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RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo analisar as tensões do osso periimplantar, 

analisando as forças axiais e oblíquas incidentes em um modelo 3D usando Método 

de Elementos Finitos (MEF) a partir de modelo experimental in vitro, que consistiu 

em: 1 implante Brånemark System MkIIIGroovde (3,75 mm de diâmetro, 13,0 mm de 

comprimento); 1 pilar multi-unit de 5mm de altura com parafuso de titânio e torque 

de 20Ncm; infraestrutura de cobalto-cromo revestida com cerâmica feldspática 

aparafusada com torque de 10 Ncm, e poliuretano simulando o osso. Para obter 

dados de deformação, extensômetros lineares elétricos (Strain Gauges) foram 

utilizados e os valores obtidos foram comparados com o MEF gerado a partir do 

escaneamento do modelo em Micro CT e reconstruído tridimensionalmente no 

software Simpleware. Uma vez construído o modelo do MEF, as propriedades 

mecânicas dos implantes de titânio foram substituídas pelas propriedades dos 

implantes de zircônia Y-TZP no programa ANSYS. Uma carga vertical e uma 

oblíqua, cada uma de 300N, foram aplicadas no centro da face oclusal da coroa de 

cada modelo e, em seguida, as tensões foram verificadas na região do osso 

periimplantar. As tensões encontradas no modelo de EF com força vertical aplicada 

foram 0,92 MPa na região vestibular, 1,15 MPa na lingual, 0,98 MPa na mesial e 

1,00 MPa na região distal para implante de titânio. Quando utilizado implante de 

zircônia com carga aplicada vertical os valores de tensão foram em vestibular 11,66 

MPa, em lingual 9,73 MPa, em mesial 9,76 MPa e em distal 9,59 MPa. No modelo 

de EF com força oblíqua de 30º os valores foram em vestibular 0,92 MPa, em lingual 

1,14 MPa, em mesial 0,97 MPa e em distal 0,99 MPa com o mesmo implante de 

titânio. O mesmo implante com carga inclinada (30º) gerou valores de tensão de 

10,23 MPa em vestibular, 8,30 MPa em lingual, 8,48 MPa em mesial e 9,51 MPa em 

distal. A tensão diminuiu numericamente com o implante de zircônia, com as 

incidências de cargas verticais e oblíquas.  

 

 

Palavras-chave: Prótese Dentária, Implantes Dentários, Análise de Elementos 

Finitos. 

  



 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Analysis of the distribution of deformations on the implant/prosthesis 
assembly of zirconium implants in the peri-implant region 

 

This study aimed to analyze the tensions of the periimplant bone around a 

single implant, analyzing axial and oblique incident forces in a 3D Model using Finite 

Element Method. Experimental in vitro model consisted of: Brånemark System 

MkIIIGroovde implant (3.75 mm diameter, 13.0 mm length); multi-unit set abutment of 

5mm height with titanium screw and torque of 20Nm; cobalt-chromium coping coated 

with feldspathic ceramic screwed with a torque of 10Nm, and polyurethane simulating 

the bone. Strain gauges were used to set up this experimental model and the values 

obtained were compared with FEM generated from the model scanning in Micro CT 

and developed in Simpleware software. After this, the mechanical properties of the 

titanium implants were replaced by the properties of Y-TZP zirconium implants in 

ANSYS software. A vertical and an oblique load, each one of 300N, were applied on 

the center of the occlusal aspect of the crown of each model and then the tensions 

were verified in the periimplant bone region. The tensions generated in the FE model 

with vertical force applied were 0.92 MPa on vestibular region, 1.15 MPa on lingual, 

on mesial 0.98 MPa and 1.00 MPa on distal region for titanium implant. When 

applied vertical load in zirconia implant, the values were 11.66 MPa on vestibular, 

9.73 MPa on lingual, 9.76 MPa on mesial and 9.59 MPa on distal. In the FE model 

under 30° oblique load, the values were 0.92 MPa on vestibular, 1.1457 MPa on 

lingual, 0.97 MPa on mesial and 0.99 MPa on distal with the same titanium implant. 

Zirconium implant with oblique load (30º) generated tension values of 10.23 MPa on 

vestibular, 8.30 MPa on lingual, 8.48 MPa on mesial and 9.51 MPa on distal. The 

stress numerically decreased with zirconia implant with vertical and oblique loads. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Próteses implantossuportadas tem sido amplamente utilizadas pelos 

cirurgiões dentistas devido à elevada taxa de sucesso associada deste tipo de 

restauração (PJETURSSON et al 2004). A longevidade do sistema implante / 

prótese depende, entre outros fatores, da distribuição de tensões e deformações nos 

componentes deste sistema em torno do implante. A distribuição de tensões, por sua 

vez, depende do desenho do implante, desenho da prótese, dos materiais do 

implante e da prótese, da localização e posição do implante e da quantidade e 

qualidade óssea (RUBO;CAPELLO SOUZA, 2010; SANTIAGO JUNIOR et al., 2013; 

GRANDO et al., 2014). A tensão em torno do implante depende da quantidade do 

osso ao redor e é influenciado pelo comportamento biomecânico (NACONECY et al 

2010). No entanto, a tensão da região periimplantar é um fator importante a ser 

avaliado, uma vez que é o resultado da tensão óssea. 

Sobrecarga patológica pode levar a microfraturas no osso periimplantar e 

pode resultar em reabsorção óssea (FROST, 2003). A manutenção a longo prazo do 

sistema de implante / prótese envolve um processo de remodelação contínua na 

interface osso / implante. Este fenômeno permite que um novo osso substitua os 

tecidos que sofreram microfraturas e fadiga, como consequência do carregamento 

cíclico (MISCH et al 2001). Micro danos no osso in vivo e atividade remodeladora 

associada ao processo de reparação dessas regiões têm sido descritas por Frost 

(FROST 1960; FROST 1989; FROST 2003). 

Por isso, muitos estudos têm se empenhado em medir a concentração de 

tensões em torno dos implantes (AKCA;CEHRELI, 2008; RUBO;CAPELLO SOUZA, 

2010; SANTIAGO JUNIOR et al., 2013). Estudos com extensômetros lineares 

elétricos, bem como modelos de elementos matemáticos, fotoelásticos e finitos têm 

sido utilizados para explicar o comportamento biomecânico de próteses 

implantossuportadas e simular a situação clínica (AKCA;CEHRELI, 2008; 

RUBO;CAPELLO SOUZA, 2010, NACONECY et al 2010), cada um apresentando 

algumas vantagens e desvantagens. 

A análise de elementos finitos (FEA) foi a preferência de vários autores, 

permitindo a avaliação quantitativa e qualitativa da tensão e distribuição de tensões 

em várias áreas do sistema de prótese implantossuportada (GENG;TAN;LIU, 2001; 

PESQUEIRA et al 2014). No entanto, este método tinha sido criticado quanto à sua 
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confiabilidade já que devido a existência de modelos muito complexos, algumas 

simplificações e suposições devem ser feitas para tornar a solução possível, o que 

afeta o resultado final. Algumas simplificações e hipóteses usualmente adotados em 

estudos de implantes dentários são a simplificação da geometria do osso ou do 

sistema de implante assumindo que o osso é homogêneo e isotrópico, condições de 

contorno, etc. (GENG;TAN;LIU, 2001; LANG et al., 2003; DAAS et al., 2008; 

RUBO;CAPELLO SOUZA, 2010). Assim, alguns autores realizaram estudos para 

avaliar a precisão e para validar os modelos de elemento finito, na tentativa de tornar 

o método confiável para a avaliação biomecânica dos implantes dentários (MELLAL 

et al., 2004; ESER et al., 2009; GRONING et al., 2012). No entanto, existem poucos 

estudos referentes à situação específica da deformação em torno de um único 

implante.  

Nos últimos anos, a zircônia Y-TZP (zircônia tetragonal policristalina 

parcialmente estabilizada com ítria), um material cerâmico de alta resistência, com 

bons resultados em longo prazo no campo dos implantes médicos, tem sido 

sugerida como uma alternativa para implantes dentários. Y-TZP tem maior 

resistência à flexão e tenacidade à fratura do que o óxido de alumínio e oferece 

vantagens sobre esse material quando utilizado como implantes dentários 

(HELMER, DRISKELL, 1969; PICONI; MACCAURO, 1999; PICONI et al, 2003; 

KOHAL, 2006; DEPPRICH et al, 2008; HISBERGUES, VENDEVILLE, VENDEVILLE, 

2009; STADLINGER, 2010).  

O módulo de elasticidade dos diferentes materiais de implante influencia a 

interface implante / osso. Materiais de implante com módulos que são muito baixos 

devem ser evitados; devem ter um módulo de elasticidade de pelo menos 110 GPa 

(GENG; TAN; LIU, 2001). O uso de um implante de zircônia estreito, com um 

elevado módulo de elasticidade pode ser a razão para as tensões baixas 

observadas no osso (CAGLAR et al, 2014).  

Assim, considerou-se adequado realizar o estudo das tensões geradas na 

região óssea periimplantar do conjunto implante/prótese sob carregamento axial e 

oblíquo, utilizando implante de zircônia comparando-o com implantes de titânio, 

utilizando a modelagem e análise por meio do Método Elementos Finitos (MEF). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 O tecido ósseo 

Constituinte principal do esqueleto, o tecido ósseo é um tipo especializado de 

tecido conjuntivo e realiza várias funções mecânicas e fisiológicas (GONG; 

ARNOLD; COHN, 1964; HAMILL, 2012; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013). A 

estrutura esquelética tem a função de suporte, proteção, determina forma e tamanho 

corporal e funciona como depósito de cálcio, fosfato e outros íons, regulando-os nos 

líquidos corporais (GONG; ARNOLD; COHN, 1964; HAMILL, 2012; JUNQUEIRA; 

CARNEIRO, 2013). É formado por matriz óssea, dividida em matriz inorgânica (60% 

em peso e 40% em volume), matriz orgânica (30-32% em peso e 35% em volume) e 

por células: osteoblastos, osteoclastos e osteócitos. Há também os canalículos, que 

são responsáveis pelas trocas de moléculas e íons entre os capilares sanguíneos 

(GONG; ARNOLD; COHN, 1964; HAMILL, 2012; JUNQUEIRA;CARNEIRO, 2013). 

Macroscopicamente, verifica-se que o osso é formado por partes sem 

cavidades visíveis, o osso compacto, cuja porosidade do volume ocupado por tecido 

não mineralizado é 5 a 20% e por partes com muitas cavidades intercomunicantes, o 

osso esponjoso têm porosidade relativamente alta (40 a 95%). O tecido compacto e 

as trabéculas que separam as cavidades do esponjoso têm a mesma estrutura 

histológica básica (HALL, 1991; GARNET, 2003; JUNQUEIRA;CARNEIRO, 2013). 

O osso compacto praticamente não apresenta espaços medulares, tendo sua 

porosidade devido aos canais de Harvers e Volkmann e numa menor escala aos 

espaços caniculares e lacunas. O osso esponjoso tem uma estrutura porosa que 

protege a medula óssea, atua como material para manter a forma das finas camadas 

do osso compacto e auxilia na transferência de forças das cargas que as camadas 

de ossos compactos devem suportar. É modelado como delgadas espículas e 

trabéculas, dispostas de acordo com as solicitações mecânicas, tendo, as 

trabéculas, espessura variando entre 50 a 300 µm e espaços entre elas variando de 

100 a 500 µm (CARTER;HAYES, 1977; COWIN, 1986; MORGAN;KEAVENY, 2001; 

PROT et al., 2012). 

O tecido ósseo também é considerado depósito e controlador de 

concentrações de íons no metabolismo humano, como por exemplo: cálcio, fosfatos, 

potássio, magnésio, sódio, entre outros. O osso cortical abrange cerca de 70 a 80% 

da estrutura óssea total e representando de 20 a 30%, então, o osso trabecular 

(ERIKSEN;AXELROD;MELSEN, 1994; JUNQUEIRA;CARNEIRO, 2013). A dureza e 
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a rigidez podem ser determinadas pela porosidade do osso trabecular 

(CARTER;HAYES, 1977; COWIN, 1986; MORGAN;KEAVENY, 2001; PROT et al., 

2012). Além da porosidade, a estrutura tridimensional do osso trabecular pode variar 

bastante entre lugares anatômicos e com a idade (MOSEKILDE, 1989; ULRICH et 

al., 1999; DING et al., 2002). 

Os osteoblastos pertencem à categoria geral dos fibroblastos e são células 

típicas de tecido conjuntivo inorgânico, sintetizam a parte orgânica da matriz óssea 

(colágeno tipo I, proteoglicanos e glicoproteínas) e participam da mineralização da 

matriz ao concentrar fosfato de cálcio (RAVAGLIOLI; KRAJEWSKI, 1992; 

JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013). Formam uma estrutura parecida a um epitélio 

simples e uma vez aprisionada pela matriz recém-sintetizada, passam a se chamar 

osteócitos. Há também o chamado osteóide: matriz óssea recém-formada, ainda não 

calcificada, adjacente aos osteoblastos ativos (RAVAGLIOLI; KRAJEWSKI, 1992; 

JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013). 

Os osteoclastos são células multinucleadas responsáveis pela reabsorção 

óssea, se aderindo à chamada “zona clara”, onde é secretado ácido (H+), 

colagenase e outras hidrolases, digerindo a matriz orgânica e dissolvendo os cristais 

de sais de cálcio. Sua atividade é coordenada por citocinas e por hormônios como 

calcitocina e possuem origem da fusão de células mononucleares da medula óssea 

(ANSELME, 2000; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013). 

O tecido ósseo apresenta matriz extracelular, representada por componentes 

orgânicos (cerca de 35%) e inorgânicos (aproximadamente 65%). Dentre esses 

componentes, está o colágeno, participando ativamente no processo de 

mineralização óssea, representa 90% da matriz orgânica, nos outros 10% restantes, 

encontram-se glicoproteínas, lipídeos e mucopolissacarídeos. Como representante 

da parte mineral do osso, está a hidroxiapatita (HA), com composição a base de sais 

de cálcio e fosfato (PEREIRA et al., 2007; JUNQUEIRA;CARNEIRO, 2013). Os íons 

mais encontrados na parte inorgânica da matriz óssea são o fosfato e o cálcio, que 

formam cristais impuros de HA com fórmula molecular Ca10(PO4)6(OH)2. Há 

também bicarbonato, magnésio, potássio, sódio e citrato (BOSKEY;MARKS, 1985; 

FRATZL et al., 1996; OU-YANG et al., 2001; MARCUS et al., 2010; 

SAITO;MARUMO, 2010; ALLEN;BURR, 2011; CUNDY;REID, 2012). 

A resistência e a rigidez óssea estão relacionadas com a associação dos 

cristais de hidroxiapatita com o colágeno. Para atender os vários tipos de força a que 
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está sujeito, o material ósseo deve ser suficientemente rígido, para resistir a forças 

de compressão, e elástico, para suportar as forças de tração (CAPOZZO; 

MARCHETTI; TOSI, 1992; GARNET, 2003; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013). Caso 

o osso seja descalcificado, ele ainda mantém sua forma original, mas se torna 

flexível, se o componente orgânico for retirado, por incineração, por exemplo, o 

esqueleto mineralizado ainda mantém sua forma original, mas se torna frágil 

(CAPOZZO; MARCHETTI; TOSI, 1992; GARNET, 2003; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 

2013). 

O tecido ósseo, apresenta características mecânicas e biológicas muito 

interessantes e particulares. Biologicamente falando, apresenta-se como um tecido 

estrutural e também como um tecido metabólico, com capacidade de remodelação, 

conforme necessidade exigida. Dentre os tecidos do corpo humano é o mais 

resistente e rígido, com funções específicas como: sustentação do corpo e proteção 

aos órgãos vitais (como a caixa craniana, torácica e o canal vertebral). Encontra-se 

na estrutura óssea, alojada e protegida a medula óssea, responsável pela produção 

do tecido hematopoiético e juntamente com os músculos esqueléticos, realizam os 

complexos movimentos do corpo (CHYUNG, 1969; LENZA, 1988; BOUVIER, 2000; 

GIORDANO;GIORDANO;KNACKFUSS, 2000; JUNQUEIRA;CARNEIRO, 2013). 

O tecido ósseo apresenta adaptação, quando há forças externas sendo 

aplicadas. Essa adaptação e/ou remodelação óssea, é expressa no organismo, 

através da degradação dos cristais mineralizados (ERIKSEN;AXELROD;MELSEN, 

1994; JUNQUEIRA;CARNEIRO, 2013). Essa degradação que ocorre é necessária 

para que haja uma nova formação óssea reestruturada para acompanhar essa 

adaptação (ERIKSEN;AXELROD;MELSEN, 1994; JUNQUEIRA;CARNEIRO, 2013). 

A remodelação não ocorre apenas durante o crescimento à fase adulta ou em casos 

onde há uma aplicação de esforço anormal, é um fenômeno que está presente por 

toda a vida. (ERIKSEN;AXELROD;MELSEN, 1994; JUNQUEIRA;CARNEIRO, 2013). 

A unidade celular básica, baseada na remodelação óssea pode levar a 

remoção ou a conservação do osso, mas não pode acrescentar mais osso à 

estrutura. A diminuição do emprego mecânico resulta em perda de osso próximo a 

medula, já o uso normal e vigoroso resulta na conservação óssea. A modelação 

óssea por reabsorção e a formação por migração pode adicionar osso e reformar a 

trabécula e o osso cortical para fortalecê-los, mas coletivamente eles não removem 

osso. Onde a tensão no osso estiver abaixo de 50µε (micro strain – unidade de 
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deformação) se observam os efeitos do desuso. Entre 50 µε e 1500 µε ocorre o 

equilíbrio (remodelação óssea) e se a deformação ultrapassar 1500 µε, a modelação 

óssea pode ocorrer. Deformações acima de 3000 µε podem gerar reabsorção. Já a 

tensão de fratura do osso está em torno de 25000 µε (FROST, 1994). 

 

2.2 Implantes dentários e prótese sobre implantes 

O Implante dentário é um material, metálico ou cerâmico, que é instalado com 

o objetivo de suporte para uma prótese unitária ou múltipla fixas, semi-fixas ou 

removíveis (EMBACHER FILHO, 2003). O sucesso significativo de restaurações 

unitárias ou múltiplas suportadas por implantes, tornou as próteses tradicionais 

removíveis um tratamento com menor aceitação por parte dos pacientes 

(EMBACHER FILHO, 2003). Os implantes dentários osseointegrados atualmente 

são uma realidade no cotidiano da clínica odontológica, e foram desenvolvidos há 

cerca de 50 anos a partir de estudos do professor, pesquisador e médico sueco Per 

Ingvar Branemark, que, após anos de investigação, publicou em 1969 diversos 

estudos, com evidencias clínicas e científicas da osseointegração (BRANEMARK et 

al., 1969; FAVERANI et al., 2011). Os primeiros implantes na fase de 

osseointegração foram realizados na Suécia, onde a primeira preocupação foi com a 

reabilitação da função, depois com a higienização e por último com a estética 

(BRÅNEMARK et al., 1969). No Brasil, as primeiras impressões sobre os implantes 

osseointegrados não foram satisfatórias devido ao aparecimento do metal e da 

coloração escura resultante, retardando o processo de aceitação dos mesmos 

(TRIPODAKIS et al., 1995; SCHIROLI, 2004).   

 O aumento da demanda dos pacientes por melhores resultados estéticos tem 

resultado em pesquisas para o desenvolvimento de novos componentes, materiais e 

conceitos de tratamento. Por muitas décadas, o material mais utilizado na 

preparação de implantes tem sido o titânio comercialmente puro. Bränemark afirmou 

que os implantes confeccionados em titânio, apresentavam-se com melhores 

propriedades físicas e biológicas, e que estes implantes realmente 

ossseointegravam, e se tornavam funcionais por um período de tempo 

(BRANEMARK et al., 1977; FAVERANI et al., 2011). A osseointegração pode ser 

definida como uma conexão direta da superfície do implante e o osso em que a peça 

foi implantada. O implante dentário é submetido a uma carga oclusal (BRANEMARK 

et al., 1969).  
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O conjunto utilizado na substituição de dentes unitários por coroas 

implantossuportadas consiste de um implante, que pode ser parafusado, geralmente 

de titânio ou de liga de titânio Ti-6Al-4V, de um pilar protético (“abutment”) o qual até 

o início da década de 90 era confeccionado praticamente a base de metais, mas 

vem sendo substituído por materiais cerâmicos como alumina e zircônia, e do 

material de cobertura estética, geralmente de cerâmica felsdspática (CARBONARI et 

al., 2010). Materiais cerâmicos a base de zircônia e zircônia/alumina estão sendo 

estudados como substitutos dos materiais metálicos com o objetivo de mimetizar a 

natureza na coloração original dos dentes e suas implicações junto aos tecidos 

moles de revestimento. A utilização de materiais metálicos, semelhante ao que 

acontece nas coroas totais e próteses fixas com infraestrutura metálica, dependendo 

das características do tecido mole, resulta em um aspecto escurecido após a 

implantação da coroa, o que não acontece quando são utilizados os materiais 

cerâmicos (KOHAL et al., 2004; SENNERBY et al., 2005; QUAN et al., 2008). Além 

disso, a cabeça do implante pode ser visível por causa da recessão de tecidos 

moles e as lesões periimplantares.  

As próteses implanto suportadas tem sido utilizadas amplamente pelos 

cirurgiões dentistas devido ao grande sucesso associado a este tipo de restauração 

(PJETURSSON et al., 2004). A longevidade do conjunto implante/próteses depende, 

além de outro fatores da distribuição do stress e das forças nos componentes do 

sistema ao redor dos implantes. A distribuição de tensões, por sua vez, depende do 

desenho do implante; desenho da prótese; materiais do implante e da prótese; 

localização e posição dos implantes; e quantidade e qualidade óssea 

(RUBO;CAPELLO SOUZA, 2010; SANTIAGO JUNIOR et al., 2013; GRANDO et al., 

2014).  

As forças funcionais tem efeitos biológicos na biomecânica das próteses 

implantossuportadas dependendo de algumas variáveis como a localização e 

magnitude das forças aplicadas, as forças oclusais seguem ao tratamento com 

implantes, o efeito do tipo e material da prótese e suporte, a qualidade óssea e as 

propriedades da interface osso implante, o carregamento imediato dos implantes e 

os métodos de engenharia usados para avaliar a biomecânica dos implantes 

(SAHIN; ÇEHRELI; YALÇIN, 2002). 

O sucesso clínico alcançado com implantes dentais osseointegrados reside 

no fato de que os implantes suportam facilmente cargas mastigatórias (SKALAK, 
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1983). Um aspecto crítico que afeta o sucesso ou a falha de um implante está na 

maneira em que a carga é transferida do implante para o osso. É essencial que nem 

o implante e nem o osso sejam carregados além de sua capacidade de fadiga 

(SKALAK, 1983). 

A mastigação induz principalmente forças verticais na dentição, no entanto, 

forças transversas são também criadas pela movimentação horizontal da mandíbula 

e pela inclinação das cúspides. Estes dois tipos de cargas são totalmente diferentes 

em natureza, a carga axial é mais favorável e distribui o estresse mais 

uniformemente através do implante enquanto o momento exerce estresse tanto no 

implante como no osso (RANGERT; JEMT; JORNEUS, 1989).  

A seleção do alinhamento e posição adequada de um implante é vital para o 

sucesso em longo prazo. A força oclusal durante a mastigação é transmitida para o 

implante e o osso de suporte através da prótese, e uma carga excessiva pode 

conduzir à perda de osseointegração junto com infecção microbiana (WATANABE et 

al., 2003).  

Forças complexas estão presentes na boca. O estudo de tensões em 

implantes deve incluir não só as forças verticais e horizontais, mas também as forças 

combinadas ou oblíquas, pois estas representam as direções mordida mais realistas 

e podem produzir grandes forças que causam maior dano ao osso cortical 

(HOLMGREN et al., 1998). Da mesma forma que ocorre uma preocupação em 

relação à proporção desfavorável coroa-raiz em restaurações de coroa unitária, 

também existe um certo receio em relação à biomecânica das próteses 

implantossuportadas de peça única (VERRI et al., 2014). Uma proporção 

desfavorável coroa-implante (>1:1) poderia mostrar uma desvantagem biomecânica 

ao longo dos anos, uma vez que tais implantes podem ser menos resistentes a 

forças oclusais oblíquas, provocando aumento da tensão no tecido ósseo e 

componentes protéticos (NISSAN et al., 2011; LEE et al., 2012; VERRI et al., 2014; 

MORAES et al., 2015). O aumento da força oclusal pode causar perda óssea, fratura 

da porcelana, afrouxamento do parafuso dos pilares ou descimentação ou fratura 

dos componentes e até a perda da osseointegração (BLANES et al., 2007; 

BAYRAKTAR et al., 2013; VERRI et al., 2014). 

Além do sinalado anteriormente, durante a fase protética, a fim de se ter um 

bom desenho, funcionamento e estética da prótese, pilares angulados são utilizados. 

No entanto, devido a uma mudança da inclinação entre o longo eixo da prótese e o 
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implante, as tensões geradas em resposta à carga mastigatória vertical ou oblíqua 

podem ser diferentes em tipo, magnitude e direção(PAPAVASILIOU et al., 1996; 

VAN OOSTERWYCK et al., 1998; ESKITASCIOGLU et al., 2004). Isto pode resultar 

na reabsorção do osso na região periimplantar ou perda de osseointegração 

(PAPAVASILIOU et al., 1996; VAN OOSTERWYCK et al., 1998; ESKITASCIOGLU 

et al., 2004) 

 

2.3 Uso da zircônia como material de implantes dentários 

Cerâmicas são materiais que apresentam ótimo desempenho mecânico e 

biocompatibilidade na área médica (PICONI;MACCAURO, 1999); possuem 

propriedades desejáveis para uso clínico como excelente estética, 

biocompatibilidade, alta estabilidade química, alta resistência à compressão e 

coeficiente de expansão térmica similar ao das estruturas dentárias 

(FISCHER;DAUTZENBERG;MARX, 2001; PAGANI;MIRANDA;BOTTINO, 2003).  

No final dos anos 1960, os implantes de cerâmica feitos de Al2O3 (policristais 

ou cristal único) têm sido considerados como alternativa de tratamento para 

melhorar o quesito estética (SANDHAUS, 1987; ANDREIOTELLI, WENZ, KOHAL; 

KOHAL et al, 2009). O primeiro implante dentário de cerâmica foi o implante de 

rosca para osso cristalino produzido por Sandhaus, que mais tarde introduziu o 

implante dentário, Cerasand (SANDHAUS, 1968; 1987; ANDREIOTELLI, WENZ, 

KOHAL, 2009). Em meados da década de 1970, o implante conhecido como o 

“Tübingen Implant (Frialit 1)” foi introduzido (SCHULTE, 1976;1984; SCHULTE et al, 

1978; SCHULTE; d’HOEDT, 1988; ANDREIOTELLI, WENZ, KOHAL, 2009). Uma 

década depois o implante da Tübingen, o sistema de implante Bionit e, no início e 

meados da década de 1980, os implantes de ancoragem cerâmicos foram 

produzidos. Além do óxido de alumínio policristalino, o cristal de alumina simples 

(safira), conhecido como ''implante Bioceram'' também foi utilizado como material de 

implante (KOTH; McKINNEY; DAVIS, 1983; AKAGAWA et al, 1986; BRINKMANN, 

1987; MULLER et al, 1988; PIESOLD; MULLER, 1991; GAHLERT et al, 2007; 

ANDREIOTELLI, WENZ, KOHAL; KOHAL et al, 2009). Estes implantes 

necessitavam de grandes dimensões geométricas, de modo que a indicação deles 

era limitada. No entanto, suas características de superfície alcançavam uma 

cicatrização óssea e do tecido mole previsíveis (GAHLERT et al, 2007). Implantes de 

óxido de alumínio ou implantes à base de alumina osseointegram de maneira 
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satisfatória, mas eles não estão à disposição no mercado devido às suas 

propriedades físico mecânicas insuficientes em longo prazo (ANDREIOTELLI, 

WENZ, KOHAL; KOHAL et al, 2009). 

As cerâmicas policristalinas à base de zircônia podem ser classificadas em 

três tipos de acordo com a sua microestrutura: 1) Fully Stabilized Zirconia (FSZ) ou 

zircônia totalmente estabilizada em que são acrescentados grandes quantidades de 

óxidos estabilizadores (8 mol% de óxido de ítrio), para que sua estrutura cristalina se 

mantenha na forma cúbica em temperatura ambiente (PICONI; MACCAURO, 1999); 

2) Partially Stabilized Zirconia (PSZ) ou zircônia parcialmente estabilizada que são 

constituídas de partículas nanométricas nas formas monoclínica e tetragonal 

precipitadas na matriz de zircônia cúbica; 3) Tetragonal Zircônia Policristals (TZP) ou 

zircônia tetragonal policristalina que possui predominantemente fase tetragonal em 

temperatura ambiente, embora possa conter pequenas quantidades de fase cúbica. 

O estabilizante geralmente utilizado é o óxido de ítrio na quantidade de 3 a 6% 

(CHEVALIER;GREMILLARD, 2009). 

Vários óxidos podem ser adicionados à zircônia para estabilizar sua estrutura 

cristalina em tetragonal ou cúbica: óxido de magnésio (MgO), óxido de Ítrio (Y2O3), 

óxido de cálcio (CaO) ou óxido de Cério (Ce2O3). Com a incorporação desses 

estabilizantes de fase, permite-se que essas fases permaneçam em temperatura 

ambiente sem propagação catastrófica de trinca (GARVIE; HANNINK; PASCOE, 

1975; PICONI; MACCAURO, 1999; DENRY; KELLY, 2008). A Y-TZP parcialmente 

estabilizada com óxido de ítrio em 3 a 6% em peso (CHEVALIER; GREMILLARD, 

2009) apresenta melhores propriedades mecânicas comparadas às outras 

combinações (HEUER et al., 1986; MANICONE; ROSSI LOMMETTI; RAFAELLI, 

2007). Quando esse material estabilizado é submetido à tensões de forças oclusais, 

desgaste e polimento, ocorre uma transformação de fase cristalina tetragonal para 

monoclínica, resultando em tensões compressivas e a nucleação de microtrincas. O 

comportamento mecânico muda pois ocorre um aumento na tenacidade do material 

por transformação de fase (transformation toughening) (STEINBRECH, 1992). Essa 

tenacificação é dependente da composição, tamanho e forma das partículas, tipo e 

quantidade de óxidos estabilizantes (WITEK; BUTLER, 1986; PICONI; MACCAURO, 

1999; DELLA BONA et al., 2007). 

As Y-TZP apresentam altos valores de resistência flexural e de tenacidade à 

fratura quando comparadas à outras cerâmicas odontológicas (PICONI; 
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MACCAURO, 1999; DENRY; KELLY, 2008). Algumas propriedades são favoráveis à 

zircônia para utilização na confecção de implantes dentários como: ser bioinerte e 

não reabsorvível, ter excelente resistência à corrosão e ao desgaste, módulo de 

Young semelhante à liga de aço inoxidável, alta resistência à flexão (MPa 900-

1,200), dureza Vickers (1,200) e módulo de Weibull (10-12), elevada resistência à 

fratura, baixa condutividade térmica, capacidade para ser usinado e é bom 

transmissor de luz (KOHAL; KLAUS; STRUB, 2006; DEPPRICH; ZIPPRICH; 

OMMERBORN, 2008; HOFFMANN et al, 2008; ANDREIOTELLI; KOHAL. 2009; 

HISBERGUES; VENDEVILLE; VENDEVILLE, 2009; KOHAL et al, 2009; SENNERBY 

et al, 2005; MELLINGHOFF, 2006; KOLLAR et al, 2008; ROCCHIETTA et al, 2009; 

SOLLAZZO; PEZZETTI; SCARANO, 2009; OZKURT; KAZAZOGLU, 2011; 

GAHLERT et al, 2012). Além disso, é radiopaca, resultando em ser claramente 

visível nas radiografias, e a sua cor semelhante ao do dente natural, torna-a 

extremamente útil em áreas esteticamente críticas da boca (COVACCI; BRUZZESE; 

MACCAURO,1999), tornando-se opção alternativa ao titânio com uma cor mais 

natural ((BANKOGLU GUNGOR et al., 2014).  As Y-TZPs apresentam resistência 

mecânica e tenacidade à fratura semelhante aos metais (GARVIE, 1975), apesar de 

seu comportamento de tenacificação ser diferente. 

 As propriedades mecânicas da zircônia dependem de fatores 

microestruturais da cerâmica e do tamanho do grão. Grãos maiores exibem 

transformações espontâneas da fase tetragonal para monoclínica, grãos menores 

reduzem a velocidade de transformação (aumentam a tenacidade) e os grãos abaixo 

de 0,2 µm impedem a transformação de tetragonal para monoclínica (reduzem a 

tenacidade). O tamanho do grão também é influenciado pela porcentagem de ítria 

para a retenção da fase tetragonal e pela temperatura de sinterização, por isso a 

etapa de sinterização no processamento cerâmico tem influência fundamental na 

estabilidade e nas propriedades mecânicas, já que é ela que determina o tamanho 

do grão. A sinterização em temperaturas elevadas por períodos longos geram grãos 

maiores. A Y-TZP possui fases cúbicas em sua composição, o que funciona como 

obstáculo para a estabilização da zircônia pela ítria (óxido de ítrio), pois os grãos 

cúbicos ficam ricos em ítria enquanto os tetragonais concentram menos ítria e, 

consequentemente, apresentam menor estabilidade (RUIZ, 1996).   

Na década de 1990, a zircônia tetragonal parcialmente estabilizada com óxido 

de ítrio (Y-TZP) tornou-se uma alternativa como um material biocerâmico estrutural 
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devido à sua substancialmente elevada resistência à fratura (CHRISTEL, 1989; 

PICONI; MACCAURO, 1999). O uso de Y-TZP, pela primeira vez em ortopedia, abriu 

a porta para novos modelos de implantes viáveis de ser confeccionados, o que não 

ocorreu utilizando a alumina por ser este um material mais frágil (CHEVALIER et al., 

2011). A Y-TZP tem maior resiliência e resistência à flexão do que o óxido de 

alumínio (HELMER; DRISKELL, 1969; PICONI; MACCAURO, 1999; PICONI et al, 

2003; KOHAL; KLAUS; STRUB, 2006; DEPPRICH; ZIPPRICH; OMMERBORN, 

2008; HISBERGUES; VENDEVILLE; VENDEVILLE, 2009; STADLINGER, 2010). Os 

primeiros exemplos foram pequenas cabeças femorais e articulações do joelho de Y-

TZP e, mais recentemente, tem havido grande variedade de dispositivos dentários 

(DENRY;KELLY, 2008), sendo este material mais utilizado para confecção de pilares 

protéticos, uma vez que apresentam  potencial de colonização bacteriana muito 

baixo, devido ao polimento da cerâmica, o que representa  baixo grau de 

complicações inflamatórias em relação aos tecidos periimplantares (RIMONDINI et 

al., 2002; SCARANO et al., 2004). 

Na odontologia, Y-TZP foi introduzido com sucesso como um material para 

infraestruturas de prótese parciais fixas de cerâmica pura e para pilares de cerâmica 

pura para implantes dentários (GLAUSER et al., 2004; RAIGRODSKI et al., 2006). 

No entanto, há pouca informação disponível sobre a resistência mecânica dos 

implantes Y-TZP (WENZ et al., 2008). Numa investigação utilizando análise de 

elementos finitos, implantes YTZP mostraram distribuição de tensões muito 

semelhantes em comparação com implantes de titânio com o mesmo tamanho e 

forma (KOHAL et al., 2002).  

No entanto, quando a fratura ocorre em implantes de Y-TZP, sendo este um 

material resistente, porém, friável (com pouquíssima deformação permanente) 

quando esse material estabilizado é submetido à tensões de forças oclusais, 

desgaste e polimento, ocorre uma transformação de fase cristalina tetragonal para 

monoclínica, resultando em tensões compressivas e a nucleação de microtrincas 

(STEINBRECH, 1992). O comportamento mecânico muda pois ocorre um aumento 

na tenacidade do material por transformação de fase (transformation toughening) 

(STEINBRECH, 1992). Essa tenacificação é dependente da composição, tamanho e 

forma das partículas, tipo e quantidade de óxidos estabilizantes (WITEK; BUTLER, 

1986; PICONI; MACCAURO, 1999; DELLA BONA et al., 2007). Ao mesmo tempo 

em que a tenacificação aumenta as propriedades mecânicas da Y-TZP ela também 
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resulta em comportamento indesejável de envelhecimento conhecido como 

degradação em baixas temperaturas Low Temperature Degradation (LTD) 

(LAWSON, 1995; DEVILLE; CHEVALIER; GREMILLARD, 2006; DENRY; KELLY, 

2008). O impacto desta característica em seu comportamento clínico em longo prazo 

permanece sob investigação, causa uma diminuição nas propriedades físicas por 

transformação de fase espontânea dos cristais de zircônia da fase tetragonal para a 

fase monoclínica mais fraca colocando infraestruturas de zircônia em risco de falha 

espontânea (KELLY;DENRY, 2008). Isto inevitavelmente influencia o desempenho e 

a confiabilidade dos dispositivos de zircônia e reduz sua vida útil. Problemas 

observados com o envelhecimento dos implantes Y-TZP ortopédicos em um 

ambiente úmido poderia ser transferido para os implantes dentários Y-TZP. Para 

minimizar os perigos potenciais, o processo de fabricação de Y-TZP deve ser 

controlado muito cuidadosamente pelo fabricante (WENZ et al., 2008).  

Os dados disponíveis in vitro indicam que os implantes de Y-TZP restaurados 

com restaurações de cerâmica pura podem não suportar suficientemente cargas 

estática e cíclica para garantir o sucesso clínico a longo prazo (GENG; TAN; LIU, 

2001). O módulo de elasticidade dos diferentes materiais de implante influencia a 

interface implante/osso. Materiais de implante com módulos que são muito baixos 

devem ser evitados; devem ter um módulo de elasticidade de pelo menos 110 GPa 

(GENG; TAN; LIU, 2001). O uso de um implante de zircônia estreito, com um 

elevado módulo de elasticidade pode ser a razão para as tensões baixas 

observadas no osso (CAGLAR et al, 2014).  

 

2.4 Método de Elementos Finitos 

Ao analisar o efeito da aplicação de uma força sobre um dente, são usados 

vários métodos experimentais, cada uma em um momento específico desse 

processo, que começa com a geração de stress e é completado com a falha ou 

ruptura do elemento dentário. Ensaios mecânicos destrutivos para analisar a 

resistência a fratura do complexo dente/restauração complexo são amplamente 

utilizados e citados na literatura (HELFER;MELNICK;SCHILDER, 1972; TROPE et 

al., 1986; PROUSSAEFS, 2004; SATHORN et al., 2005), no entanto, a utilização de 

testes não destrutivos e as análises biomecânicas, tais como o uso de 

extensômetros lineares elétricos (strain gages) (ROSS; NICHOLLS; HARRINGTON, 

1991; SAKAGUCHI et al., 1991) e o método de elementos finitos (KISHEN; KUMAR; 
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CHEN, 2004; ROMEED; FOK; WILSON, 2004; JACOBSEN et al., 2006), têm sido 

utilizados com maior frequência, devido a que elas mostram o comportamento e 

analisam o stress da estrutura, o que não pode ser obtido com testes mecânicos 

destrutivos (AROLA; GALLES; SARUBIN, 2001; LIN; CHANG;KO, 2001; SEYMOUR; 

CHERUKARA; SAMARAWICKRAMA, 2001; ROMEED; FOK; WILSON, 2004). No 

entanto, a utilização de uma combinação de métodos experimentais e análises 

computacionais parece ser mais adequado uma vez que facilita a compreensão da 

magnitude real da resistência do dente para processos de reparação, e é capaz de 

detalhar fatores causais e pontos mais suscetíveis onde tais falhas podem ocorrer 

(SOARES et al., 2008). 

Ensaios mecânicos destrutivos (ZHI-YUE;YU-XING, 2003; SANTOS-FILHO et 

al., 2008; DA SILVA et al., 2010) têm mostrado algumas limitações no fornecimento 

de informações ultra estruturais em relação ao comportamento da amostra no 

momento anterior à falha (SANTOS-FILHO et al., 2008), momento que poderia 

contribuir para uma melhor compreensão do processo de falência (SOARES et al., 

2008).  

Como resultado de avanços e expansão da tecnologia computacional, o 

comportamento mecânico das estruturas pode ser adequadamente analisados por 

meio da Análise de Elementos Finitos (FEA) (SCHATZ;ALFTER;GOZ, 2001; YANG 

et al., 2001; PIERRISNARD et al., 2002; GENOVESE;LAMBERTI;PAPPALETTERE, 

2005). Esta ferramenta de análise numérica permite a simulação de situações 

clínicas e pode ser utilizado para analisar e resolver problemas complexos na área 

biomecânica (COELHO et al., 2009). Adota métodos de aproximação conhecidos 

desde o início do século passado, como o método de Ritz, desenvolvido em 1909 

(descrever este método náo apenas colocar sem falar nada sobre ele). Os modelos 

de elemento finito baseiam-se em uma geometria simplificada e um número finito de 

elementos. Os materiais utilizados para a fabricação das próteses são considerados 

elásticos lineares, homogêneos e isotrópicos, com conhecidas propriedades 

mecânicas e elásticas. É importante que estas propriedades físicas estejam 

representadas corretamente, porque os resultados da análise dependem do 

tamanho, localização e tipo de cargas externas que induzem o stress, o que pode, 

eventualmente, levar à deformação e fratura. No entanto, enquanto o método de 

elemento finito pode identificar regiões de concentração de tensões que apresentam  

maior probabilidade de falha, ele não pode prever com precisão o caminho da fratura 
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e seu progresso através dos materiais (LANZA et al., 2005). Quando uma estrutura é 

submetida a uma carga, o stress é induzido na estrutura que pode levar à 

deformação da mesma. Por meio da análise de elemento finito, o stress gerado pode 

ser analisado com precisão através da avaliação das zonas de concentração de 

tensão. Além disso, permite a investigação de uma única variável em uma estrutura 

complexa. Isto significa que a análise por meio de elemento finito é um método mais 

barato e, não há desperdiço de tempo em questões de normalização, nem a 

necessidade de preparar várias amostras – o que é normalmente necessário para 

testes mecânicos. No entanto, mais estudos in vitro não destrutivos, devem ser 

realizados em conjunto com estudos clínicos (COELHO et al., 2009).  

A dimensão de um defeito é, pelo menos teoricamente, controlável e 

verificável; no entanto, a distribuição de tensão está determinada por propriedades 

mecânicas dos componentes, a forma da amostra, e a magnitude da carga e 

direção. A vantagem de usar FEA é que ele permite a separação desses parâmetros 

e seus efeitos (GHASSEMIEH, 2008; SOARES, C. J. et al., 2008). Alguns estudos 

tem usado FEA somente para prever os parâmetros das condições experimentais 

(SOARES, C. J. et al., 2008); no entanto, os modelos numéricos exigem resultados 

de validação experimental e resultados de FEA não validados em laboratório devem 

ser vistos com precaução (SILVA et al., 2006; GHASSEMIEH, 2008). Por outro lado, 

os métodos experimentais que não levam em consideração as propriedades 

mecânicas dos materiais e as condições utilizadas nos testes experimentais também 

devem ser analisados com prudência (ARMSTRONG et al., 2010). 

Vários estudos tem feito pesquisas comparativas utilizando apenas FEA 

(LIN;CHANG;KO, 2001; PIERRISNARD et al., 2002; MAGNE;BELSER, 2003; 

ROMEED;FOK;WILSON, 2004; LANZA et al., 2005; JACOBSEN et al., 2006; 

TOKSAVUL et al., 2006), no entanto, esta metodologia é mais representativa 

quando associada a ensaios destrutivos (FENNIS et al., 2005), ou não destrutivos, 

como os ensaios com extensômetros lineares elétricos (PALAMARA; PALAMARA; 

MESSER, 2002; LERTCHIRAKARN; PALAMARA; MESSER, 2003; SOARES, P. V. 

et al., 2008). 

Em combinação com testes laboratoriais de carga até a falha, FEA também é 

usado em conjunto com fractografia para avaliar o comportamento mecânico de 

restaurações e comparar os resultados com as condições clínicas. FEA possibilita a 

investigação de distribuição de tensões, (MAGNE; BELSER, 2003; MOTTA; 
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PEREIRA; DA CUNHA, 2007; KURTOGLU;UYSAL; MAMEDOV, 2008; YI;KELLY, 

2008; REKOW et al., 2009; RAFFERTY et al., 2010) e a fractografia pode revelar a 

origem da trinca e direção de propagação e história (ZHU et al., 2003; QUINN et al., 

2005; SCHERRER et al., 2007; SCHERRER;QUINN;QUINN, 2008; TASKONAK et 

al., 2008; YI;KELLY, 2008).  

A modelagem com EF pode tomar a forma cônica e levar propriedades 

ortotrópicas (material cujas propriedades térmicas são únicas e independentes nas 

três direções mutuamente perpendiculares) em consideração e permite uma 

investigação sistemática das variáveis experimentais (VERSLUIS; MESSER; 

PINTADO, 2006; NOVAIS et al., 2011). FEA tem demonstrado ser um método útil 

para medir a distribuição de tensões nos dentes e restaurações em resposta a várias 

cargas, e é possível modelar as respostas de diferentes tecidos dentais para 

aplicação de carga tendo em conta as suas propriedades biológicas (REES; 

HAMMADEH; JAGGER, 2003; SOARES, C. J. et al., 2008; SILVA et al., 2009; 

DEJAK; MLOTKOWSKI, 2011; SOARES et al., 2013). O MEF aplicado em 

Odontologia apresenta interação da simulação do teste mecânico o que resulta em 

dados laboratorialmente aceitáveis (HOJJATIE; ANUSAVICE, 1990; IMANISHI et al., 

2003; MAGNE, 2007), tornando-se ferramenta cada vez mais útil para a predição 

dos efeitos do estresse sobre os implantes e o osso circundante (TEIXEIRA et 

al,1998; OZZEN et al, 2007). 

O método de avaliação por meio do MEF tem sido escolhido por vários 

autores permitindo a avaliação quantitativa e qualitativa da tensão e distribuição de 

tensões em várias áreas do sistema de próteses implanto-suportadas 

(GENG;TAN;LIU, 2001; PESQUEIRA et al., 2014). Assim, alguns autores realizaram 

estudos para avaliar a precisão e para validar os modelos de elemento finito, na 

tentativa de tornar o método confiável para a avaliação biomecânica dos implantes 

dentários (MELLAL et al., 2004; ESER et al., 2009; GRONING et al., 2012).  Porém, 

a credibilidade do método tem sido criticada (PESQUEIRA et al., 2014). Uma 

questão importante é a criação de modelos muito complexos. Algumas 

simplificações e suposições devem ser feitas para tornar a solução possível, o que 

afeta o resultado final. Algumas simplificações e hipóteses usualmente adotados em 

estudos de implantes dentários são a simplificação da geometria do osso ou do 

sistema de implante assumindo que o osso é homogêneo e isotrópico e condições 

de contorno (GENG;TAN;LIU, 2001; LANG et al., 2003; DAAS et al., 2008; RUBO; 
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CAPELLO SOUZA, 2010). A análise linear elástica é também uma outra limitação, 

porque o ligamento periodontal e as interfaces apresentam comportamento diferente 

quando analisadas utilizando análise não-linear. No entanto, a combinação de 

ensaios mecânicos não destrutivos e destrutivos com analises numéricas pode ser 

eficaz na previsão do comportamento biomecânico nos procedimentos para 

realização de restaurações dentárias. FEA utilizando modelos 3D, permite 

alterações anatômicas e contato do dispositivo com a peça o que pode ser visto e 

mostrado com maior precisão (SOARES, P. V. et al., 2008; RAPOSO et al., 2010).  

Os dados de microdeformação registrados pelo MEF são valores 

extremamente pequenos, e assim a compressão ou o alongamento relativo são 

expressos em mε (microdeformação), que corresponde a 10-6 ε. Mil unidades de 

microdeformação (1.000mε) correspondem ao alongamento ou compressão de 0,1% 

da estrutura sendo medida ou registrada. (FROST, 1994; WISKOTT; BELSER, 

1999).  
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3 PROPOSIÇÃO 

 

Os objetivos desde estudo foram 

1. Validar o Modelo de Elemento Finito (MEF) construído a partir 

de modelo In Vitro com Extensômetros Lineares Elétricos (Strain 

Gauges); 

 

2. Comparar por MEF as tensões geradas na região periimplantar 

sob cargas verticais do conjunto implante / prótese utilizando 

implante de zircônia; 

 

3. Comparar por meio do MEF as tensões geradas na região 

periimplantar sob cargas inclinadas do conjunto implante / prótese 

utilizando implante de zircônia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Material e Métodos 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Material e Métodos 47

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Nesta pesquisa foi utilizado um modelo mestre em poliuretano, também usado 

nas pesquisas de Suedam (2009), Moretti Neto (2010) e Albarracín (2011).  

 

4.1 Modelo experimental 

Com auxílio de uma matriz metálica confeccionada em alumínio, foi 

construído um modelo de Poliuretano (Axson, Cergy, França) em forma de U 

simulando o arco mandibular. Um implante Brånemark System® Mk III RP, ref28887 

e lote 659900 (Nobel Biocare, Göteborg, Sweden) de 3,75mm de diâmetro por 

13mm de comprimento foi posicionado na matriz.  

O modelo foi confeccionado em poliuretano F 16 (espuma rígida) para 

vazamento de presa rápida (AXSON, Cergy, França). O poliuretano possui 

características isotrópicas, simulando o osso mandibular, e foi validado por estudos 

anteriores. (MORETTI NETO et al., 2011; MYIASHIRO et al. 2011). Este material é 

composto por dois líquidos: Poliol (parte A) e Isocianato (parte B) com densidade de 

1,05 g/cm3após sua polimerização, segundo dados do fabricante. Em seguida o 

poliuretano foi proporcionado e manipulado e por fim injetado na matriz, resultando 

em contato íntimo com o implante, para simular a osseointegração.. O modelo obtido 

apresentava as seguintes dimensões: 13 mm de diâmetro interno, 52 mm de 

diâmetro externo, 35mm de comprimento, 13mm de largura e 19mm de altura. O 

implante estava posicionados distante 7,0 mm da linha média. 

O pilar (altura 5,0mm) foi posicionado sobre o implante e aparafusado com 

torque de com 20 N.cm, utilizando um dispositivo eletrônico de controle de torque 

(Nobel Biocare Torque Controller, Gotemburgo, Suécia). A coroa foi feita com 

infraestrutura de liga de cobalto-cromo com porcelana feldspática de cobertura. A 

coroa foi posicionada sobre o pilar e aparafusada com um parafuso de titânio com 

um torque de 10N.cm. 

 

4.2 Extensômetros Lineares Elétricos (Strain Gauges) 

Quatro extensômetros foram colados ao redor do implante na região mesial e 

distal do osso simulado ao redor do implante, com dois milímetros de distância 

medidos a partir da superfície externa do implante (Figura 1). Eles foram conectados 

a uma placa de aquisição de dados (SC -2042 - SG, National Instruments Corp, 
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Austin, Texas), que enviou o sinal para uma placa de leitura (PCI - MIO - 16XE - 10, 

National Instruments), instalada num computador. As entradas a partir dos 

extensômetros foram analisadas com o auxílio do LabVIEW FDS versão 5.1 para 

Windows (National Instruments). Cada extensômetro corresponde a um canal na 

placa de aquisição de dados. Antes da conexão, todas as leituras dos 

extensômetros lineares elétricos foram definidos para 0. Uma carga de 300 N foi 

aplicada em um ponto no centro da coroa e este passo foi repetido cinco vezes para 

a mesma amostra para medir a deformação 

 

 

 

 

 

Figura 1 -  Extensômetros lineares elétricos  
     posicionados ao redor do implante.  

 

4.3 Método de Elemento Finito (MEF) 

O modelo in vitro foi escaneado utilizando SkySkan scanner de 1172 micro 

CT com uma câmera de 10 megapixels (SkyScan, Aartselaar, Bélgica). As imagens 

obtidas foram exportadas para o programa Image J (NIH, Bethesda, MD, EUA) e 

foram editadas para fazer melhor reconstrução geométrica para o passo. Depois 

disso, as imagens foram exportadas para o software Simpleware (Simpleware Ltd, 

Exeter, Reino Unido). Este software reconstroi tridimensional o corpo geométrico das 

imagens de micro-CT. Esta estrutura foi enviada  para o software Solidworks 

(SolidWorks Corp, Massachusetts, EUA) para realizar a estrutura sólida digital. A 

geometria foi limitada, com suas próprias superfícies simplificadas para garantir uma 

melhor qualidade da malha a ser gerada posteriormente. Isto é utilizado para fabricar 

os modelos matemáticos tridimensionais para a análise de elementos finitos (FEA) 

no software Ansys (Ansys Inc. Pennsylvania, EUA) onde é realizada a malha. O 

modelo de elemento finito (EF) consta de diferentes partes da seguinte forma: osso 

cortical; osso trabecular; implante; pilar multi-unit; parafuso do pilar, infraestrutura da 

prótese; porcelana de cobertura e parafuso protético. Essas partes foram montadas 

em conjunto e as condições de contorno foram determinadas. As propriedades 
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mecânicas dos diferentes materiais foram inseridas no software Ansys com base em 

dados anteriormente achados na literatura (tabela 1). O movimento da base do osso 

mandibular foi restrito em três direções longitudinais e nos três sentidos de rotação. 

As mesmas restrições foram aplicadas nas extremidades do osso e, porque se trata 

de uma geometria assimétrica, um dos lados do osso também foi restringida para 

evitar a distorção do osso mandibular, devido à carga axial.  

 

Tabela 1 Propriedades mecânicas dos diferentes materiais 

MATERIAL MODULO DE 
ELASTICIDADE E 

(GPA) 

COEFICIENTE 
DE POISSON 

REFERÊNCIA 

Osso cortical 14 0,3 Juodzbalys et 
al. (2005) 

Osso medular 1 0,3 Juodzbalys et 
al. (2005) 

Poliuretano 0,35 0,3 Miyashiro et al. 
(2011) 

Implante Ti 110 0,34 Akuor et al. 
(2005) 

Pilar Ti 
 

110 0,34 Akuor et al. 
(2005) 

Implante Zircônia Y-TZP 200 0,35 Kohal et al., 
(2002) 

Infraestrutura metálica 
(Liga de Co-Cr) 

218 0,33 Craig (1989) 

Parafusos do pilar e 
protético (Ti) 

100 0,34 Akuor et al. 
(2005) 

Porcelana de cobertura 
(feldspática) 

68,9 0,38 Geng et al. 
(2001) 

 

As propriedades de torque (pré carga) utilizados no modelo in vitro não foram 

reproduzidas com o método de elemento finito (MEF), porque foi simplificado, 

considerando todos os componentes perfeitamente colados. A malha criada foi 

mapeada para se adequar a geometria (figura 2). O elemento utilizado foi o Solid187 

e possui formato tetraédrico. Este elemento é um sólido 3D da função de 

interpolação quadrática com 10 nós; cada nó possui seis graus de liberdade. Foi 

escolhido porque a sua função proporciona uma maior aproximação às condições 

reais e tem a característica de se adaptar às malhas irregulares, mantendo suas 

propriedades. A malha gerada teve 316.109 elementos. A convergência não foi 

realizada porque a malha criada foi mapeada para seguir melhor às formas 
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geométricas. Todas as estruturas do dente e dos materiais utilizados no modelo 

foram considerados isotrópicos, elásticos, lineares e homogêneos. O movimento da 

base de osso mandibular foi restrito em três direções longitudinais e nos três 

sentidos de rotação. As mesmas restrições foram aplicadas nas extremidades do 

osso e, porque se trata de uma geometria assimétrica, um dos lados da área óssea 

também foi restringida para evitar a distorção do osso mandibular, devido à carga 

axial. 

 

Figura 2 - Malha criada com MEF 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3- Carga de 300N aplicada no sentido vertical.  
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Uma carga axial de 300 N foi aplicada verticalmente no centro da coroa 

(figura 3), dividida em quatro pontos equidistantes ao redor do orifício do parafuso 

(75N em cada) e as deformações foram registradas nas mesmas regiões em que 

foram instalados os extensômetros, na mesial e distal da região do osso 

periimplantar com o objetivo de validar de esta forma o modelo in vitro de Albarracín 

(2011) (figura 3 e tabela 2). 

 

 
Tabela 2 - Resultados das deformações obtidas com extensômetros lineares elétricos no 

trabalho de Albarracin, (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uma vez validado o modelo, as propriedades mecânicas do implante de 

titânio foram substituídas pelas propriedades do implantes de zircônia Y-TZP no 

software Ansys com base em dados anteriormente achados na literatura (Tabela 1). 

POSIÇÃO DEFORMAÇÃO (µε) 

Mesial -303,5 ± 283,9 

Distal -335,7 ± 170,5 

MESIAL 

DISTAL 

Figura 4- Resultados das deformações obtidas com MEF para validação do modelo in vitro 
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A malha, a geometria e as condições de contorno se mantiveram assim como o valor 

da carga. 

 A carga axial vertical de 300N foi aplicada da mesma forma, no centro da 

coroa, dividida em quatro pontos equidistantes ao redor do orifício do parafuso (75N 

em cada), avaliando a tensão gerada em 4 pontos da região periimplantar (Titânio 

Vertical e Zircônia Vertical da Tabela 3). Separadamente foi aplicada também uma 

carga obliqua, a 30 graus com a vertical (figura 5) utilizando o mesmo valor de força 

(300N) de acordo com os valores de força de mordida encontrados por Eskitascioglu 

G. et al (2004), Akça, Uysal e Çehreli (2006), para próteses implantossuportadas. 

Esta força não foi mudada na pesquisa de carga obliqua para conseguir realizar as 

comparações com os dados de força iguais (Titânio Oblíqua e Zircônia Oblíqua da 

Tabela 3) 

 

 

Figura 5- Carga de 300N aplicada em sentido oblíquo, a 30º da vertical 

A angulação de 30 graus corresponde a valores utilizados em diversas 

pesquisas de carga obliqua aplicada em coroas metaloceramicas 

implantossuportadas, (WATANABE et al., 2003; RUNGSIYAKULL et al., 2011) 
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Tabela 3- Variações na direção da carga e componentes dos modelos criados com o MEF 

Titânio Vertical Zircônia Vertical 

Componentes Carga Componentes Carga 

Implante Titânio Vertical Implante Zircônia Vertical 

Pilar titânio Pilar titânio  

Parafusos protético e do pilar titânio 
Parafusos protético e do pilar 

titânio 
 

Infraestrutura Co-Cr Infraestrutura Co-Cr  

Porcelana feldspática de cobertura 
Porcelana feldspática de 

cobertura 
 

Titânio Oblíqua Zircônia Oblíqua  

Componentes Carga Componentes Carga 

Implante Titânio Oblíqua Implante Zircônia Oblíqua 

Pilar titânio 30º Pilar titânio 30º 

Parafusos protético e do pilar titânio 
 

Parafusos protético e do pilar 

titânio 
 

Infraestrutura Co-Cr  Infraestrutura Co-Cr  

Porcelana feldspática de cobertura 
 

Porcelana feldspática de 

cobertura 
 

 

 

 

Foram geradas as tensões para cada caso e tirados valores de nós 

específicos, iguais para todos os casos. Posteriormente esses valores foram 

comparados entre eles. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Resultados 
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5 REULTADOS 

 

O MEF deste estudo foi idealizado a partir de um modelo in vitro com 

extensômetros lineares elétricos (Strain Gauges). Uma vez que os resultados nas 

regiões mesial e distal apresentaram deformações similares em pontos específicos 

quando medidos com extensômetros lineares elétricos como mostrado na Tabela 4, 

(-303,5 ± 283,9 µε para -180,86 µε em mesial e -335,7 ± 170,5 µε para -227,29 µε 

em distal).  O sinal negativo indica deformação por compressão. Uma vez validado, 

o MEF, o modelo pode ser utilizado para se analisar as tensões exercidas na região 

periimplantar, simulando-se implante de titânio e implante de zircônia. 

 

Tabela 4 Comparação dos valores de deformação para validação do modelo de EF 

 Strain Gauges MEF 

Mesial -303,5 ± 283,9 µε -180,86 µε 

Distal -335,7 ± 170,5 µε -227,29 µε 

 

Tabela 5- Comparação dos valores de deformação achados com o MEF e a Faixa fisiológica 
encontrada pelo Frost em 1989 

 

 

 

 

As deformações obtidas pelo MEF estão dentro da faixa fisiológica como 

mostrado na tabela 5. As tensões encontradas no modelo de EF com força vertical 

aplicada foram 0,92629 MPa na região vestibular, 1,1590 MPa na lingual, 0,98914 

MPa na mesial e 1,0059 MPa na região distal para implante de titânio (Titânio 

Vertical – figura 6A e 7A). Quando utilizado implante de zircônia com carga aplicada 

vertical os valores de tensão foram em vestibular 11,668 MPa, em lingual 9,7368 

MPa, em mesial 9,7645 MPa e em distal 9,5923 MPa (Zircônia Vertical – figuras 6B 

e 7B). No modelo de EF com força oblíqua de 30º os valores foram em vestibular 

0,92629 MPa, em lingual 1,1457 MPa, em mesial 0,97834 MPa e em distal 0,99432 

MPa com o mesmo implante de titânio (Titânio Oblíqua – figuras 6C e 7C). O mesmo 

implante com carga inclinada (30º) gerou valores de tensão de 10,234 MPa em 

 MEF Faixa fisiológica (Frost, 1989, 2003)  

Mesial -180,86 µε 50-1500 µε 

Distal -227,29 µε 50-1500 µε 
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vestibular, 8,3092 MPa em lingual, 8,4808 MPa em mesial e 9,5195 MPa em distal 

(Zircônia Oblíqua – figuras 6D e 7D). 

A visualização dos resultados é feita por uma escala de cores, em que cada 

tonalidade, corresponde a uma quantidade de tensão gerada nas estruturas na 

direção e no sentido do eixo avaliado. O vermelho corresponde a o maior valor de 

tensão achado no modelo, e na medida que a tensão diminui, gradativamente vai 

mudando de cor até chegar ao azul escuro na outra ponta da escala o que significa 

que onde tiver representado por essa cor a tensão é mínima (Figuras 6 e 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Tensões geradas na região óssea periimplantar - Titânio vertical, figura A; Zircônia vertical, 
figura B; Titânio oblíqua, figura C; Zircônia oblíqua, figura D 
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Figura 7 Aproximação na região periimplantar para análise das tensões geradas – Titânio vertical, figura 
A; Zircônia vertical, figura B; Titânio oblíqua, figura C; Zircônia oblíqua, figura D 

Comparando os valores em geral podemos observar aumento da tensão 

gerada nas 4 regiões analisadas quando aplicada a força inclinada de 30 graus, 

tanto quando utilizado implante de zircônia como quando utilizado implante de 

titânio. Porém a tensão diminui numericamente para o implante de zircônia quando 

comparados os materiais independente da inclinação como mostrado na tabela 6. 

 

Tabela 6 -  Comparação dos valores de tensão na região periimplantar  

 

 

 

 

 

 

Tensões de Von Mises em MPa 

 Titânio 

Vertical 

Zircônia 

Vertical 

Titânio 

Obliqua 

Zircônia 

Obliqua 

Mesial 1,0177 1,0051 9,7645 8,4808 

Distal 0,98032 0,96915 9,5923 9,5195 

Vestibular 0,93222 0,92629 11,668 10,234 

Lingual 1,159 1,1457 9,7368 8,3092 

A B 

C D 
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6 DISCUSSÃO 

O processo de validação do MEF foi feito com extensômetros lineares 

elétricos, isto, como sinalado por Gröning et al., em 2012 fornece apenas medições 

de um ponto único (VOLLMER et al., 2000; MARINESCU;DAEGLING;RAPOFF, 

2005; AL-SUKHUN;KELLEWAY;HELENIUS, 2007; RAYFIELD, 2011). Portanto, a 

comparação das tensões medidas e os previstos pelos modelos do MEF são 

baseados em alguns pontos selecionados na superfície do osso, o que levanta dois 

problemas: (1) a variação das magnitudes de deformação e direção em toda a 

superfície não podem ser consideradas no processo de comparação e (2), é difícil 

determinar com precisão a posição dos pontos correspondentes sobre a superfície 

do osso e o modelo de Elemento Finito (EF) se a topografia 3D da superfície não é 

medida. Este último é especialmente problemático quando a deformação varia em 

grande medida, dentro de uma pequena área (GRONING et al., 2012). 

Examinando o comportamento das tensões deste estudo foi possível observar  

no MEF que as regiões mais próximas ao implante apresentaram deformação por 

compressão, no entanto, quando a distância do implantes aumentava, a deformação 

por tração foi predominante. O efeito de Poisson explica esse comportamento. A 

carga axial é aplicada na coroa e se espalha em todo o conjunto até atingir o 

implante; o implante é em seguida comprimido e pelo efeito de Poisson suas laterais 

radialmente se deformam. Esta deformação vai comprimir o osso que circunda a 

região periimplante, fazendo com que toda a região perto seja deformada por 

compressão, o que explica o valor negativo (-180,86 µε na mesial e -227,29 µε na 

distal) da simulação numérica.  

Os registros de microdeformação das forças aplicadas também podem ser 

caracterizados qualitativamente. As forças compressivas recebem como prefixo o 

sinal negativo, e as forças de tracionamento, recebem como prefixo o sinal positivo. 

O mais importante é a quantidade de deformação sofrida pelo corpo estudado (osso 

simulado) independente da qualidade da deformação (tração ou compressão), por 

isso os valores absolutos de deformação devem ser levados em conta (Karl et al. 

2008).  

Portanto, os valores das médias absolutas de microdeformação do osso 

encontrados neste MEF se encontram dentro da janela fisiológica descrita por Frost, 

(1994), ao descrever a lei de Wolff e as adaptações estruturais que ocorrem no osso 
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sob determinados estímulos mecânicos. Nos lugares onde o pico ósseo de 

deformação permanece abaixo de 50µε denota que está sob efeito de desuso. As 

deformações acima de 1500 µε tendem a uma remodelação lamelar pela 

reconfiguração. Porém, com microdeformações iguais ou superiores a 4.000 µε, os 

prejuízos não possibilitam a recuperação pelos mecanismos convencionais de 

reparo, resultando em danos teciduais irreversíveis para o osso. 

Partindo para a análise das tensões, este estudo observou que os valores de 

tensões do implante de zircônia foram similares aos do implante de titânio, 

independente da direçao da carga aplicada ser vertical ou oblíqua (Tabela 6). Com a 

aplicação da carga oblíqua,  houve aumento das tensões gerada para os dois tipos 

de implantes, zircônia ou titânio. As tensões geradas para o implantes de zircônia, 

tanto em carga vertica ou obliqua, foram numericamente menores que aquelas do 

implante de titânio. Este fato pode ser explicado porque o modelo considera 

implante/osso perfeitamente unido, ou seja, o implante de titânio por ter menor 

módulo de elasticidade, se deforma mais e isso influencia os resultados de tensões 

que sao obtidos também pelos deslocamento dos nós na regiao óssea, que no 

software  é similar a deformaçao do implante. Por este motivo pode-se considerar 

que, pelos valores terem numericamente diferenças pequenas de tensão entre 

implante de titânio e zircônia, as tensões geradas na região periimplantar entre os 

dois implantes pode ser considerada similar.  

O MEF é uma ferramenta importante para compreender respostas mecânicas 

em pesquisas biológicas e no estudo das tensões resultantes de forças 

mastigatórias aplicadas nas estruturas de suporte ósseo (SKALAK, 1983), 

especialmente quando a implantodontia está envolvida, na qual os aspectos 

biomecânicos tem qualquer influência significativa no sucesso dos implantes 

osseointegrados (MARTINI et al., 2013). MEF permite a análise biomecânica de 

tensões induzidas pelo sistema inteiro sob diferentes situações clínicas (MARTINI et 

al., 2013), permitindo a avaliação quantitativa e qualitativa da tensão e distribuição 

de tensões em várias áreas do sistema de próteses implanto-suportadas 

(GENG;TAN;LIU, 2001; PESQUEIRA et al., 2014). A preservação do osso ao redor 

do implante e a manutenção da papila gengival são de importância crucial na 

reabilitação estética com implantes (CANULLO;IURLARO;IANNELLO, 2009; 

CHANG;WENNSTROM, 2012; MARTINI et al., 2013), motivo pelo qual este teste 
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mecânico, torna-se útil para a predição dos efeitos do estresse sobre os implantes e 

o osso circundante (TEIXEIRA et al,1998; OZZEN et al, 2007). 

Os estudos de Watanabe et al. (2003) indicam que ter um implante angulado 

ou pilar é menos favorável para a distribuição de tensões 

(HOSHAW;BRUNSKI;COCHRAN, 1994; CANAY et al., 1996; BROSH;PILO;SUDAI, 

1998). Esta condição representa então um maior risco de reabsorção óssea na área 

coronal do osso, porque a tensão concentra-se no osso cortical e não em todo o 

comprimento do implante. Estes autores, portanto, recomendam que os implantes 

sejam colocados numa orientação vertical (WATANABE et al., 2003). Cargas 

oclusais excessivas são geradas quando o implante é inclinado. Isto provoca 

microtrincas no osso ao redor do implante e faz com que o parafuso de fixação do 

implante se solte, com eventual fratura do corpo do implante (HASSLER et al., 1974; 

MOYEN et al., 1980; SOLTESZ;SIEGELE, 1982). Também tem sido demonstrado 

que as tensões estão mais concentradas na área coronal do implante (RICHTER, 

1989; RIEGER et al., 1989; MEIJER et al., 1992; BROSH;PILO;SUDAI, 1998). Isto, 

combinado com forças excessivas, pode conduzir à perda de osso cortical, formando 

falhas ósseas que podem apresentar microrganismos e causar perimplantite, 

infecção ao redor do implante, levando a falha do implante (HOLMGREN et al., 

1998).  

As propriedades físicas do implante de zircônia podem ver-se afetadas pela 

degradação de baixa temperatura em água ou soluções aquosas o que pode afetar 

também a sua microestrutura (WENZ et al., 2008). No entanto, o carregamento 

cíclico pode diminuir a resistência à força de fratura dos implantes de zircônia 

(KOHAL;WOLKEWITZ;TSAKONA, 2011) e as fraturas podem ocorrer em implantes 

de menor diâmetro (3,25 mm) (GAHLERT et al., 2012).  

Gahlert et al. (2012), investigou a falha de implantes dentários de zircônia 

fraturados. Neste estudo, 170 implantes foram inseridos em 79 pacientes, e os 

resultados mostraram taxa de fratura de quase 10% dentro de um período de 

acompanhamento de 38 meses após o carregamento protético. 92% dos implantes 

fraturados eram de diâmetro reduzido (diâmetro 3,25 mm.) pelo qual ele concluiu 

que estes implantes de diâmetro reduzido não podem ser recomendados para uso 

clínico. As fendas foram localizadas em 10 dos 13 implantes fraturados ao nível da 

primeira volta da rosca (GAHLERT et al., 2012). 
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Kohal et al. (2006), investigaram também as exigências biomecânicas dos 

implantes de zircônia restaurados com diferentes coroas de cerâmica pura para uso 

clínico avaliando resistência à fratura dos sistemas de implantes com coroa de 

cerâmica. Coroas de cerâmica pura foram cimentadas sobre implantes de zircônia e 

expostos a boca artificial e implantes de titânio convencionais restaurados com 

coroas de metal fundido com porcelana de cobertura como grupo de controle. Foi 

demonstrado que os implantes de zircônia restaurados com coroas possivelmente 

alcançar as exigências biomecânicas para dentes anteriores 

(KOHAL;KLAUS;STRUB, 2006).  

Embora todas as Y-TZP sejam produzidas com a composição e 

microestrutura similar, diferenças entre elas podem ocorrer dependendo de vários 

fatores como a qualidade do pó utilizado como matéria-prima (LI et al., 2003; YANG 

et al., 2004), quantidade de estabilizadores e agentes aglutinantes, o tamanho do 

grão, porosidade, tipo de prensagem, temperatura de sinterização, taxa de 

aquecimento e resfriamento (BASU, 2005) que podem afetar significativamente 

algumas características e propriedades do produto final como a resistência, 

confiabilidade, degradação e adaptação marginal. Portanto a análise da 

probabilidade de falha em conjunto com as propriedades mecânicas e da sua 

microestrutura permite sugerir que a presença de defeitos e porosidade além de 

todas as outras imperfeições advindas da manufatura, ou de procedimentos 

laboratoriais, pode ser determinante para o sucesso de um material como a Y-TZP 

(RAMOS et al., 2014). 

As investigações sugerem que a zircônia é altamente biocompatível e tem 

propriedades mecânicas suficientes para ser utilizada como material de base de 

implantes dentários. Porém, um planejamento avançado e uma seleção cuidadosa 

do caso é muito importante para alcançar o sucesso com resultados estéticos 

utilizando restaurações implanto suportadas em áreas estéticas. Adicionalmente às 

altas propriedades mecânicas dos implantes de zircônia, estudos clínicos de longo 

prazo devem ser realizados para uma maior aceitabilidade clínica e, como 

alternativa aos implantes de titânio. 
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7 CONCLUSÕES 

 

No presente trabalho, diante dos resultados encontrados na análise da 

região periimplantar, pode-se concluir que:  

 

1. O Modelo de Elemento Finito  (MEF) obteve resultados de 

deformação similares ao modelo In Vitro com Extensômetros Lineares 

Elétricos (Strain Gauges), sendo portanto validado; 

 

2.  O conjunto implante / prótese utilizando implante de zircônia sob 

carga vertical produziu valores de tensão próximos aos de titânio, sendo 

numericamente menores;  

 

3.  O conjunto implante / prótese utilizando implante de zircônia sob 

carga oblíqua produziu valores de tensão maiores que quando 

carregado verticalmente, próximos aos de titânio, sendo numericamente 

menores.  
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