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RESUMO 

A evolução da implantodontia com a proposição de diferentes desenhos de conexões 

protéticas, externas ou internas, busca proporcionar ao cirurgião dentista reabilitações 

protéticas de sucesso e com longevidade, através do controle mais efetivo das cargas geradas 

sobre os implantes e sua transmissão a estruturas adjacentes. A forma como as cargas 

mastigatórias são transmitidas e distribuídas ao osso afeta a taxa de sucesso dos implantes 

dentários. O carregamento oclusal deve ser considerado fator chave que influencia a 

reabsorção óssea devido ao estresse transmitido aos tecidos circundantes pela estrutura do 

implante-intermediário. O objetivo proposto pelo presente trabalho foi de avaliar e comparar, 

por meio de correlação de imagens digitais (CID), as tensões produzidas com três diferentes 

implantes de conexão interna: Singular e Dynamic, ambos do tipo Morse, e TRI Bioneck, de 

conexão triangular interna (triplo canal interno). Os implantes foram posicionados 

experimentalmente na região correspondente à área de pré-molar inferior direito, e foram 

reabilitados com prótese metalocerâmica tanto com uso de pilares e UCLAs. Foram aplicadas 

cargas oclusais de 140N realizadas na máquina universal de ensaios. Pôde-se observar que 

para todos os grupos ocorreu predomínio de tensão de compressão na região cervical e para o 

G3 com UCLA CoCr foi observada presença de alguma tensão de tração na região apical. 

Além disso, para G1 e G2 as tensões de compressão foram menores do que 1500µε com seus 

respectivos componentes protéticos; para G3 com uso de Pilar as tensões foram menores do 

que 4000µε, e apenas para G3 com uso de UCLA as tensões foram maiores que 4000µε. As 

tensões observadas em G1 e G2, se encontram dentro da “janela fisiológica” independente do 

componente protético; as tensões vistas em G3 se encontram dentro de “janela de sobrecarga 

moderada” com uso de Pilar e “janela de sobrecarga patológica” com uso de UCLA com cinta 

de CoCr. Dessa forma, conclui-se que as tensões produzidas ao redor dos implantes G1 e G2 

se encontram dentro da “janela fisiológica” independente do componente protético; e que o 

G3 se encontra dentro de “janela moderada” com uso de Pilar e “janela patológica” com uso 

de UCLA com cinta de CoCr; os diferentes componentes não influenciaram de maneira 

significativa na distribuição de tensões, embora, de maneira geral, os UCLAs tenham 

produzido mais tensões. 

  

Palavras chave: Implante Dentário; Próteses e Implantes; Troca da Plataforma do Implante 

Dentário; Prótese Dentária Fixada por Implante.  
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using abutments and UCLAs. Ribeirão Preto, 2019. 116p. Dissertação (Mestrado em 

Reabilitação Oral). Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo.  

 

ABSTRACT 

The evolution of implant dentistry with the proposition of different designs of prosthetic 

connections, external or internal, seeks to provide the dentist with successful and long-term 

prosthetic rehabilitation through more effective control of the loads generated on the implants 

and their transmission to adjacent structures. The way masticatory loads are transmitted and 

distributed to bone affects the success rate of dental implants. Occlusal loading should be 

considered a key factor influencing bone resorption due to stress transmitted to surrounding 

tissues by the implant-abutment structure. The objective of the present study was to evaluate 

and compare, through digital image correlation (DIC), the stresses produced with three 

different internal connection implants: Singular and Dynamic, both Morse taper, and TRI 

Bioneck, internal triangular connection (tri-channel). The implants were experimentally 

positioned in the region corresponding to the right lower premolar area and were rehabilitated 

with metalloceramic prosthesis. Occlusal loads (140N) were applied with the universal testing 

machine. It was observed that for all groups there was a predominance of compression stress 

in the cervical region and for G3 with UCLA CoCr there was some traction tension in the 

apical region. Moreover, for G1 and G2 the compressive stresses were lower than 1500µε 

with their respective prosthetic components; for G3 using Pillar the tensions were lower than 

4000µε, and only for G3 using UCLA the tensions were higher than 4000µε. The tensions 

observed in G1 and G2 are within the "physiological window" independent of the prosthetic 

component; the stresses seen in G3 are within the “moderate overload window” using the 

abutment and the “pathological overload window” using the UCLA with CoCr strap. Thus, it 

was concluded that the tensions produced around the implants on G1 and G2 groups are 

within the "physiological window" independent of the prosthetic component; and that in the 

G3 group is within a “moderate overload window” using a pillar and a “pathological overload 

window” using a UCLA with CoCr strap; the different prosthetic components did not 

significantly influence the stress distribution, although in general the UCLAs produced more 

stresses. 
 

 

Key-words: Dental Implantation; Prostheses and Implants; Dental Implant-Abutment; Dental 

Prostheses, Implant-Supported.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A perda dentária historicamente exerce influência marcante na vida do homem, 

sendo indicativa de marginalidade social, doença, ou vivenciada, muitas vezes, como reflexo 

do processo de envelhecimento. Este acontecimento determina não somente prejuízos 

funcionais, mas também estéticos e emocionais. Contemporaneamente, a Odontologia 

inquieta-se em restabelecer a morfologia, função, estética, comodidade e a saúde do sistema 

estomatognático (Sischo et al., 2011; Barreta et al., 2015).  

O termo "osseointegração", é a conexão direta estrutural e funcional entre o osso 

vivo e a superfície de um implante submetido a carga funcional, e "complexo prótese-

implante", que se refere a um implante osseointegrado cuja conexão pode ser interna ou 

externa com uma prótese em função (Albrektsson et al., 1986; Branemark, 1969; Morais, 

2018).  

De fato, desde o advento da osseointegração, descoberta por Brånemark et al., em 

1969, e estudada exaustivamente por diversos autores desde então, pode-se oferecer uma 

solução segura e bastante previsível para as ausências dentárias (Brånemark et al., 1977). A 

osseointegração é um processo dinâmico durante seu estabelecimento e manutenção, 

caracterizado por eventos de reabsorção e aposição, e a extensão e o grau de osseointegração 

são em parte afetados pela configuração da superfície do implante (Peñaloza, 2019).  

Um dos aspectos mais importantes para alcançar a osseointegração clínica é a 

estabilidade primária durante a colocação do implante. A extensão da ancoragem primária 

está intimamente relacionada às características ósseas nativas, design do implante, 

características do paciente e técnica cirúrgica, respectivamente, onde todos regulam até certo 

ponto a tensão aplicada ao tecido mineralizado e diretamente relacionada ao estresse 

interfacial ósseo e à força de atrito transferida, que é clinicamente interpretado como torque 

de inserção (Peñaloza, 2019). 

Em função, tanto cargas de tração quanto de compressão podem ser transferidas ao 

osso circundante e ao implante e resultar na reversão da redução do trabeculado ósseo que 

ocorre após exodontias (Misch et al., 2001). Entretanto, os aspectos biomecânicos dos 

implantes dentais são diferentes quando comparados aos dentes naturais, os quais estão 

circundados pelo ligamento periodontal e têm resiliência lateral e axial de 100µm, já nos 

implantes é de menos que 50µm, fazendo com que haja a possibilidade de transferência de 

sobrecarga ao osso peri-implantar, excedendo o limite fisiológico (de 4000 microstrain), o 

que pode levar à perda da osseointegração (Duyck et al., 1997; Tonella et al., 2011). 
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A teoria mecanostática, proposta por Frost (1994), pode ser utilizada para quantificar 

qual a tensão máxima suportada pelo osso, na tentativa de correlacionar as forças transmitidas 

aos implantes osseointegrados com graus de remodelação óssea sofridos pelos tecidos 

circundantes. Estabeleceu, assim, a existência de uma tensão mínima efetiva (TME) de 50µε 

(microstrain – unidade de deformação) acima de qual a resposta adaptativa ocorreria, 

descrevendo “janelas” de atividade. Dessa forma, quando sinais mecânicos da deformação 

óssea permanecerem abaixo de 50µε (“janela de desuso” – atrofia) o osso é perdido por 

aumento da remodelação, com balanço negativo entre reabsorção e formação. Entre 100 e 

1500µε (“janela fisiológica” – remodelação óssea) ocorre o equilíbrio entre formação e 

reabsorção; quando a deformação entre 1500 a 4000µε (“janela de sobreuso” – hipertrofia), a 

modelação óssea pode ocorrer. Deformações acima de 4000µε (“sobrecarga patológica”) 

podem gerar reabsorção e a tensão de fratura do osso estará acima de 20000 µε (Frost, 1994; 

Wiskott, Belser, 1999; Melsen, Lang, 2001, Frost et al., 2004). 

A sobrecarga mastigatória em implantes dentários é uma das causas da reabsorção 

óssea marginal (Farronato et al., 2019). A reabsorção óssea, uma das principais complicações 

que ocorrem em reabilitações com implantes osseointegráveis, se inicia primeiramente ao 

nível da crista óssea marginal, resultante da incidência de tensões nocivas geradas ao implante 

(Goodacre et al., 2003; Blanes et al., 2007). Após o primeiro ano de instalação, a média de 

reabsorção óssea peri-implantar é de 0,9mm, e nos anos subsequentes, a média cai para 

0,1mm (Goodacre et al., 2003). A reabsorção da crista óssea é um fenômeno comum na 

implantodontia, e pode se estender até a região apical do implante, comprometendo o 

implante e, por consequência, a prótese sobre ele instalada. Como as cargas mastigatórias são 

transmitidas e distribuídas ao osso afeta a taxa de sucesso dos implantes dentários.  Para os 

implantes hexágono externo o carregamento oclusal deve ser considerado fator chave que 

influencia a reabsorção óssea devido ao estresse transmitido aos tecidos circundantes pela 

estrutura do implante-pilar (Ferreira et al., 2012).   

Podemos classificar as falhas na implantodontia como precoces e tardias; as precoces 

ocorrem durante o período de cicatrização e remodelação óssea, enquanto que as tardias são 

observadas após a instalação da prótese e estão principalmente relacionadas a complicações 

biomecânicas. É estimado que 90% dos insucessos com implantes, em longo prazo, sejam 

devidos a problemas biomecânicos, e 10% a implantites; além disso, as próteses 

implantossuportadas têm mostrado maior incidência de complicações quando comparadas a 

próteses dentossuportadas em dez anos de uso (Duyck et al., 1997; Batista et al., 2007; 

Carlsson et al., 2009). 
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Os avanços em pesquisa, com objetivo de diminuir as taxas de perdas de implantes e 

melhorar as condições estético-funcionais levaram ao desenvolvimento de vários sistemas 

protéticos de implantes, além de inovações na geometria, tratamento de superfícies (Falco et 

al., 2018), e maior hidrofilia dos implantes (Lang et al., 2011; Fonseca, 2019).
 

Os diferentes tipos de desenhos dos implantes podem gerar resposta diferente no 

osso alveolar quando submetidos a tensões. Em função das diferentes propriedades mecânicas 

do dente natural e do implante de titânio, a dissipação de forças oclusais é diferente em cada 

um, o que explica a diferença da sobrecarga na interface do osso com o implante, que irá 

transmitir ao tecido ósseo subjacente. O desenho dos implantes, como tamanho, tipo de 

conexão protética, microestrutura e forma de superfície, desenho das rocas, presença ou 

ausência de roscas, diâmetro, influenciam na transmissão de cargas ao osso peri-implantar e 

por consequência na resposta tissular. Entretanto, a influência dos mais diversos implantes na 

remodelação óssea ainda não é bem definida (Çehreli et al., 2004; Akça et al., 2008).
 

Os sistemas de conexão interna foram desenvolvidos e aprimorados para solucionar 

algumas complicações e intercorrências tanto biológicas tanto mecânicas apresentadas pelo 

sistema de hexágono externo nos primeiros anos de sua utilização tanto para reabilitações 

totais quanto parciais. O sistema IMZ (Interpore Internacional, Irvine, Califórnia, EUA), 

utilizado em 1978, foi um dos primeiros sistemas a surgir com a proposta de conexão interna, 

e apresentava sistema de conexão interna em forma de rosca. Em uma das primeiras 

publicações sobre o sistema, foi relatado que em dez anos de uso foram instalados 3088 

implantes IMZ, tanto para reabilitar arcos totalmente edêntulos quanto parciais, e a taxa de 

sucesso desses implantes em dez anos de uso foi de 97,8% (Kirsh et al., 1983; Ackerman et 

al., 1989). 

As conexões internas apresentam várias vantagens, como força vertical reduzida da 

plataforma do implante para a parte superior do pilar, distribuição lateral da carga dentro do 

implante, permitindo melhor proteção do parafuso e a presença de uma parede interna longa, 

que cria uma conexão rígida e estável, resistindo aos momentos de flexão (Binon, 2000). 

O implante de conexão cônica interna – cone Morse, surgiu com o intuito de 

melhorar as propriedades dos implantes de conexão externa, ou seja, foi incluído ao sistema 

de conexão uma conexão interna cônica, na qual um pilar cônico é inserido no orifício do 

implante com a mesma conicidade (Finger et al., 2003). A exemplo disso, um dos primeiros 

sistemas a utilizar esse tipo de conexão foi o sistema ITI (Straumann, Basel, Suíça), 

idealizado pelo Dr. Fritz Straumann, e desenvolvido na Universidade de Berna, na Suíça, no 

qual a conexão cônica interna foi incluída no desenho desse implante em 1986 (Sutter et al., 
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1993). Outros sistemas pioneiros na utilização da conexão interna cônica foram os sistemas 

Astra (Astra Tech, Waltham, Massachusetts, EUA), em 1985, com um estudo realizado no 

Hospital da Universidade Karolinska, Suécia; e o sistema Ankylos (Degussa Dental, Hanau, 

Alemanha), em 1987, com os estudos de Gerog Hubertus Nentwig e Walter Moser (Nentwig 

et al., 1992; Kitagawa et al., 2005).  

As conexões cônicas internas surgiram com o intuito de melhorar as propriedades 

biomecânicas do conjunto implante/pilar, e para reduzir a incidência de problemas mecânicos 

encontrados nos demais sistemas; essas conexões possibilitam contato íntimo entre o implante 

e o pilar, já que possuem grande área de contato e resistência por fricção nessa interface com 

o objetivo de melhorar a estabilidade e evitar o afrouxamento, fornecendo conexão mais 

estável (Alkan et al., 2004; Mangano et al., 2009; Coppedê et al., 2009; Macedo et al., 2017). 

Estudos comparativos mostraram que os implantes de conexão interna cônica 

possuem maior resistência dinâmica e estática (Norton et al., 1997; Merz et al., 2000) e 

resistência superior ao afrouxamento dos parafusos quando comparados com implantes de 

hexágono externo (Kitagawa et al., 2005). 

Em relação à biomecânica, a conexão cônica interna, é mecanicamente mais estável 

quando comparada com a conexão de hexágono externo, o que favorece resultados clínicos. 

Além disso, foi notada alta incidência de complicações mecânicas relatadas na literatura para 

os implantes em hexágono externo, e taxas insignificantes de complicações para o sistema ITI 

com conexão interna cone Morse. Em estudos sobre os efeitos de carregamentos cíclicos em 

diversos sistemas de conexão, as conexões cônicas internas foram mais eficientes em manter a 

pré-carga dos parafusos em comparação à conexão em hexágono externo (Akça et al., 2003; 

Parl et al., 2010). Além disso, Coppedê et al. (2009) relataram que uma das principais 

preocupações inerentes às conexões hexagonais internas é quanto à sua resistência mecânica, 

pois, como as paredes são mais delgadas nesta conexão e as tensões são geradas ao longo do 

implante, ocorre a fadiga do metal, levando à fratura do implante e, consequentemente, ao 

insucesso do tratamento cirúrgico-protético (Morais, 2018). 

Outro tipo de implante de conexão interna é o triangulo interno – Tri Channel ou 

triplo canal interno, desenvolvido originalmente pela Steri Oss (Yorba Linda, Califórnia, 

EUA), e posteriormente adquirida pela Nobel Biocare (Yorba Linda, Califórnia, EUA) nos 

implantes Replace Select (Nobel Biocare, Yorba Linda, Califórnia, EUA). Segundo o 

fabricante, o design da conexão interna em triplo canal interno foi uma extensão lógica de 

desenvolvimento dos implantes não hexagonais twin channel (canal duplo) da Steri Oss; os 

três lobos radiais e a longa extensão de encaixe forneceriam uma conexão mais segura e 
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estável. Ainda segundo o fabricante, a conexão interna em triplo canal distribuiria de forma 

mais uniforme a força anti-rotacional através da conexão, reduzindo micromovimentos e as 

forças de flexão, e proporciona sensação táctil na instalação dos componentes. Um dos 

objetivos ao desenvolver a conexão Tri Channel foi de aumentar a resistência do implante aos 

altos torques de instalação inerentes a técnica de carga imediata (Coppêde, 2011; Morais, 

2018). 

As conexões internas triangulares, mostram vantagens em relação à longevidade e à 

resistência à fratura quando comparadas às conexões hexagonais internas, assim como com as 

conexões hexagonais externas (Steinerbrunner et al., 2008).  

Em relação à resistência do conjunto implante/pilar, Lee et al., (2010) verificaram 

que o momento flexural crítico do sistema Replace Select foi significativamente superior ao 

das conexões hexagonais. Entretanto, os estudos de Nguyen et al. (2009) compararam a 

resistência à fadiga de três diferentes conexões: triângulo interno, hexágono externo e 

hexágono interno, e não houve diferença significativa nos resultados obtidos pelos três.  

A Implantodontia não se limita somente à osseointegração e aos quesitos 

biomecânicos referentes ao implante em si, mas também ao resultado final de uma restauração 

harmônica, que será, consequentemente, dependente do tipo e do material do componente 

protético e da coroa. Dessa forma, para uma reabilitação protética de sucesso, não podemos 

levar em consideração apenas a osseointegração e fatores relacionados aos implantes, mas 

também, a restauração protética final, que tem que proporcionar função, estética e 

longevidade aos pacientes, que muitas vezes é consequência do material restaurador (Elsayed 

et al., 2018). 

As conexões protéticas são utilizadas para fazer a ligação entre o implante e a 

prótese. O pilar, ou abutment, é um componente entre o implante e a prótese, geralmente 

retido ao implante por um parafuso. Ele fornece retenção, suporte, estabilidade e uma posição 

ideal para a restauração definitiva (Karunagaran, 2014). 

No mercado há extensa variedade de componentes protéticos, e a correta seleção do 

pilar intermediário torna‑ se um desafio, já que exige dos profissionais conhecimentos para 

reabilitar os pacientes diante das conexões protéticas nas mais diversas situações (Zavanelli et 

al., 2015). 

Dentre as várias opções de componentes protéticos para implantes, podemos citar os 

do tipo pilar e UCLA (Universal Castable Long Abutment). Eles se diferem principalmente 

pelo fato do pilar ser um intermediário transmucoso que recebe uma prótese e o UCLA, ao 

invés, permitir o posicionamento da prótese diretamente sobre a plataforma do implante. 
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O componente protético do tipo UCLA foi desenvolvido em 1988 por Lewis e 

colaboradores. Esse componente é indicado tanto para próteses unitárias quanto múltiplas, em 

situações clínicas nas quais o espaço interoclusal e a distância mésio distal são limitadas, e 

também para implantes mal posicionados, angulados ou superficiais, e para perfis de 

emergência estéticos (Lewis et al., 1988; Zavanelli et al., 2015). 

Já os componentes protéticos do tipo pilar, surgiram como para próteses cimentáveis 

ou parafusadas sobre implante, que podem ser de titânio, cerâmicos, pré-fabricados, 

preparáveis ou até mesmo gerados através de computador (Gehrke et al., 2014). Os pilares são 

indicados para próteses unitárias, apresentam diversas alturas de cinta metálica, podem ser 

angulados ou retos e possuem um sistema adicional anti-rotacional (Cardoso, 2005). 

A forma com que o estresse mecânico é transmitido ao tecido ósseo é crítica para o 

sucesso da reabilitação e um dos fatores que pode interferir nesse processo é o tipo de prótese, 

parafusada ou cimentada. Ambos os métodos possuem vantagens e desvantagens quando 

pensamos em estética, posicionamento dos implantes, fatores oclusais, restauração provisória, 

reversibilidade e passividade, (Chee; Jivraj, 2006). Todavia, não há consenso na literatura 

quanto ao tipo de retenção protética que melhor distribui as tensões aos implantes (Heckmann 

et al., 2004; Yoshida, 2001), logo, fazem-se necessários mais estudos acerca do assunto. 

Vários métodos têm sido utilizados para avaliar as tensões geradas em torno dos 

implantes dentários, como a análise de elementos finitos, a extensiometria, a fotoelasticidade 

e, mais recentemente, a correlação de imagens digitais (CID) (Karl et al., 2009; Tiossi et al., 

2012). Essas são ferramentas eficazes e confiáveis para investigar o comportamento do 

estresse no tecido ósseo peri-implantar de implantes e ou próteses implantossuportadas com 

diferentes níveis de adaptação (Soares et al., 2006; Pereira et al., 2015). Todos os métodos 

possuem vantagens e desvantagens, sendo que nenhuma técnica apresenta total 

preponderância sobre a outra, já que todos os métodos se completam (Rubo; Souza, 2001). 

A correlação de imagens digitais, é um sistema de análise em três dimensões (3D) 

totalmente automatizado, que tem demonstrado ser um método eficaz, eficiente, sendo capaz 

de proporcionar um campo completo de alta precisão das tensões geradas na superfície do 

modelo de analise, ao invés de apenas calcular a média dos valores das tensões geradas em 

uma determinada superfície. Além do mais, o método da CID tem a capacidade de avaliar a 

dinâmica das tensões de uma forma contínua, com base na análise de imagens sucessivas 

obtidas durante o carregamento oclusal (Hansson, 2000; Li et al., 2009). O método de CID 

para avaliar as tensões é bastante recente na Odontologia, e tem sido utilizado para avaliar as 

distribuições das tensões de deformação superficial em testes de materiais odontológicos (Li 
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et al., 2009), assim como as tensões peri-implantares quando próteses implantossuportadas 

são submetidas a carregamento oclusal (Tiossi et al., 2011; Tiossi et al., 2012). Durante a 

aplicação de uma carga, uma sequência de imagens do modelo ou material é capturada através 

de câmeras digitais de alta resolução e armazenadas no computador que contenha o software 

para análise. A técnica baseia-se na correlação de pontos digitais para análise das tensões nas 

imagens digitais (Amodio et al., 2003). Os movimentos de pontos individuais na superfície do 

modelo são localizados analisados por um software específico que determina o deslocamento 

desses pontos, possibilitando assim, a análise e quantificação das tensões através dos campos 

de deslocamento (Li et al., 2009; Tiossi et al., 2012). Esse método é capaz de proporcionar um 

campo completo e de alta precisão das tensões geradas na superfície total do modelo em 

análise.  

A evolução da implantodontia com a proposição de diferentes desenhos de conexões 

protéticas, externas ou internas, busca proporcionar ao cirurgião dentista reabilitações 

protéticas de sucesso e com longevidade, através do controle mais efetivo das cargas geradas 

sobre os implantes e sua transmissão a estruturas adjacentes. Nessa perspectiva, esse estudo 

propôs avaliar as tensões geradas quando o uso de três diferentes desenhos de implantes de 

conexão interna, instalados na região correspondente de segundo pré-molar inferior direito, 

reabilitados com coroa metalocerâmica, através do método de correlação de imagens digitais 

(CID), com intuito de promover embasamento cientifico mais acurado acerca desses 

implantes, bem como dar subsídios às pesquisas subsequentes. 
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2. PROPOSIÇÃO 

 

O objetivo proposto pelo presente trabalho foi de avaliar e comparar por meio de 

correlação de imagens digitais (CID), as tensões produzidas em três diferentes implantes de 

conexão interna, sendo dois do tipo Morse com geometria externa diferente, e um Triangular 

Interno, posicionados na região correspondente a área de pré-molar inferior direito, 

reabilitados com prótese metalocerâmica.  

 

Foram analisadas 

 Diferenças na distribuição das tenções comparando os três implantes de conexão 

interna, entre si; e a  

 Diferença na distribuição das tensões nas conexões protéticas. 

 

Hipótese nula 

A hipótese nula postulada é de que não há diferença na distribuição de tensões entre 

os diferentes tipos de implantes e suas respectivas conexões. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para esse estudo foram confeccionadas coroas unitárias metalocerâmicas sob os 

respectivos implantes que foram divididas da seguinte forma: 

Grupo 1 (G1): implante Cone Morse Singular reabilitado através de intermediário 

Pilar e UCLA com cinta de CoCr; 

Grupo 2 (G2): implante Triangular Interno reabilitado através de intermediário 

UCLA com cinta de CoCr e UCLA com cinta Plástica; 

Grupo 3 (G3): implante Cone Morse Dynamic reabilitado através de intermediário 

Pilar e UCLA com cinta de CoCr. 

 
Tabela 1 - Implantes. 

Conexão Implante Plataforma Diâmetro Comprimento 

Cone Morse SINGULAR 3,5mm 3,5mm 11,5mm 

Cone Morse DYNAMIC 3,5mm 3,5mm 11,5mm 

Triangular Interna TRI BIONECK 3,5mm 3,5mm 11,5mm 

 

 
Figura 1- A - Implante Cone Morse Singular; B - Implante Tri Bioneck; C - Implante 

Cone Morse Dynamic. 

 
Fonte: www. derig.com.br 

 

Para confecção das coroas, foram utilizados os componentes protéticos descritos na 

Tabela 2 e 3 e ilustrados pelas figuras 4 a, b, c e d. 

 

Tabela 2 - Componentes Protéticos Conexão Morse. 

Componente Plataforma Altura Cinta 

UCLA CoCr AR NP   

Pilar Simple  4mm 2mm 
R: Anti-rotacional; NP: Narrow Platform. 
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Tabela 3 - Componentes Protéticos Triangular Interno 

Componente Plataforma 

UCLA CoCr AR NP 

UCLA Plástica AR NP 
AR: Anti-rotacional; NP: Narrow Platform. 

 

 
Figura 2- A - Ucla com cinta CoCr para conexão Morse; B - Pilar Simple e cilindro 

calcinável para conexão Morse; C - Ucla com cinta CoCr para conexão Triangular 

Interna; D - Ucla com cinta plástica para conexão Triangular Interna. 

 
Fonte: www. derig.com.br 

 

 

3.1 Obtenção do modelo anatômico 

Para obtenção do modelo anatômico foi utilizado como matriz inicial uma mandíbula 

edêntula em poliuretano rígido (Nacional Ossos, Jaú, SP, Brasil) (Figura 3 A). Realizou-se a 

moldagem com borracha de silicone azul (Polglass, Ribeirão Preto – SP, Brasil), em seguida, 

obteve-se o molde. Após 24h para completa polimerização, foi vertida resina de Poliuretano 

(F16, Axson, Cergy, França), sendo 10g da parte A (Poliol) para 10g da parte B (Isocianato), 

de acordo com as indicações do fabricante, obtendo assim, um modelo anatômico. 

Em seguida à obtenção do modelo, foram realizadas duas perfurações abrangendo a 

região dos dentes 46 e 44 para colocação dos dentes, os quais, foram posicionados de acordo 

com as referências anatômicas e fixados com resina acrílica. (Figura 3 B). 
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Figura 3- A - Encaixamento da mandíbula para obtenção do molde anatômico; B - Modelo anatômico 

obtido já com os dentes em posição e fixados com resina acrílica. 

 
Fonte: acervo pessoal 

 

3.2 Obtenção dos modelos de trabalho 

Foi realizada uma moldagem do modelo anatômico para obtenção do molde com a 

posição exata dos dentes. Foi utilizado como material de moldagem 20ml de silicone azul 

(Polglass) com 1,5ml de catalisador (Figura 4 A). Após aguardar 24h para completa 

polimerização, verteu-se 10g de poliuretano (F16, Axson), que foi manipulado de acordo com 

as indicações do fabricante, sendo 10g da parte A (Poliol) para 10g da parte B (Isocianato). 

Para o posicionamento dos implantes, foram feitas perfurações com uma minicut (Edenta AG, 

AU) instalada na peça reta (Kavo, Joinville, SC, Brasil) acoplada a um delineador modificado 

(Laboratório de biomecânica da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto). Com o auxílio 

do paquímetro, posicionamos o centro de cada implante a 2mm de distância de cada dente. 

Para a fixação dos implantes foi necessário o auxílio do delineador junto com a chave de 

inserção respectiva para cada implante, e, por fim, os implantes foram fixados com resina 

acrílica (Figura 4 B). Assim, foram obtidos um modelo de trabalho para cada grupo (G1, G2, 

G3) (Figura 4 B). 

 

Figura 4- A - Molde do modelo anatômico para obtenção do modelo de trabalho; B - Modelo de 

trabalho obtido já com os dentes e implante sendo posicionados. 

 
Fonte: acervo pessoal 
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3.3 Obtenção do enceramento dos copings  

Obtidos os modelos de trabalho, foi encerado com cera de incrustração (Kota 

Indústria e Comércio, São Paulo, SP, Brasil) sobre o componente UCLA com cinta de CoCr 

do implante triangular interno um coping para coroa metalocerâmica corresponde à região do 

segundo pré-molar mandibular direito. Posteriormente, foi realizada uma moldagem com 

silicone de consistência pesada Zetalabor (Zhermack, São Paulo, Brasil) para confecção de 

uma matriz bipartida, utilizada para reprodução padronizada dos demais copings. Esta matriz 

foi seccionada ao meio e, por três orifícios, a cera plástica foi injetada com o auxílio de um 

gotejador de vidro aquecido em lamparina. Para a plastificação desta cera foi utilizado 

plastificador com regulagem digital da temperatura de fusão (Hotty LED, Renfert GmbH, 

Hilzigen, Alemanha). Posteriormente, foi encerado sob cada componente protético um 

coping.  

 

3.4  Inclusão e fundição dos copings 

Após finalização dos enceramentos, sobre a superfície das peças, foram posicionados 

sprues de cera, com 5mm de diâmetro e câmara de compensação (Asfer Indústria Química 

Ltda., São Caetano do Sul, SP, Brasil), em angulação aproximada de 45º e fixados 1 a 1 em 

base formadora de cadinho para posterior fundição (Figura 5 A). Os padrões em cera foram 

pulverizados com spray redutor de tensão de superfície (Lubrofilm, Dentaurum, Ispringen, 

Alemanha) e secos à temperatura ambiente. A inclusão foi realizada em duas etapas: 

revestimento fosfatado (Bellavest SH, Bremen, Alemanha) foi proporcionado com expansão 

máxima para os componentes protéticos do tipo UCLA plástica, ou seja, a cada 90g de pó 

foram adicionados 22,5ml de solução, e para os componentes do tipo pilar foram utilizados 

90g de pó, 20,5ml de solução e 2,25ml de água, de acordo com a recomendação do fabricante 

para o preenchimento dos anéis de silicone. O revestimento foi espatulado mecanicamente a 

vácuo por 60 segundos em espatulador elétrico (Twister Evolution, Renfert, Hilzingen, 

Alemanha) e foi cuidadosamente pincelado na superfície interna dos padrões dos copings, 

depois o anel foi preenchido sob vibração para evitar o surgimento de bolhas. Após a 

preparação, os anéis ficaram sobre a bancada, em temperatura ambiente, até o revestimento 

ter se cristalizado completamente. Decorridos 40 minutos, a camada mais superficial do 

revestimento foi removida em recortador de gesso (MT Plus, Renfert, Hilzingen, Alemanha) e 

o anel foi levado ao forno elétrico (EDG 7000, São Carlos, SP, Brasil) para que a cera fosse 
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volatilizada e houvesse a expansão do revestimento. O revestimento passou por um ciclo de 

aquecimento por 20 minutos em 950ºC, depois sua temperatura diminuiu a 900ºC e, em 

seguida, o anel foi retirado. As peças protéticas foram fundidas em chama de gás-oxigênio, 

utilizando liga de Cobalto-Cromo (Fit Cast Cobalto, Talmax, Curitiba, PR, Brasil), injetada 

no molde na centrífuga elétrica C1 (EDG, São Carlos, SP, Brasil). A chama do maçarico foi 

ajustada em 3psi de gás (0,21kgf/cm²) e 25-30psi de oxigênio (1,75-2,10Kgf/cm²). O cadinho 

pré-aquecido recebeu o metal e com movimentos circulares a liga foi aquecida até atingir um 

tom alaranjado. Neste momento o metal foi atacado diretamente a uma distância de 

aproximadamente 3cm, e então declinado repentinamente sendo a centrífuga desarmada para 

que a liga pudesse ser injetada no interior do revestimento. A centrífuga foi programada na 

aceleração de 95%, 360 rotações por minuto (RPM) e tempo de centrifugação de 20 segundos. 

Em seguida os anéis foram deixados sobre bancada até o resfriamento à temperatura 

ambiente. 

Para os copings metálicos de G1 e G3, encerados sobre o cilindro calcinável do 

componente Pilar, foi utilizada solda convencional para colocação de um batoque de metal na 

lingual dos copings, com a finalidade de evitar deslocamento dos mesmos no momento da 

injeção da cerâmica em função da pressão. 

 

Figura 5 - A - Copings posicionados nos sprues de cera; B - inclusão. 

 
Fonte: acervo pessoal 

 

3.5 Desinclusão e acabamento 

Após processo de fundição e adequado resfriamento do revestimento, as peças 

obtidas foram desincluídas e jateadas com óxido de alumínio (Polidental Ind. e Com. Ltda., 

Cotia, SP, Brasil) com granulação de 100μm, sob pressão de 40lib/pol² (5,62kgf/cm²) para 

remoção dos resíduos de revestimento. Os lastros de fundição foram, então, cortados com 

disco de carburundum (Schelble Abrasivos Piranha, Petrópolis RJ, Brasil). 
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3.6 Aplicação do recobrimento estético 

Após o acabamento das peças, as mesmas passaram por uma aplicação de vapor com 

a ajuda de um jato (EZ Home, Van Den Berg Ásia Ltda., China), a fim de eliminar quaisquer 

resíduos sobre a estrutura, em seguida as peças foram secas com jatos de ar isento de 

humidade e óleo. Após isto os copings foram levadas ao forno de cerâmica (Alumini Sinter 

Press, EDG, São Carlos, SP, Brasil) sobre um refratário para que a queima do óxido fosse 

realizada (degaseificação). Sob vácuo relativo, as estruturas foram colocadas no forno à 

temperatura de 550ºC, e esta foi aumentada em 55ºC por minuto até que atingisse 970ºC. Com 

a temperatura alcançada, o vácuo foi liberado e em seguida foi aguardado o resfriamento dos 

copings para que se pudesse realizar a aplicação da primeira camada de opaco (IPS In Line 

POM Opaquer, A2, Ivoclar Vivadent, Liechtenstein). Foi utilizado um pincel para aplicação 

de uma fina camada de opaco sobre toda a extensão dos copings metálicos, em seguida, 

seguindo todas as recomendações do fabricante, as estruturas foram levadas ao forno de 

cerâmica, à temperatura de 403ºC, está foi aumentada para em 70ºC por minuto até que 

atingisse 930ºC. 

Para a queima e após o resfriamento da peça aplicou-se uma segunda camada, sendo 

a queima realizada imediatamente após sua aplicação, o que originou a espessura de 

opacificador de aproximadamente 0,1 mm.  

Após aplicação das camadas de opaco foi feito o enceramento da coroa sobre 

implante do dente 45. Para tal procedimento, os copings foram posicionados sobre seus 

respectivos modelos e parafusados com torque de 10N.cm, utilizando catraca torquímetro 

(Dérig, Barueri, SP, Brasil). O enceramento foi realizado simulando a anatomia dental, 

fornecendo espessura de cera de aproximadamente 1,5mm sobre toda a extensão da 

infraestrutura metálica. Como feito anteriormente para os copings metálicos, sobre o primeiro 

enceramento da peça finalizada foi confeccionada uma matriz de silicone (Variotime Light 

Flow, Heraeus Kulzer GmbH, Hanau, Alemanha) para a padronização e reprodução das 

coroas (Figura 6 A). Foi feito o posicionamento da matriz de silicone sobre o modelo em 

poliuretano e seus respectivas copings metálicos parafusados, e por um orifício na face 

vestibular foi gotejada cera plastificada com auxílio de um gotejador de vidro aquecido em 

lamparina. Para a plastificação da cera foi utilizado plastificador com regulagem digital da 

temperatura de fusão (Hotty LED). A matriz foi então removida após o resfriamento da cera, 

obtendo-se o enceramento da coroa. O enceramento das coroas foi realizado com cera 

orgânica (Rainbow, Porto Ferreira, SP, Brasil), própria para enceramentos de peças a serem 
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trabalhadas com cerâmica prensada, uma vez que, para se trabalhar com esta técnica, faz-se 

necessário que a cera seja eliminada completamente, não restando nenhum resíduo, para que 

não haja contaminação da cerâmica e, consequentemente, manchamento por pigmentos 

provenientes da não eliminação total da cera. 

Finalizados os enceramentos, a etapa seguinte foi a prensagem da cerâmica. Sprues 

de 3mm de diâmetro e 5mm de comprimento, confeccionados com a mesma cera orgânica 

(Rainbow) utilizada para a escultura das estruturas, foram posicionados sobre a cúspide 

vestibular da coroa encerada do dente 45, com inclinação entre 45º a 60º. Foram posicionados 

3 a 4 coroas por sprues por anel de silicone de 90g, específico para cerâmica prensada 

(Ivoclar Vivadent, Liechtenstein) (Figura 6 B). 

Posteriormente, foi realizada a inclusão em revestimento fosfatado (Bellavest SH, 

Bremen, Alemanha), o qual foi espatulado a vácuo (Twister Evolution, Renfert, Hilzingen, 

Alemanha) de acordo com as especificações do fabricante, 90g do revestimento, 22,5mL do 

líquido e 2,25mL de água destilada, espatulados durante 40 segundos (Figura 6 C). Após o 

período de 45 minutos de cristalização do revestimento, o conjunto foi removido do anel de 

silicone e levado ao forno convencional (Forno EDG 3000, EDG Equipamentos, São Carlos, 

SP, Brasil) para a eliminação da cera (Figura 6 D). O anel foi removido do forno após atingir 

a temperatura de 850ºC, recomendada para a queima da cera e expansão do revestimento. 

Uma pastilha de tamanho “S” da cerâmica IPS In Line POM cor A2 (Ivoclar Vivadent, 

Liechtenstein), foi posicionada no orifício do anel juntamente com o êmbolo de prensagem 

(Figura 6 E). Todo o conjunto foi levado imediatamente ao forno de prensagem (Alumini 

Sinter Press, EDG Equipamentos, São Carlos, SP, Brasil), iniciando-se o ciclo de prensagem 

da cerâmica (Figura 6 F).  

Após a prensagem da cerâmica o conjunto foi resfriado lentamente em temperatura 

ambiente, compatibilizando os coeficientes de expansão térmica dos materiais 

metal/porcelana, garantindo desta forma, a ausência de trincas na cerâmica. Após o período de 

6 horas as desinclusões foram realizadas utilizando jateamento com esferas de vidro de 

150μm (Renfert, Hilzingen, Alemanha) a 1,5bar (22psi). Os condutos de alimentação foram, 

então, seccionados com disco diamantado dupla face (Schelble Abrasivos Piranha, Petrópolis, 

RJ, Brasil), bem como foram realizados o acabamento e polimento das coroas com pedras 

abrasivas, pontas diamantadas e de borracha específicas para cerâmica (EVE Ernst Vetter 

GmbH, Pforzheim, Alemanha).  

Após acabamento e polimento, as coroas foram novamente colocadas no refratário 

do forno de cerâmica para que fossem submetidas ao processo de autoglazeamento, no qual 
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não é utilizado nenhum produto sobre a superfície da cerâmica, sendo apenas a peça colocada 

no forno e submetida a um ciclo iniciando em 483ºC, aumentando 60ºC por minuto até atingir 

800ºC. Assim foram obtidas 6 coroas unitárias metalocerâmicas sobre implantes, que ficaram 

prontas para serem, posteriormente, parafusadas. 

 

Figura 6 - A - Corroa encerada; B - posicionamento das coroas enceradas nos sprues; C - Inclusão; D - Forno 

elétrico (EDG 7000); E – Posicionamento da pastilha “S” IPS In Line POM cor A2 (Ivoclar Vivadent) junto com 

o êmbolo; F – Forno para prensagem (Alumini Sinter Press). 

 
Fonte: acervo pessoal 

 

3.7 Obtenção do ligamento periodontal 

Antes da obtenção dos modelos para correlação de imagens digitais, imergiu-se as 

raízes dos dentes 46 e 44 em cera para escultura (Schuler Dental, Ulm, Alemanha) numa 

espessura aproximada de 300µm (Hohmann et al., 2007) (Figura 7 A). A raízes imergidas em 

cera foram moldadas com silicone de condensação (Zetalabor, Zhermak Dental, Rovigo, 

Itália) (Figura 7 B). Após a presa do material, os dentes foram removidos e, assim, foi criado 

um molde para a obtenção padronizada do ligamento periodontal simulado (Rabitz et al., 

2006; Soares et al., 2006). Com o auxílio desta matriz, as réplicas dos seis dentes, três pré-

molares e três molares, receberam a cobertura de Impregum Soft (3M ESPE, Seefeld, 

Alemanha) na porção radicular, com o intuito de simular o ligamento periodontal (Figura 7 

C). 

 

Figura 7- A - Imersão da raiz dental em cera para escultura; B - Molde obtido 

para simulação do ligamento periodontal; C - Dentes com cobertura de 

Impregum Soft. 
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Fonte: acervo pessoal 

 

 

 

3.8 Obtenção dos modelos para CID  

A partir dos modelos de trabalho, para obtenção dos modelos para CID foram 

confeccionados dois moldes com borracha de silicone azul (Polglass – Ribeirão Preto – SP - 

Brasil), um para os grupos do implante tipo morse (G1 e G3) e outro para o grupo triangular 

interno (G2), onde as câmeras de molde reproduziram a forma e posição dos dentes adjacentes 

e implante dos modelos de trabalho. Na ausência dos transferentes de moldagem, para garantir 

a correta posição dos implantes, utilizamos as coroas metalocerâmicas obtidas (Figura 8 A). 

Assim, uma coroa metalocerâmica foi parafusada sobre o modelo de trabalho e, em seguida, o 

modelo foi fixado com fita adesiva na face interna da tampa de um recipiente plástico com 

uma abertura na porção superior para o preenchimento com borracha de silicone azul 

(Polglass). Antes do preenchimento com silicone, a chave digital 1,2mm foi posicionada 

sobre a mesma, fita politetrafluoretileno (Fita Veda Rosca, Blukit, Blumenau, SC, Brasil) foi 

inserida em volta da chave para evitar que ela ficasse instável. Posteriormente, foram 

manipulados 20mL de silicone com 1,5mL de catalisador, e em seguida, o recipiente foi 

preenchido, ficando a porção terminal da chave exposta (Figura 8 B). Após 24h da 

polimerização final do silicone, a coroa foi desparafusada, o modelo de trabalho foi removido, 

e obteve-se um molde com a posição exata dos dentes e do implante (Figura 8 C). Após, a 

obtenção dos dois moldes, os dentes foram inseridos no molde e o implante parafusado na 

respectiva coroa, e foi vertida resina de poliuretano (F16, Axson), que foi manipulada de 

acordo com as indicações do fabricante (10g da parte A - Poliol para 10g da parte B - 

Isocianato) (Figura 8 D). Após 15 minutos, a resina de poliuretano alcançou a completa 

polimerização. Dessa forma foram confeccionados 3 modelos para CID. Ao final, a superfície 

de todos os modelos foi pintada com uma fina camada de tinta spray branca fosca (ColorGin, 

Sherwin-Williams do Brasil, Taboão da Serra, SP, Brasil), e posteriormente à sua secagem, 
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foi borrifada tinta spray preta fosca (ColorGin), para facilitar o rastreamento do deslocamento 

das tensões na superfície dos modelos (Figura 8 E).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - A - Molde do modelo de trabalho com a coroa posicionada; B - Molde do modelo de trabalho com 

as chaves de instalação dos implantes em posição; C - Molde obtido com os dentes e implante em posição; D - 

Vazamento do poliuretano para obtenção do modelo para CID; E - Modelo para CID já pintado. 

 
Fonte: acervo pessoal 
 

 

 

 
 

 

 

3.9  Obtenção dos modelos antagonistas 

Para que se pudesse realizar os carregamentos, houve a necessidade da obtenção de 

modelos antagonistas. Para tanto, primeiramente foram selecionados os dentes de estoque 

compatíveis com os dentes dos modelos para CID, foram usados dentes de estoque (34L, cor 

60, VIPI, Pirassununga, São Paulo, Brasil), como na Figura 9 A. Posteriormente, os dentes 

foram posicionados em oclusão no modelo G1 e fixados com cera utilidade. Foi utilizado um 

parafuso em um delineador para capturar os dentes em posição, o parafuso foi fixado nos 

dentes com resina acrílica (Figura 9 B). Após a captura da posição dos dentes, foi realizado 

um molde dos dentes com silicone de consistência pesada Zetalabor (Zhermack, São Paulo, 

Brasil) para confecção de uma matriz bipartida, utilizada para reprodução da posição dos 

dentes para a confecção dos antagonistas dos demais grupos (Figura 9 C e D). Ao final, foram 

obtidos 3 modelos antagonistas, um para cada grupo. 
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Figura 9 - A - Dentes de estoque; B - Dentes em posição com cera utilidade e captura com 

parafuso e resina acrílica; C e D - Molde obtido para obtenção dos outros modelos. 

 
Fonte: acervo pessoal 

 

3.9.1 Análise de correlação de imagens digitais 

Para análise de distribuição de tensão ao redor dos implantes, foi utilizado o método 

de correlação de imagens digitais. Foram confeccionados três modelos para essa análise. O 

conjunto completo da técnica de correlação de imagens digitais (StrainMaster, LaVision Inc., 

Goettingen, Alemanha) inclui duas câmeras digitais CCD (Charged-Coupled Device) (Imager 

Intense, LaVision Inc.) com resolução de 1039 x 1395 pixels que foram utilizadas para 

capturar as imagens da superfície do modelo sob carregamento e um software (DaVis 8.1.2 

LaVision Inc.) para análise das imagens e cálculo das tensões (Figura 10 A). Para a análise 

por correlação de imagens digitais foram realizados três carregamentos oclusais para cada 

grupo. Nos carregamentos oclusais foi utilizada a arcada antagonista, e a carga aplicada foi de 

até 140N à velocidade de ensaio de 0,5mm/min. As aplicações de carga foram realizadas na 

máquina universal de ensaios (Biopdi Indústria Comércio, Importação e Exportação de 

Equipamentos Médicos e Odontológicos Ltda., São Carlos – SP, Brasil), previamente aos 
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carregamentos foi realizado ajuste oclusal para cada grupo (Figura 10 B). O modelo foi 

apoiado em dois pontos para que sua base não ficasse em contato com a base da máquina 

universal de ensaios, evitando possíveis alterações nas análises das tensões. A face vestibular 

do modelo foi posicionada em frente às câmeras digitais e, previamente a cada carregamento, 

foi realizada a calibração das imagens com uma placa padrão fornecida pelo fabricante do 

equipamento (LaVision Inc) (Figura 10 C).  

Previamente ao carregamento, cada coroa foi posicionada ao seu respectivo modelo e 

parafusada com o auxílio do torquímetro digital (TQ-680, Instrutherm, SãoPaulo, Brasil), de 

acordo com as recomendações do fabricante. O orifício do parafuso foi fechado com resina 

composta (Restaurador Universal Z100, cor A2, 3M, Bonfim Paulista, SP, Brasil). 

Para medir as tensões geradas na superfície do modelo após carregamento, imagens 

da superfície pintada foram tiradas na frequência de 1Hz até que a carga de 140N fosse 

atingida. As tensões superficiais foram calculadas a partir dos deslocamentos calculados pelo 

software de correlação de imagens digitais (Davis 8), sendo registradas as tensões horizontais 

(εxx). 

Para determinar as regiões a serem analisadas o centro do implante foi utilizado 

como referência. A largura da região selecionada correspondeu ao diâmetro do implante, e o 

comprimento de 16mm da região analisada foi escolhido a partir do comprimento do implante 

mais 3mm, já que os grupos G1 e G3 tiveram os implantes instalados em posição “infraóssea” 

e o grupo G1 ao nível “ósseo” (Figura 11). 

Para verificar o correto funcionamento do sistema de análise de tensões através de 

CID, a mesma situação teve as tensões mensuradas por três vezes e a média das medidas 

calculadas.  

Todos os diferentes grupos foram analisados pelo sistema de correlação de imagens. 

As tensões na direção horizontal (εxx) foram usadas e calculadas para comparação entre os 

grupos. Para a comparação foi calculado o percentual de discrepância de tensões entre grupos, 

sendo apresentada a correspondência da situação com menor tensão em relação à de maior 

tensão (equação 1), da seguinte forma: 

   
  
  
     

Onde: 

x = Percentual de tensão do modelo com menor tensão, comparado ao modelo com 

maior tensão para a região x (mm). 

a = menor tensão entre os dois modelos comparados para a região x  



Materiais e Métodos | 69 

b = maior tensão entre os dois modelos comparados para a região x. 

 

 

 

Figura 10 - A - Equipamento de correlação de imagens digitais (StrainMaster, LaVision Inc., 

Goettingen, Alemanha); B - Ajuste oclusal; C - Carregamento oclusal. 

 
Fonte: acervo pessoal 

 

Figura 11- Modelo de CID com a área de estudo para análise das tensões.  
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Fonte: acervo pessoal. 

 

 

 

 

 

 

3.2  Análise dos Resultados 

Considerando a técnica da correlação de imagens digitais (CID), cada modelo foi 

carregado em triplicata, sendo obtidas as médias para determinação dos resultados. 

A análise dos resultados foi feita considerando a distribuição das tensões ao longo do 

comprimento dos implantes, e verificando a tendência de variação em cada situação testada. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Correlação de Imagens Digitais 

As tensões horizontais (eixo xx) em microtensão (µε), encontradas na região de 

interesse para cada grupo são apresentados nas imagens a seguir: 

 

Figura 12- G1 - Mapa de tensão no Cone Morse Singular com componente UCLA. 
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Figura 13- G1- Mapa de tensão no Cone Morse Singular com componente Pilar. 

 

 

Figura 14 - G2 - Mapa de tensão no Tri Bioneck com componente UCLA Plástica. 
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Figura 15- G2 - Mapa de tensão no Tri Bioneck com componente UCLA CoCr. 

 
 

 

Figura 16- G3 - Mapa de tensão no Cone Morse Dynamic com componente Pilar. 
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Figura 17- G3 - Mapa de tensão no Cone Morse Dynamic com componente UCLA.  

 

 

 

Pode-se observar que as imagens de todos os grupos apresentam predomínio de tensão 

de compressão na região cervical representada por cores frias (azul e verde), e para o grupo 3 

com UCLA CoCr foi observada presença de alguma tensão de tração na região apical 

representada por cores quentes (vermelho, laranja), e a zona neutra ilustrada pela cor branca. 

 

 

4.2  G1 - Cone Morse Singular 

Ao comparar a tensão gerada no G1 por UCLA e Pilar foi possível observar maior 

tensão com o UCLA nos pontos 1, 2, 13, 14, 15 e 16, e maior tensão com o pilar nos pontos 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.  (Tabela 4, Gráfico 1).  
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Tabela 4 - Tensão média em (µε) no G1 para UCLA e Pilar e comparações das tensões em cada ponto, percentual 

de comparação das discrepâncias das tensões da menor tensão em relação à maior e percentual da diferença das 

tensões. 

G1 UCLA PILAR 
Comparação 

Tensão 

% 

Discrepância 

% 

Diferença 

1 -1455,51 -965,057 
Pilar < UCLA 

66,3 33,7 

2 -1430,59 -1333,89 93,2 6,8 

3 -1285,96 -1514,36 

UCLA < Pilar 

84,9 15,1 

4 -1151,72 -1567,09 73,5 26,5 

5 -1006,33 -1574,7 63,9 36,1 

6 -878,45 -1553,2 56,6 43,4 

7 -794,326 -1464,4 54,2 45,8 

8 -737,349 -1325,89 55,6 44,4 

9 -663,285 -1238,91 53,5 46,5 

10 -333,839 -1054,15 31,7 68,3 

11 -71,1821 -840,405 8,5 91,5 

12 5,347219 -572,078 0,9 99,1 

13 110,5504 -300,259 

Pilar < UCLA 

36,8 63,2 

14 183,0031 -87,0213 47,6 52,4 

15 332,1042 115,5905 34,8 65,2 

16 501,0754 303,0797 60,5 39,5 

 

 

 

Figura 18 - Tensão média em (µε) no G1 para UCLA e Pilar e comparações das tensões em cada 

ponto. 

 

Em relação ao comportamento tensões, se elas diminuem ou aumentam, a cada 

milímetro do implante (comprimento) para o grupo 1 a partir do Ponto 5 para o UCLA 

(142,75µε) e do Ponto 6 para o Pilar (197,07µε) há redução constante da tensão de compressão. 

A intensidade de redução de tensão de compressão é 38% maior no modelo com Pilar que no 

modelo com UCLA. As tensões de compressão deixam de ser observadas na região do ápice do 
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implante para ambos os modelos e tensão de tração passa a ser observada na região de ápice do 

implante (Figura 19). 

 

 

Figura 19 - Tendência das tensões ao longo do comprimento do implante em G1. 

 
 

 

4.3 G2 – Tri Bioneck 

Ao comparar a tensão gerada no G2 por UCLA com cinta de CoCr e UCLA com cinta 

plástica foi possível observar maior tensão em UCLA com cinta plástica em todos os pontos 

avaliados (Tabela 5, Figura 20).   

 

 
Tabela 5 - Tensão média em (µε) no G2 para UCLA com cinta de CoCr e UCLA com cinta plástica e 
comparações das tensões em cada ponto e percentual de comparação das discrepâncias das tensões da 
menor tensão em relação a maior e percentual da diferença das tensões. 

G1 
UCLA 

CoCr 
UCLA Plástica 

Comparação 

Tensão 

% 

Discrepância 

% 

Diferença 

1 -764,646 -1103,87 

UCLA CoCr 

< 

UCLA Plástica 

69,3 30,7 

2 -844,645 -1273,49 66,3 33,7 

3 -855,94 -1297,65 60,0 40 

4 -814,05 -1331,4 61,1 38,9 

5 -742,128 -1340,33 55,4 44,6 

6 -674,105 -1370,55 49,2 50,8 

7 -613,63 -1357,8 45,2 54,8 

8 -592,637 -1408,66 42,1 57,9 

9 -522,596 -1326,16 39,4 60,6 

10 -438,223 -1167,4 37,5 62,5 

11 -337,25 -1068,78 31,6 68,4 

12 -275,685 -992,38 27,8 72,2 

13 -175,24 -877,72 20,0 80 

14 -81,0163 -754,798 10,7 89,3 

15 -2,35523 -608,088 0,4 99,6 
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16 77,46786 -417,06 18,6 81,7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Tensão média em (µε) no G2 para UCLA com cinta de CoCr e UCLA com cinta plástica e 

comparações das tensões em cada ponto. 

 
 

 

 

 

Em relação ao comportamento das tensões, para o G2 a partir do ponto 5 com uso de 

UCLA com cinta de CoCr (75,94µε) e do ponto 8 com uso de UCLA com cinta plástica 

(118,95µε) há redução constante da tensão de compressão. A intensidade de redução de tensão de 

compressão é 63% maior no modelo com UCLA com cinta plástica que no modelo com UCLA 

com cinta de CoCr. As tensões de compressão deixam de ser observadas na região do ápice do 

implante para UCLA com cinta de CoCr e tensão de tração passa a ser observada na região de 

ápice do implante com UCLA com cinta de CoCr (Figura 21). 
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Figura 21- Tendência das tensões ao longo do comprimento do implante em G2. 

 
 

4.4 G3 - Cone Morse Dynamic 

Ao comparar a tensão média gerada no G3 por UCLA e Pilar foi possível observar 

maior tensão com o UCLA em todos os pontos, com exceção para o ponto 14 (Tabela 6, Figura 

22). 

 

 

 

 
Tabela 6 - Tensão média em (µε) no G3 para UCLA e Pilar e comparações das tensões em cada ponto, 
percentual de comparação das discrepâncias das tensões da menor tensão em relação a maior e percentual 
da diferença. 

G3 UCLA PILAR 
Comparação 

Tensão 

% 

Discrepância 

% 

Diferença 

1 -4190,42 -3191,36  

 

 

 

PILAR  

<  

UCLA 

76,2 23,8 

2 -4646,4 -3405,85 73,3 26,7 

3 -5086,7 -3571,01 70,2 29,8 

4 -5822,69 -3645,8 62,6 37,4 

5 -5639,16 -3536,38 62,7 37,3 

6 -5988,13 -3443,57 57,7 42,3 

7 -6048,56 -3242,17 53,6 46,4 

8 -5788,02 -2914,66 50,4 49,6 

9 -5299,89 -2531,94 47,8 52,2 

10 -4410,95 -2168,93 49,2 50,8 

11 -3491,91 -1855,09 53,1 46,9 

12 -2667,51 -1447 54,2 45,8 
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13 -1625,55 -1026,5 63,1 36,9 

14 -402,839 -619,154 UCLA < PILAR 65,1 34,9 

15 903,1646 -149,028 
UCLA>PILAR 

16,5 83,5 

16 2237,121 339,4222 15,2 84,8 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Tensão média em (µε) no G3 para UCLA e Pilar e comparações das tensões em cada ponto. 

 
 

 

 

 

 

Em relação ao comportamento das tensões, se elas diminuem ou aumentam, a cada 

milímetro do implante (comprimento), para o G3 a partir do Ponto 8 com o uso de UCLA 

(1009,90µε) e do ponto 5 para o Pilar (362,43µε) há redução constante da tensão de compressão. 

A intensidade de redução de tensão de compressão é 277% maior no modelo com UCLA que no 

modelo com Pilar. As tensões de compressão deixam de ser observadas na região do ápice do 

implante para ambos os modelos e tensão de tração passa a ser observada na região de ápice do 

implante (Figura 23). 
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Figura 23- Tendência das tensões ao longo do comprimento do implante em G3. 

 
 

4.5 G1 – Cone Morse Singular & G2 - Tri Bioneck 

Ao comparar a tensão média gerada em G1 e G2 com o uso de UCLA com cinta de 

CoCr foi possível observar maior tensão em G1 nos pontos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15 e 16 e 

em G2 nos pontos 10, 11, 12, 13 (Tabela 7, Figura 24). 

 

 
Tabela 7 - Tensão média em (µε) no G1 e G2 para UCLA com cinta de CoCr e comparações das tensões em 

cada ponto, percentual de comparação das discrepâncias das tensões da menor tensão em relação a maior e 

percentual da diferença. 

UCLA 

CoCr 
G1 G2 Comparação Tensão 

% 

Discrepância 

% 

Diferença 

1 -1455,51 -764,646 

G2<G1 

52,5 47,5 

2 -1430,59 -844,645 59,0 41,0 

3 -1285,96 -855,94 66,6 33,4 

4 -1151,72 -814,05 70,7 29,3 

5 -1006,33 -742,128 73,7 26,3 

6 -878,45 -674,105 76,7 23,3 

7 -794,326 -613,63 77,3 22,7 

8 -737,349 -592,637 80,4 19,6 

9 -663,285 -522,596 78,8 21,2 

10 -333,839 -438,223 

G1<G2 

76,2 23,8 

11 -71,1821 -337,25 21,1 78,9 

12 5,347219 -275,685 1,9 98,1 
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13 110,5504 -175,24 63,1 36,9 

14 183,0031 -81,0163 

G2<G1 

44,3 55,7 

15 332,1042 -2,35523 0,7 99,3 

16 501,0754 77,46786 15,5 84,5 

 

 
Figura 24 - Tensão média em (µε) no G1 e G2 para UCLA com cinta de CoCr e comparações das 

tensões em cada ponto. 

 
 
 

4.6 G2 - Tri Bioneck & G3 - Cone Morse Dynamic 

Ao comparar a tensão média gerada em G2 e G3 com o uso de UCLA com cinta de 

CoCr foi possível observar maior tensão em G3 para todos os pontos avaliados (Tabela 8, Figura 

25). 

 

Tabela 8 - Tensão média em (µε) no G2 e G3 para UCLA com cinta de CoCr e comparações das tensões 

em cada ponto, percentual de comparação das discrepâncias das tensões da menor tensão em relação a 

maior e percentual da diferença. 

UCLA 

CoCr 
G2 G3 

Comparação 

Tensão 

% 

Discrepância 

% 

Diferença 

1 -764,646 -4190,418423 

G2<G3 

18,2 81,8 

2 -844,645 -4646,397619 18,2 81,8 

3 -855,94 -5086,69791 16,8 83,2 

4 -814,05 -5822,692381 14,0 86,0 

5 -742,128 -5639,16119 13,2 86,8 

6 -674,105 -5988,128624 11,3 88,7 

7 -613,63 -6048,560397 10,1 89,9 

8 -592,637 -5788,015609 10,2 89,8 

9 -522,596 -5299,888413 9,9 90,1 

10 -438,223 -4410,948836 9,9 90,1 

11 -337,25 -3491,913069 9,7 90,3 
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12 -275,685 -2667,511667 10,3 89,7 

13 -175,24 -1625,552254 10,8 89,2 

14 -81,0163 -402,838721 20,1 79,9 

15 -2,35523 903,1646395 0,3 99,7 

16 77,46786 2237,120529 3,5 96,5 

Figura 25 - Tensão média em (µε) no G2 e G3 para UCLA com cinta de CoCr e comparações das tensões em 

cada ponto. 

 
 

4.7 G1 – Cone Morse Singular & G3 – Cone Morse Dynamic: 

Ao comparar a tensão média gerada em G1 e G3 com o uso de UCLA CoCr foi possível 

observar maior tensão em G3 para todos os pontos (Tabela 9, Figura 26). 

 

Tabela 9 - Tensão média (µε) no G1 e G3 para UCLA CoCr e comparações das tensões em cada ponto, 

percentual de comparação das discrepâncias das tensões da menor tensão em relação à maior e percentual 

da diferença. 

UCLA 

CoCr 
G1 G3 

Comparação 

Tensão 

% 

Discrepância 

% 

Diferença 

1 -1455,51 -4190,418423 

G1<G3 

34,7 65,3 

2 -1430,59 -4646,397619 30,8 69,2 

3 -1285,96 -5086,69791 25,3 74,7 

4 -1151,72 -5822,692381 19,8 80,2 

5 -1006,33 -5639,16119 17,8 82,2 

6 -878,45 -5988,128624 14,7 85,3 

7 -794,326 -6048,560397 13,1 86,9 

8 -737,349 -5788,015609 12,7 87,3 

9 -663,285 -5299,888413 12,5 87,5 

10 -333,839 -4410,948836 7,6 92,4 

11 -71,1821 -3491,913069 2,0 98,0 

12 5,347219 -2667,511667 0,2 99,8 

13 110,5504 -1625,552254 6,8 93,2 

14 183,0031 -402,838721 45,4 54,6 
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15 332,1042 903,1646395 36,8  

16 501,0754 2237,120529 22,4  

 

 
 

 

 

Figura 26 - Tensão média em (µε) no G1 e G3 para UCLA CoCr e comparações das tensões em cada 

ponto. 

 
 

 

Ao comparar a tensão média gerada em G1 e G3 com o uso de Pilar foi possível 

observar maior tensão em G3 para todos os pontos avaliados (Tabela 10, Figura 27). 

 

 

Tabela 10 - Tensão média em (µε) no G1 e G3 para Pilar e comparações das tensões em cada ponto, 

percentual de comparação das discrepâncias das tensões da menor tensão em relação a maior e percentual 

da diferença. 

PILAR G1 G3 
Comparação 

Tensão 

% 

Discrepância 

% 

Diferença 

1 -965,057 -3191,36 

G1<G3 

30,2 69,8 

2 -1333,89 -3405,85 39,2 60,8 

3 -1514,36 -3571,01 42,4 57,6 

4 -1567,09 -3645,8 43,0 57,0 

5 -1574,7 -3536,38 44,5 55,5 

6 -1553,2 -3443,57 45,1 54,9 

7 -1464,4 -3242,17 45,2 54,8 

8 -1325,89 -2914,66 45,5 54,5 

9 -1238,91 -2531,94 48,9 51,1 

10 -1054,15 -2168,93 48,6 51,4 
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11 -840,405 -1855,09 45,3 54,7 

12 -572,078 -1447 39,5 60,5 

13 -300,259 -1026,5 29,3 70,7 

14 -87,0213 -619,154 14,1 85,9 

15 115,5905 -149,028 77,6 22,4 

16 303,0797 339,4222 89,3 10,7 

 
 

 

Figura 27 - Tensão média em (µε) no G1 e G3 para Pilar e comparações das tensões em cada 

ponto.  

 

 

Comparando a redução de tensão entre G1 (197,07µε) e G3 (380,97µε), para o Pilar, foi 

possível observar que a intensidade de redução de tensão de compressão em G3 é 193% maior 

que em G1. As tensões de compressão deixam de ser observadas na região do ápice do implante 

para ambos os modelos. Tensão de tração passa a ser observada na região de ápice do implante 

(Figura 28). 

 

Figura 28 - Tendência das tensões ao longo do comprimento do implante em G1 e G3. 
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4.8 G1 – Cone Morse Singular & G2 – Tri Bioneck & G3 – Cone Morse Dynamic 

Comparando a redução de tensão entre G1 (142,75µε), G2(75,94µε) e G3 (1009,904µε) 

para UCLA com cinta de CoCr foi possível observar que a intensidade de redução de tensão de 

compressão é: G1 é 196% maior que em G2; G3 é 707% maior que em G1 e G3 é 1329% maior 

que em G2. As tensões de compressão deixam de ser observadas na região do ápice do implante 

para ambos os modelos e tensão de tração passa a ser observada na região de ápice do implante 

(Figura 29). 

 

Figura 29 - Tendência das tensões ao longo do comprimento do implante em G1, G2 

e G3. 
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5. DISCUSSÃO  

 

No que diz respeito à distribuição de tensões pôde ser observado que para o implante 

de conexão interna cônica Singular e para o implante de conexão interna em triângulo interno 

não houve diferenças relevantes, mesmo quando foram utilizados diferentes componentes 

protéticos. Para o implante de conexão interna cônica Dynamic, no entanto, os níveis de 

tensão observados foram bem maiores, ainda mais quando utilizado o UCLA. Dessa forma, a 

hipótese nula testada foi parcialmente aceita. 

Apesar da alta taxa de sucesso dos implantes osseointegráveis, ainda nos deparamos 

no dia a dia clínico com casos de insucesso, principalmente devido a complicações biológicas, 

sobrecarga oclusal, número inadequado de implantes, ausência de passividade, 

micromovimentação, presença de microgaps, escolha inadequada do componente protético, 

fratura do implante ou componente, pré-carga e afrouxamento do parafuso de retenção 

(Branemark et al., 1977; Misch et al., 2005; Heitz-Mayfield, 2008; Shin et al., 2014; Lee et 

al., 2016; De Oliveira Silva et al., 2017; Elsayed et al., 2018). 

A sobrecarga mastigatória, acarreta em perda óssea, principalmente ao nível da crista 

marginal, é citada como uma das principais complicações que persistem no tratamento com 

implantes, podendo comprometer o sucesso da reabilitação em longo prazo, ou até mesmo 

culminar com perda da osseointegração (Goodacre et al., 1999; Kan et al., 1990; O´Mahony et 

al., 2000; Goodacre et al., 2003; Farronato, 2019). 

Determinados níveis de perda óssea marginal em torno dos implantes são esperados e 

podem ser considerados clinicamente aceitáveis. Estudos científicos têm encontrado, após o 

primeiro ano da colocação do implante, reabsorção óssea entre 0,4 e 1,6mm, com média de 

0,9mm. Nos anos subsequentes, essa reabsorção óssea pode variar entre 0 e 0,2mm, com 

média de 0,1mm a cada ano, e apenas pequena porcentagem de pacientes sofrem perda óssea 

maior que 2,0 mm (Goodacre et al., 1999; Goodacre et al., 2003). 

A forma como as cargas mastigatórias são transmitidas e distribuídas ao osso afeta a 

taxa de sucesso dos implantes dentários. O carregamento oclusal deve ser considerado fator 

chave que influencia a reabsorção óssea devido ao estresse transmitido aos tecidos 

circundantes pela estrutura do implante-intermediário (Ferreira et al., 2012).  

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

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

transmitidas aos implantes osseointegrados com graus de remodelação óssea sofridos pelos 

tecidos circundantes. Estabeleceu, assim, a existência de uma tensão mínima efetiva (TME) 
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de 50µε (microstrain – unidade de deformação) acima de qual a resposta adaptativa ocorreria, 

descrevendo “janelas” de atividade. Dessa forma, quando sinais mecânicos da deformação 

óssea permanecerem abaixo de 50µε (“janela de desuso” – atrofia) o osso é perdido por 

aumento da remodelação, com balanço negativo entre reabsorção e formação. Entre 100 e 

1500µε (“janela fisiológica” – remodelação óssea) ocorre o equilíbrio entre formação e 

reabsorção; quando a deformação ultrapassar 1500 a 4000µε (“janela de sobreuso” – 

hipertrofia), a modelação óssea pode ocorrer. Deformações acima de 4000µε (“sobrecarga 

patológica”) podem gerar reabsorção e a tensão de fratura do osso estará acima de 20000 µε 

(Frost, 1994; Wiskott, Belser, 1999; Melsen, Lang, 2001, Frost et al., 2004.). 

Os avanços em pesquisa, com objetivo de diminuir as taxas de perdas de implantes e 

melhorar as condições estético-funcionais levaram ao desenvolvimento de vários sistemas 

protéticos de implantes, além de inovações na geometria, tratamento de superfícies (Falco et 

al., 2018), e maior hidrofilia dos implantes (Lang et al., 2011). 

Os sistemas de conexão interna foram desenvolvidos e aprimorados para solucionar 

algumas complicações e intercorrências tanto biológicas quanto mecânicas apresentadas pelo 

sistema de hexágono externo nos primeiros anos de sua utilização tanto para reabilitações 

totais quanto parciais. 

Como já citado anteriormente, os encaixes cônicos internos podem sofrer pequena 

variação de sistema para sistema; o sistema Astra, por exemplo, utiliza uma inclinação interna 

de onze graus, enquanto o sistema ITI, de oito graus. Independentemente do tipo, em todas as 

conexões internas o pilar penetra no implante, enquanto no hexágono externo tipo Brånemark 

um botão com forma hexagonal de 0,7mm do implante penetra no pilar. Além disso, existe 

uma proposta de mercado para comercialização dos implantes sem conexão, em peça única. 

Nos ensaios realizados as tensões resultantes do carregamento oclusal sobre os 

implantes foram observadas ao longo de todo o corpo do implante, correspondente ao tecido 

ósseo trabecular, onde, de acordo com Schenk e Buser (1998), comprovou por meio de 

estudos histológicos o fenômeno de remodelação óssea. De acordo com Faeg e Muftu (2010), 

tensões ao redor dos implantes são importantes para o processo de remodelação óssea, e que 

de acordo com Misch et al. (2010), não deve ocorrer em grau muito alto, pois levaria à 

diminuição do contato entre osso e implante, acarretando maior risco de perda do implante. 

Esse comportamento é semelhante ao que ocorre na osseointegração, definida como 

contato direto do osso vivo e organizado com a superfície do implante submetido a carga, 

situação essa simulada nos modelos em poliuretano (Brånemark et al., 1977). 
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A osseointegração é um processo dinâmico durante seu estabelecimento e 

manutenção, caracterizado por eventos de reabsorção e aposição, e a extensão e o grau de 

osseointegração são em parte afetados pela configuração da superfície do implante (Peñaloza 

et al., 2019). 

Para o G1 foi observado na região cervical maior tensão de compressão através do 

uso de UCLA. Porém, para nenhum dos dois componentes protéticos a tensão de compressão 

foi maior do que 1455µε, ou seja, as tensões de compressão vistas nesse ensaio se encontram 

de acordo com as tensões mínimas para o funcionamento ósseo saudável, se encontram na 

“janela fisiológica” (Wiskott, Belser, 1999; Frost, 1994). 

Assim como as baixas tensões observadas em G1, trabalhos revisados de (Norton, 

1997; Çehreli, Iplikçioglu, 2002) sugeriram que junções cônicas internas seriam capazes de 

manter o intermediário mais unido ao implante, mantendo a conexão mais estável, com menos 

perdas e desapertos de parafusos e, desta forma, essa peça rígida não transferiria tensões para 

o tecido circundante como as junções de hexágono externo, que seriam mais frágeis. Então as 

conexões internas cônicas teriam a capacidade de ‘absorver’ forças externas.  

Um dos aspectos mais importantes para alcançar a osseointegração clínica é a 

estabilidade primária durante a colocação do implante. A extensão da ancoragem primária 

está intimamente relacionada às características ósseas nativas, design do implante, 

características do paciente e técnica cirúrgica, respectivamente, onde todos regulam até certo 

ponto a tensão aplicada ao tecido mineralizado e diretamente relacionada ao estresse 

interfacial ósseo e à força de atrito transferida, que é clinicamente interpretado como torque 

de inserção (Peñaloza et al., 2019). 

Os diferentes tipos de desenhos dos implantes podem gerar resposta diferente no 

osso alveolar quando submetidos a tensões. Em função das diferentes propriedades mecânicas 

do dente natural e do implante de titânio, a dissipação de forças oclusais é diferente em cada 

um, o que explica a diferença da sobrecarga na interface do osso com o implante, que irá 

transmitir ao tecido ósseo subjacente. O desenho dos implantes, como tamanho, tipo de 

conexão protética, microestrutura e forma de superfície, desenho das rocas, presença ou 

ausência de roscas, diâmetro, influenciam na transmissão de cargas ao osso peri-implantar e 

por consequência na resposta tissular. Entretanto, a influência dos mais diversos implantes 

ainda não é bem definida para a remodelação óssea (Çehreli et al., 2004; Akça et al., 2008). 

Diversos sistemas alternativos de conexão foram desenvolvidos ao longo do tempo, 

no intuito de reduzir a incidência de problemas biomecânicos frequentemente associados aos 
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implantes de hexágono externo. Os sistemas de conexão interna apresentaram resultados 

promissores, com propostas de conexão em hexágono interno, triangulo interno, entre outras.  

As conexões internas apresentam várias vantagens, força vertical reduzida da 

plataforma do implante para a parte superior do pilar, distribuição lateral da carga dentro do 

implante, permitindo melhor proteção do parafuso e a presença de uma parede interna longa, 

que cria uma conexão rígida e estável, resistindo aos momentos de flexão (Binon, 2000). 

Como já foi dito anteriormente, Brånemark et al. (1977) desenvolveram o primeiro 

sistema de implantes osseointegráveis, que foi baseado em uma estrutura de formato 

cilíndrico, com plataforma contendo um hexágono externo, a qual, posteriormente, tornar-se-

ia o padrão da indústria de implantes. A reabilitação oral com esse sistema baseou-se na 

ancoragem dos implantes, contendo um implante, um pilar e um cilindro protético, unidos 

pelo parafuso do pilar (pilar e implante) e pelo parafuso protético (cilindro e pilar) (Coppedê 

et al., 2013). No entanto, existem relatos sobre os principais problemas relacionados a este 

tipo de conexão (hexágono externo), tais como a precária estabilidade da conexão parafusada; 

os afrouxamentos de parafuso; falhas mecânicas e até fratura de componentes (Coppedê et al., 

2013; Aboyoussef et al., 2000). 

Assim, dentre os fatores em evolução destacamos os sistemas de conexão protética 

dos implantes. No desenvolvimento inicial da osseointegração (Brånemark, 1983), os 

implantes utilizados eram de plataforma hexagonal externa. Mesmo com os bons resultados 

para próteses do tipo protocolo, a demanda por melhor estética e possibilidade de 

reabilitações unitárias alavancou o desenvolvimento de plataformas hexagonais internas e, 

plataformas de conexões protéticas do tipo cone morse (Quaresma et al., 2008; Pelizzer et al., 

2014; Pelizzer et al., 2018; Fonseca, 2019). 

Muitos desenhos de interface protética foram propostos pelos fabricantes a fim de 

melhorar a estabilidade da conexão quando em função e também no ato da instalação dos 

componentes (Finger et al., 2003), pois, como já relatado (Norton, 2006; Abboud et al., 2005; 

Akour et al., 2005; Bozkaya et al., 2005), quanto maior a área de contato pilar/implante, maior 

é a estabilidade do conjunto. Desta forma, tais desenhos foram classificados em conexões 

internas, com destaque ao tipo hexagonal e ao triângulo interno (tri-channel) (Coppedê et al., 

2013; Quek et al., 2008). 

Para o G2, foi observada maior tensão de compressão com uso de UCLA Plástica em 

todo o implante. Porém, para nenhum dos dois componentes protéticos a tensão de 

compressão foi maior do que 1300µε, ou seja, as tensões de compressão vistas nesse ensaio se 
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encontram dentro da “janela fisiológica” com as tensões mínimas para o funcionamento 

saudável ósseo (Wiskott, Belser, 1999; Frost, 1994). 

Modificações no desenho do corpo e na superfície do implante têm sido sugeridas 

para aumentar o sucesso em ossos menos densos, através do hipotético ganho de uma melhor 

ancoragem e uma maior área de superfície para a distribuição das cargas oclusais A estrutura 

tridimensional do implante dentário, com todos os elementos e características que a 

compõem, é conhecida como desenho (ou geometria) do implante. O tipo de interface 

protética, a presença ou ausência de roscas, macroirregularidades adicionais e o formato 

externo do corpo do implante constituem os aspectos mais importantes do desenho do 

implante (Schniman et al.,1988; Steigenga et al., 2003). 

As roscas são utilizadas com o intuito de maximizar o contato inicial, melhorar a 

estabilidade inicial, aumentar a área de superfície do implante dentário e promover uma 

dissipação do estresse mais favorável. Atualmente existe uma variedade nos desenhos das 

roscas dos implantes dentários. O formato da rosca é particularmente importante na inserção 

cirúrgica e ancoragem do implante, na distribuição das cargas oclusais aplicadas sobre o 

implante para o osso circunjacente e na interface osso-implante após a aplicação da carga 

(Steigenga et al., 2003; Ivanoff et al., 1977; Misch et al., 2001; Sykaras et al., 2000). 

Foi possível observar, para o G3, maior tensão de compressão com uso de UCLA em 

praticamente todo comprimento do implante. De acordo com a tensão mínima efetiva (TME), 

as tensões observadas no implante com o uso de UCLA se encontram na “janela de 

sobrecarga patológica”, ou seja, são valores de tensão que podem gerar reabsorções e 

microfraturas. Já os valores observados com uso de Pilar se encontram na “janela de 

sobreuso”, ou seja, podem gerar remodelação óssea e a formação de uma massa óssea mais 

densa (Melsen, Lang, 2001, Frost, 2004.). 

Ao comparar a distribuição de tensão entre o G1 e G2 observamos maior tensão em 

G1 do que em G2. Para ambos os grupos os valores das tensões de compressão se encontram 

abaixo de 1500µε, ou seja, esses valores se encontram dentro da “janela fisiológica” (Melsen, 

Lang, 2001; Frost, 2004). 

Ao comparar a distribuição de tensão entre o G2 e G3, observamos maior tensão em 

G3 do que em G2. De acordo com Frost (2004), esses valores se encontram na “janela de 

sobrecarga patológica”, podendo causar reabsorções e microfraturas. Já para o G2 os valores 

das tensões de compressão se encontram abaixo de 1500µε, ou seja, esses valores se 

encontram dentro da “janela fisiológica” (Melsen, Lang, 2001, Frost, 2004.).  
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Os comentários de Norton (1997) e Hansson (2003) não entraram de acordo com os 

resultados do presente trabalho referentes ao uso de conexões cônicas do tipo Morse, pois, 

esses autores acreditam que junções cônicas internas distribuiriam menos tensões que as 

demais, divergindo dos resultados deste estudo, que mostra que essas junções quando 

comparadas com as junções triangulares internas não apresentaram tais características. 

Akour et al., (2005), desenvolveram um trabalho para avaliar as propriedades 

mecânicas nos implantes de conexão interna triangular do sistema Replace Select, através da 

análise de elementos finitos. As tensões gerais, tensões de contato e deflexão da conexão, 

foram menores do que quando comparados com hexágono interno. Logo, esse desenho de 

implante apresentou menor potencial de fratura de componente, decorrente da capacidade de 

prevenir rotação como consequência da sua geometria. O deslocamento máximo do triangulo 

interno foi menor do que do hexágono interno. Do ponto de vista da engenharia, a área de 

contato entre o implante e o abutment do triangulo interno foi maior do que do hexágono 

interno, a extensão da conexão do abutment para o triangulo interno foi maior do que para o 

hexágono interno, justificando assim, as baixas tensões do triângulo interno. Ou seja, com o 

aumento da área de contato, as tensões e as deformações diminuíram, a carga foi melhor 

distribuída sobre a maior área do desenho do triangular interno. Dessa forma, os baixos níveis 

de tensão observados no presente trabalho pelo G2 condizem e são justificados com os 

resultados obtidos por Akour et al., (2005). 

Além disso, demonstraram a aplicação e a validade da conexão triângulo interno, Lee 

et al., (2010) e Semper et al., (2010) através do relato que o sistema Replace Select apresentou 

vantagens quanto à longevidade e à resistência à fratura, bem como os melhores resultados 

quanto à liberdade rotacional e ao momento flexural quando comparado às demais conexões 

internas. 

Porém, a literatura ainda é escassa em relação a conexão triangular interna, 

principalmente se comparada ao sistema hexagonal externo. A exemplo disso, Quek et al., 

(2008) relatou que não existem estudos clínicos relatando possíveis complicações protéticas 

para o sistema de implante Replace Select, isso explica a dificuldade em encontrar trabalhos 

para se comparar com o presente estudo. A comprovação cientifica das vantagens 

biomecânicas alegadas pelo fabricante desse sistema ainda são inconclusivas. Como no 

trabalho desenvolvido por Nguyen et al., (2009), onde comparou-se a resistência a fadiga de 

três diferentes tipos de conexão: triangulo interno, hexágono interno e hexágono externo, 

mostrando não haver diferença significativa entre os implantes. 
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Já ao comparar a distribuição de tensão entre o G1 e G3, também observamos maior 

tensão em G3 do que em G1. Os valores das tensões de compressão observadas em G3 na 

região cervical, de acordo com Frost (2004), se encontram na “janela de sobrecarga 

patológica”, podendo causar reabsorções e microfraturas. Já os valores das tensões de 

compressão observados em G1 se encontram abaixo de 1500µε, ou seja, esses valores se 

encontram dentro da “janela fisiológica” (Melsen, Lang, 2001; Frost, 2004.).  

Como já foi explicado anteriormente ao comparar as tensões geradas na região de 

análise, para o G1 e o G2, com seus respectivos componentes protéticos, foi possível observar 

que as tensões geradas se encontram até 1500µε, ou seja, esses valores se encontram na 

“janela fisiológica”. Para G3 com o uso do Pilar, os valores foram abaixo de 4000µε, ou seja, 

os valores encontrados se encontram na “janela de sobreuso”.  Já para o G3 com uso de 

UCLA foi possível observar que os valores das tensões foram maiores do que 4000µε, ou 

seja, as tensões induzidas no tecido ósseo se encontram na “janela de sobrecarga patológica”. 

Embora, essa diferença de tensão tenha ocorrido apenas no G3 com uso de UCLA, podemos 

atribuir o aumento do nível da tensão para a “janela patológica” ou seja, atrelamos essa 

diferença a geometria externa do implante do G3 e não ao componente protético 

intermediário, pois, essa diferença não foi observada nos outros grupos, e além disso, de 

acordo com Zavanelli et al., (2015); Shin et al., (2014) os problemas mecânicos mais comuns 

atrelados as componentes protéticos são: o afrouxamento de parafusos ou fraturas, que podem 

ocorrer na junção entre implante e pilar intermediário, ocasionando complicações biológicas, 

como inflamação tecidual ao redor dos implantes, crescimento gengival, formação de fistula, 

e, em raros casos, levar a tensões danosas à região peri‑ implantar e até mesmo comprometer 

a osseointegração (Zavanelli et al., 2015; Shin et al., 2014). 

De acordo com o princípio da tensão mínima efetiva (TME), tanto valores de tensão 

que se encontram na janela fisiológica tanto na janela de sobreuso não são nocivos para o 

tecido ósseo, dessa forma, os ossos exercem suas funções de uma forma saudável e natural. Já 

valores que estão no intervalo de janela patológica geram microfraturas e reabsorções (Frost, 

1994; Wiskott, Belser, 1999; Melsen, Lang, 2001; Frost, 2004.). 

Pesquisa de Burr et al., (1985) confirmou a ação deletéria do excesso de tensão sobre 

o osso. A equipe demonstrou que cargas excessivas e cíclicas no osso levam a microfraturas e 

consequente reabsorção. No caso dos implantes está se localiza junto a crista óssea devido a 

concentração de forças, conforme demonstrado por Misch et al., (2009), alterando o processo 

de remodelamento existente. Tada et al., (2003) mostrou que reabsorção óssea local também 
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está relacionada a qualidade do leito ósseo em que o implante se encontra, pois quanto pior a 

qualidade mais evidente é o processo de reabsorção. 

As conexões do tipo Morse têm comprovado sua excelente estabilidade mecânica 

com diversos estudos in vitro, e além disso, inúmeros acompanhamentos clínicos 

longitudinais encorajam reabilitações protéticas unitárias com implantes do tipo Morse. 

(Mangano, Bartolucci, 2001; Doring et al., 2004; Nentwing, 2004; Bernardes et al., 2006; 

Bastos, 2007). De acordo com Lemos, (2019), as conexões cone Morse apresentam menores 

concentrações de tensões na região de tecido ósseo comparado aos implantes de hexágono 

externo, e também apresentam melhor comportamento biomecânico na região de tecido ósseo 

cortical em relação aos implantes de hexágono externo para próteses fixas 

implantossuportadas parafusadas. 

Além disso, os sistemas cone Morse, que possuem grande área de contato e 

resistência por fricção na interface implante-pilar para fornecer uma conexão estável (Macedo 

et al., 2017; Alkan et al., 2004; Mangano et al., 2009). 

Algumas publicações recentes têm alegação de que as conexões cônicas têm espaços 

menores e, assim, diminuem a migração bacteriana entre a interface de forma mais eficiente, 

em comparação com outras conexões internas e externas aparafusadas (Canullo et al. 2015; 

Romanos et al. 2016). 

Já as conexões internas triangulares também mostram vantagens em relação à 

longevidade e à resistência à fratura quando comparadas às conexões hexagonais internas, 

assim como com as conexões hexagonais externas (Steinerbrunner et al., 2008).  

O comprimento do implante, que foi padronizado para esse estudo, não é de grande 

importância para a variação das distribuições de tensões (Ding et al., 2008), apesar que, para 

regiões que apresentam osso tipo III e IV, o comprimento pode interferir na distribuições de 

tensões, e consequentemente na osseointegração (Ding et al., 2008; Tada et al., 2003; White et 

al., 1994; Guan et al., 2009; Tu et al., 2010). 

Alguns fatores foram observados na literatura focando a participação do tipo de 

prótese, do material utilizado, da adaptação das mesmas, do tipo de conexão, da altura e 

diâmetro dos componentes (Suedam et al., 2009; Binon et al., 1994; Millington, Leung, 1995; 

Markarian et al., 2007; Akça, 2009). 

As coroas metalocerâmicas empregadas nessa pesquisa foram devidamente 

confeccionadas, com correta adaptação aos pilares, que se não fosse tomado os devidos 

cuidados, poderia ocasionar na obtenção de diferentes resultados (White et al., 1994; 

Bernardes et al., 2007). 
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Além do formato dos implantes, do tipo de prótese utilizada, a incidência e 

intensidade das tensões também foram padronizadas. Como já foi dito anteriormente, 

implantes submetidos a cargas oclusais excessivas resultam em perdas ósseas principalmente 

na região cervical (Guan et al., 2010; Pellizzer et al., 2010). 

Sabe-se que a problemática das cargas excessivas é um dos fatores de maior 

relevância na manutenção da osseointegração. As cargas obliquas são as mais nocivas, 

gerando tensões traumáticas e inadequadas, quando a oclusão está desajustada (Guan et al., 

2010; Canay, Akça, 2009). 

A correlação de imagens digitais é um sistema de análise em três dimensões (3D) 

totalmente automatizado, que tem demonstrado ser um método eficaz, eficiente, capaz de 

proporcionar um campo completo de alta precisão das tensões geradas na superfície do 

modelo de análise, ao invés de apenas calcular a média dos valores das tensões geradas em 

uma determinada superfície. Além do mais, o método da CID tem a capacidade de avaliar a 

dinâmica das tensões de forma contínua, com base nas análises de imagens sucessivas obtidas 

durante o carregamento oclusal (Hansson, 2000; Li et al., 2009). 

Embora o método de correlação de imagens digitais avalie apenas as tensões da 

superfície do modelo, há estudos que comprovam e comparam, através do método de 

elementos finitos, que as tensões na superfície do modelo são as mesmas da região interna do 

modelo, dessa forma, esse método para análise de tensões é válido (Tiossi et al., 2013). Neste 

trabalho, embora tenha-se dados numéricos, e em função da existência de um corpo de prova 

para cada grupo, carregado em triplicata, a avaliação do fenômeno foi essencialmente 

qualitativa, com base na tendência de evolução das tensões.  

Nos casos analisados observou-se comportamentos de distribuições de tensões de 

compressão semelhantes para todos os grupos analisados, com exceção do G3 com uso de 

UCLA. Embora a tensão encontrada nesse grupo com esse respectivo componente se 

enquadre na janela de “sobrecarga fisiológica” (Frost, 2004), levar em conta apenas esse 

parâmetro para classificar esse implante como clinicamente melhor ou pior que os outros é 

insuficiente. Dessa forma, para obtermos conclusões definitivas destes níveis de tensão sobre 

os três implantes de conexão interna, estudos in vitro subsequentes de análise biomecânica 

deverão ser realizados, principalmente no que diz respeito à geometria externa do G3. Como 

diz Nary et al. (2015), a avaliação de propriedades mecânicas é fundamental para garantir a 

estabilidade primária dos implantes dentários. Além disso, em um dos seus estudos, reforçam 

que a análise de tais fatores e do comportamento dos materiais, in vitro, permite a simulação 

de uso clínico, além de informar ao cirurgião-dentista as possíveis falhas inerentes à técnica, 
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tais como deformações e fraturas que possam ocorrer durante a aplicação do torque de 

inserção. De acordo com Morais (2018), os aspectos biomecânicos são de suma importância, 

pois sobrecargas podem levar à fratura do implante e, consequentemente, ao insucesso do 

tratamento cirúrgico-protético.  
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6. Conclusões 
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6. CONCLUSÕES  

 

Após resultados obtidos de acordo com a metodologia utilizada no presente estudo e 

suas limitações, conclui-se que: 

 As tensões produzidas ao redor dos implantes cone Morse Singular (G1) e Tri 

Bioneck (G2), se encontram dentro da “janela fisiológica” independentemente do 

componente protético; 

 As tensões verificadas com o implante cone Morse Dynamic (G3) se encontram 

dentro da “janela de sobrecarga moderada” com uso de Pilar e da “janela de 

sobrecarga patológica” com uso de UCLA com cinta de CoCr; 

 Para o mesmo implante, a variação entre os diferentes componentes não 

influenciou de maneira significativa a distribuição de tensões, embora de maneira 

geral, os UCLAs tenham produzido mais tensões. 
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