho foi fixado o número de implantes, assim, o
comprimento do implante foi a variável analisada.
Estruturas protéticas com cantilever fazem com que o implante mais distal
assuma o papel de fulcro. Portanto, ele está sujeito às forças de compressão
enquanto o pilar intermediário sofre tensão (Skalak 1983; Rangert et al., 1989; Assif
et al., 1996; Jacques et al., 2009).
As tensões ocorridas nos implantes 1 e 5 se devem principalmente à
presença do cantilever que potencializa a força no primeiro parafuso ou mais
próximo ao final dos cantilevers, com um íntimo contato da prótese (Sadowsky;
Caputo, 2000) e de pontos de contato sobre ele, apesar de estar com menor
magnitude. Principalmente o segundo dente do cantilever deve estar em
infraoclusão para reduzir as tensões, onde o braço de alavanca é maior (Lundgren et
al., 1989) mas, as forças oclusais, segundo Falk et al. (1989), tendem a incidir sobre
o cantilever, principalmente devido ao posicionamento deste na arcada.
A aplicação de pressão axial foi realizada com o intuito de promover uma
simplificação de uma situação real (Occhiai et al., 2003; Karl et al., 2008). As forças
compressivas devem ser dominantes para estabelecer a direção da carga (Bidez;
Misch, 1992; Meijer et al., 1992; Glant; Nilner, 1998).
Observou-se que nos implantes mais distais as tensões se localizaram mais
apicalmente, tanto por mesial como distal. Esse comportamento ocorreu nos três
tamanhos de implante. Em relação ao comprimento dos cantilevers, Rodrigues et al.
(1993) observaram que, quanto maior o comprimento do cantilever, maior a tensão
observada, recomendando que esse desenho de próteses devem ter maior número
de implantes. Para Schackleton et al. (1994), a extensão do cantilever razoável seria
de 15mm, pois aumentos desproporcionais das forças ocorrem conforme se
aumenta o comprimento do cantilever (White et al., 1994; Grecco et al., 2009;
Semper et al., 2010; Wieebke et al., 2010). Minoretti et al. (2012) estudaram
próteses fixas implanto-suportadas, com comprimento excessivo de cantilever, e
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verificaram que pequenos implantes atuando como apoio distal, podem ser uma boa
opção para reabilitações com prótese fixa tipo protocolo.
Halg et al. (2008) mostraram que a extensão do cantilever na prótese não
levou a um aumento do número de falhas dos implantes e também não levou a uma
perda óssea maior ao redor dos implantes quando comparado com a prótese
convencional. Portanto, a inclusão do cantilever na prótese não teve influência
negativa no prognóstico em longo prazo dos implantes suportes. De forma
semelhante, Becker (2004) relata que a prótese fixa sobre implantes com cantilever
é uma solução aceitável para proporcionar maior superfície mastigatória.
Os resultados observados nos corpos de prova desta pesquisa auxiliam a
interpretar o comportamento que as tensões assumem nas estruturas de suporte
implantares de próteses fixas com cantilever, quando submetidas às cargas oclusais
axiais, durante o ato mastigatório, para definir ou elaborar planejamentos adequados
aos pacientes que necessitam desse tipo de modalidade protética para a reabilitação
de seus arcos dentários.
Para maior aprimoramento e interpretação do funcionamento desse tipo de
prótese, é necessário que mais pesquisas sejam desenvolvidas.
De acordo com a metodologia aplicada e os resultados obtidos, somos
levados as conclusões que seguem:
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7 CONCLUSÕES

1. Próteses fixas sobre implantes, revestidas em cerâmica, mostraram que
quanto maior o comprimento do implante, as tensões são mais distribuídas ao longo
do seu corpo e ápice, propagando-se pelas as estruturas mandibulares.
2. Os implantes localizados mais distalmente, próximos ao cantilever,
apresentaram maiores tensões em relação aos demais.
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