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Resumo 

PINTO, HO. Análise da distribuição das tensões em implantes suporte de 

prótese total fixa em função do número e inclinação dos implantes, tipo de 

liga, presença ou ausência de cantilever e forma da secção transversal da 

infraestrutura. Ribeirão Preto, 2011. 232 p. Tese (Doutorado em Reabilitação 

Oral) - Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São 

Paulo, Ribeirão Preto, 2011. 

A fotoelasticidade é um método analítico usado para avaliar e calcular as 

tensões existentes em qualquer ponto da superfície de um material. É uma 

ferramenta para análise de tensões bidimensionais, usa luz monocromática 

polarizada e modelos de resina. O objetivo do presente estudo foi comparar 

as tensões induzidas na interface osso-implante em diferentes planejamentos 

de próteses fixas totais implantossuportadas – protocolo de Branemark. As 

variáveis nos modelos foram: número de implantes, tipo de liga, presença ou 

ausência de cantilever, inclinação dos implantes distais e secção transversal 

da infraestrutura. Foram confeccionados 32 modelos fotoelásticos e foram 

realizadas análises qualitativa e quantitativa das tensões induzidas. Os modelos 

sofreram carga estática no valor de 50 N na porção central e distal da barra. 

Os implantes central e distal foram analisados sob as cargas central e distal 

individualmente. Os pilares receberam torque de 20 N.cm e os parafusos 

protéticos de fixação da barra receberam 10 N.cm. Antes de qualquer 

avaliação, foi certificado que os modelos fotoelásticos encontravam-se livres 

de tensões residuais. A tensão (MPa) acumulada nos implantes distais sob 

carga distal foi aproximadamente 7 vezes maior que nas outras situações de 

carga. Além disso, 69% de toda tensão acumulada no sistema se manifestou 

no implante distal sob carga distal. Houve uma clara vantagem para as 

estruturas fundidas em cobalto-cromo em relação às fundidas em 

titânio concernente à distribuição de tensões. A análise da secção 

transversal demonstrou que na comparação entre viga convencional e 

viga I, houve distribuição aleatória de resultados. Também ficou 

evidente que o número maior de implantes favorece a uma melhor 

distribuição de tensões. Já quando foram comparadas barras de 

protocolo apresentando ou não cantilever, as infraestruturas sem 

cantilever apresentaram um resultado marcadamente superior àquelas 

com cantilever. Finalmente, as infraestruturas com implantes distais retos 

apresentaram uma melhor distribuição de tensões. Com base nos 

resultados obtidos, pode-se concluir que o método de fotoelasticidade 

é um método laboratorial apropriado para análise de tensões; próteses 

tipo protocolo de Branemark com 5 implantes provêm uma melhor 

condição de distribuição de tensões do que com 4 implantes; a secção 

transversal da supraestrutura metálica e o tipo de liga utilizado na 

fundição não apresentaram relação direta com o padrão de 

distribuição de tensões nos implantes; a distribuição de tensões nos 

implantes dentários em uma prótese tipo protocolo é mais eficiente 

com implantes distais retos e sem extensão em cantilever. 

Palavras-chave: Implantes dentários; Fotoelasticidade; Prótese total fixa; Liga 

metálica; Cantilever; Infraestrutura metálica; Pilares angulados. 
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Abstract 

PINTO, HO. Analysis of stress transfer in fixed complete prosthese supporting 

implants varying the number of implants, cast metal alloy, presence or absence 

of cantilever, angulation of distal implants and superstructure cross-sectional 

shape. Ribeirão Preto, 2011. 232 p. Tese (Doutorado em Reabilitação Oral) - 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2011. 

Photoelastic analysis is a method used to evaluate and calculate stresses at a 

material surface. It is a tool for bidimensional stresses analysis. Polarized 

monochromatic light and resin models for stresses evaluation were used. The 

purpose of this study was to compare the induced stresses in the bone-implant 

interface using different implant supporting complete fixed prostheses – 

Branemark protocol. The variables studied in the models were: the number of 

implants, cast metal alloy, presence or absence of cantilever, angulation of 

distal implants and superstructure cross-sectional shape. It were prepared thirty-

two photoelastic models and perceived quantitative and qualitative analysis of 

the induced stresses. 50 Newtons static load was exerted on the central and 

the distal part of the superstructure. Central and distal implants were analyzed 

under central and distal loads individually. The abutments were tightened with 

a 20 N.cm torque and the prosthetic screws with a 10 N.cm torque. Before the 

evaluations took place, it was checked if the implants presented residual 

stresses. Stresses accumulated in the distal implants under distal load were nine 

times greater than in the other loading situations and received approximately 

69% of all stresses scattered in the whole system. There was a clear advantage 

for cobalto-chromium cast superstructures over titanium ones about stress 

transfer. The analysis of the cross-sectional superstructure shape evinced that 

when comparing conventional beam with i-beam there was an aleatoric 

results distribution. It was also evident that a superstructure with more implants 

collaborates to a better stresses distribution. Comparing Branemark protocol 

bars presenting or not cantilever extension, those with no cantilever presented 

remarked superior results than those with cantilever. Finally, superstructures with 

straight implants had a better stress transfer than those with angulated ones. 

Based upon the obtained results, it was concluded that the photoelastic 

method is a laboratorial evaluation method suitable for stress transfer analysis. 

Five implants complete fixed prostheses provide a better stress than those with 

four implants. Cross-sectional metal superstructure shape and the type of cast 

alloy demonstrate no direct correlation about the stress transfer pattern over 

the implants. The stress distribution over dental implants in a Branemark procotol 

prosthese is more efficient with straight distal implants and a bar with no 

cantilever extension. 

Key words: Dental implants; Photoelastic analysis; Fixed total prosthese; Metal 

alloy; Cantilever; Metallic superstructure; Angulated abutments. 
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1. Introdução 

1.1. Teste biomecânicos 

Para considerarmos adequados, os aparelhos que fazem análises 

biomecânicas devem ser funcionais, ter resistência mecânica e custo 

acessível. Especialmente em reabilitação oral, um dos principais 

requisitos é que a prótese resista à demanda biomecânica a qual será 

imposta e que não frature em função. Os principais métodos de 

investigação e análise biomecânica de aplicação protética são: (1) 

análise de elementos finitos, (2) análise birrefringente (fotoelasticidade), 

(3) extensometria, e (4) avaliação da resistência de adesão entre e 

implante e tecido ósseo, por meio de tração, compressão e 

cisalhamento. 

 

1.1.1. Métodos de análise computacional 

Os métodos de elementos finitos permitem calcular a distribuição 

e concentração de tensão e também a deformação de componentes 

de um sistema por meio de uma estrutura computadorizada 

bidimensional ou tridimensional. Este método foi originado na indústria 

aeroespacial nos anos 1950, e foi apresentado pela primeira vez por 

Turner et al1. Na odontologia, o método de elementos finitos tem sido 

utilizado em diversos estudos para verificar a magnitude e distribuição 

de tensões sobre dentes suporte em próteses com extensão distal, ao 

redor de dentes que possuem núcleos metálicos, dentes com diferentes 
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tipos de suporte periodontal em casos de próteses fixas, em dentaduras 

mandibulares convencionais e em implantes como suporte posterior 

para extensão distal2,3. 

A análise de elementos finitos tem sido utilizada para avaliar as 

tensões induzidas ao redor dos componentes dos implantes e no tecido 

ósseo circunjacente. Para estudar um problema mecânico complexo, a 

AEF pode ser usada para dividir o problema em uma coleção de 

elementos muitos menores e mais simples. Estruturas geométricas 

complicadas são convertidas em uma malha em terminal de 

computador. Esta estrutura consiste de elementos, seus respectivos nós 

e condições de ligação pré-definida. Os nós são divididos em um 

número de elementos finitos de mesmo tamanho interconectados uns 

aos outros por ângulos. Deslocamento e tensões causados por carga 

em cada nó podem, então, ser calculados por um programa de 

computador4. Dados de imagem obtidos com a ajuda de uma 

tomografia computadorizada ou imagens de ressonância magnética 

são usados para captar informações em 2 ou 3 dimensões e a malha 

necessária para análise de elementos finitos5. 

AEF pode ser usada para avaliar diferentes materiais. Por 

exemplo, estruturas não-homogêneas do osso podem ser subdivididas 

em componentes cortical e trabecular. Além disso, esta análise pode 

resultar em imagens tridimensionais do deslocamento e tensões 

calculadas. Em arcos dentais parcialmente edêntulos, a localização dos 
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implantes é mais linear que em restaurações de arco completo sendo, 

consequentemente, mais afetada pelos momentos de força.  

Uma vez que o método de elementos finitos é baseado na 

construção de modelos virtuais que simulam condições reais, os testes 

de laboratório podem ser realizados para obtenção de um protótipo 

virtual adequado. Os testes mais amplamente utilizados para validação 

do método de elementos finitos são fotoelasticidade e extensometria6. 

 

1.1.2. Extensometria 

A análise por extensometria é um método tanto in vivo, quanto in 

vitro utilizado para mensuração de carga, onde dados precisos são 

obtidos relacionando forças geradas por meio do uso de sensores 

apropriados chamados extensômetros. A análise usa pequenas 

resistências elétricas que alteram a resistência à corrente elétrica sob 

mínima deformação. O sinal elétrico é, então, enviado a uma 

plataforma de aquisição de dados para ser transformado em um sinal 

digital para posterior leitura em um computador. Esta técnica associada 

à fotoelasticidade é útil para avaliar o uso de ligas na construção de 

estruturas metálicas para próteses implantossuportadas, pilares 

angulados na geração de tensões próximas aos sítios dos implantes, o 

desenho de implantes, e a transferência de carga na interface 

osso/implante, assim como, o efeito do número de dentes esplintados 
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sobre a distribuição de carga para estruturas de suporte em casos de 

próteses com extremidade livre7. 

A análise por strain gauge permite avaliar a tensão em áreas pré-

determinadas, entretanto, um grande número de resistências elétricas e 

cálculos matemáticos sofisticados são necessários para estudar a 

distribuição em um objeto específico. Pelo exposto, a fotoelasticidade é 

um método mais adequado para tais estudos, com vantagem na 

precisão e facilidade de uso. 

 

1.1.3. Fotoelasticidade 

A fotoelasticidade é usada principalmente para avaliar a 

possibilidade de falha de um equipamento específico. Juntamente com 

outros métodos analíticos, ela permite calcular as condições existentes 

em cada ponto da superfície do material (tensões e deformações) ou, 

pelo menos, naqueles pontos tidos como críticos. As falhas ocorrem, 

geralmente, porque a demanda é superior à resistência do material. 

Além disso, o conhecimento dos pontos críticos do material evidencia a 

utilidade dos mesmos. Nos casos de trabalhos reabilitadores de grande 

porte, uma situação biomecânica complexa pode contar com possíveis 

falhas. 

A análise fotoelástica é uma ferramenta para o exame crítico de 

tensões bidimensionais. Usa luz monocromática polarizada e modelos 

de resina para avaliação das tensões. Consiste em método laboratorial 
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que permite a análise da tensão em estruturas mecânicas complexas. O 

processo fotoelástico detecta a distribuição de tensão por meio da 

estrutura, provendo uma visão geral do comportamento da tensão, 

demonstrando a qualidade, a quantidade e a distribuição de forças em 

um objeto com imagens que aparecem em uma série de bandas 

coloridas (isocromáticas) no modelo experimental8. Os valores de 

tensão são representados por bandas coloridas chamadas ordens de 

franjas. Entretanto, modelos complexos com diferenças na densidade 

da resina fotoelástica são difíceis de obter.  

A principal limitação da análise fotoelástica é a inabilidade de 

prover uma análise tridimensional verdadeira. A fotoelasticidade tem 

sido usada para investigação em diferentes áreas da medicina e 

odontologia. Na odontologia, tem sido utilizada para melhorar o 

desenvolvimento de materiais e estudar as propriedades biomecânicas 

de aplicação protética. A fotoelasticidade reflectiva é uma técnica de 

monitoramento de distribuição de tensão em uma aplicação protética 

in vivo9. Variações morfológicas, diferenças individuais dos pacientes e 

variações na posição da carga são fundamentais no desenvolvimento 

de tensões funcionais aplicadas às próteses. Porém, na avaliação in vivo 

é mais fácil estudar as regiões anteriores, por haver uma limitação da luz 

polarizada em alcançar as regiões posteriores no interior da boca.  

A combinação entre os métodos de fotoelasticidade e AEF é uma 

excelente opção para o estudo das tensões em próteses dentárias, visto 

que a fotoelasticidade provê melhores resultados qualitativos de 
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distribuição de tensão, enquanto o método de elementos finitos provê 

informações mais detalhadas do estado completo das tensões. 

 

1.2. Distribuição de tensões 

A previsibilidade e a longevidade de próteses 

implantossuportadas são excelentes, embora uma taxa de falhas 

significativa exista. Elas têm sido atribuídas às fases cirúrgica e protética. 

Atualmente, o desenho da prótese está baseado largamente na 

experiência clínica e no empirismo, ao invés de pautar-se em princípios 

determinados cientificamente. Pouco é conhecido a respeito da 

biomecânica da transferência de tensões ao osso por meio de próteses 

implantossuportadas. Modelos estatisticamente indeterminados 

(considerando deformações de estrutura, parafusos, cilindros e osso) 

são necessários para descrever o comportamento complexo de uma 

prótese implantossuportada sob carga10. As conexões entre próteses 

fixas e seus implantes de suporte suportam deformação significativa sob 

carga. A análise mecânica de tal situação estatisticamente 

indeterminada pode não ser alcançada, a menos que, todas as 

variáveis desconhecidas relacionadas às cargas aplicadas, condições 

de ligação, comportamento mecânico dos pilares e suas interfaces 

possam ser determinadas11.  

O desenho original das próteses implantossuportadas para 

pacientes edêntulos utilizam uma prótese fixa com cantilever de 
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aproximadamente 20 mm a partir do centro do pilar distal12. 

Observações experimentais e cálculos numéricos encontraram uma 

correlação direta entre regiões altamente tensionadas e reabsorção 

óssea. Tais tensões sobre o osso de suporte e materiais restauradores 

podem surgir de cargas funcionais. Em particular, este fenômeno está 

especialmente pronunciado quando momentos de força induzidas por 

carga no cantilever ocorrem13.  

O comportamento da célula óssea é influenciado por fatores 

sistêmicos e locais complexos. Em relação aos implantes dentais, a 

tensão transmitida via prótese é claramente um destes fatores, porém 

pouco é conhecido acerca dos níveis de tensão que influenciam a 

remodelação óssea. Implantes pobremente desenhados podem criar 

regiões de tensão aumentada no osso periimplantar e induzir severa 

reabsorção, levando ao desapertamento gradual e finalmente perda 

completa do implante. Além disso, uma análise da distribuição de 

tensões sobre o osso com respeito a diferentes sistemas de implantes 

poderia contribuir para a melhora do desenho dos mesmos. Um número 

de estudos foi conduzido sobre a tensão no osso com diferentes 

sistemas de implantes utilizando métodos de elementos finitos. É 

essencial para o sucesso de um implante osseointegrado ser desenhado 

para distribuir tensões de fratura ao osso. Formas diferentes de implantes 

levam a variações significativas na distribuição de tensão ao osso 

mandibular. A tensão ao osso é distribuída mais efetivamente com o 
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comprimento, diâmetro do implante e passo de rosca aumentados. 

Implantes cônicos têm estabilidade primária melhor que os cilíndricos, 

que são superiores na distribuição de tensões14. A mecânica dos 

implantes e pilares de conexão influencia a distribuição de tensão ao 

osso por diferentes mecanismos de transferência de carga e diferenças 

no tamanho da junção entre pilar e implante15. Entretanto, há 

necessidade de mais estudos sobre a relação entre distribuição de 

tensões ao osso e o tipo de pilar, especialmente entre sistemas de 

implantes de uma peça, hexágono interno e hexágono externo. 

A falha na osseointegração do implante pode estar relacionada 

a vários fatores, tais como: pobre higiene oral, fatores biomecânicos, 

qualidade óssea deficiente, e status médico do paciente. A resposta 

biológica do osso às cargas mecânicas afeta a longevidade dos 

implantes. Na ausência de gengivite relacionada à placa, a perda 

óssea ao redor dos implantes pode estar associada com condições de 

carga desfavoráveis16. Logo que a carga é transferida ao osso por meio 

da prótese e do implante, planejamento e execução cuidadosos da 

prótese são fatores importantes para alcançar a distribuição de tensão 

apropriada ao osso. Recentemente, a distribuição de tensão ao osso 

correlacionada com o desenho da prótese implantossuportada foi 

investigada, principalmente, por meios de análise de elementos finitos 

bi- e tri-dimensionais. Resultados de análise de elementos finitos 3D 

quando comparadas com medidas de extensometria in vivo e com 
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configurações experimentais in vitro, os resultados se equipararam em 

tendência. Ocorre que a reabsorção óssea para próteses totais 

implantossuportadas com longos braços de cantilever e perda óssea 

marginal está correlacionada com altas tensões no osso em próteses 

totais com cantilever17.  

 

1.3. Oclusão em próteses implantossuportadas 

Uma grande controvérsia existe na literatura sobre como os 

padrões de desoclusão podem ser estabelecidos nas reabilitações 

implantossuportadas. Desde a introdução do conceito da 

osseointegração e o protocolo de Branemark, o qual uma prótese fixa 

com 5 ou 6 implantes era colocada na região do mento com 

cantilevers bilaterais, tem existido, não apenas, interesse em se 

demonstrar e identificar fatores oclusais mais adequados que possam 

permitir uma desoclusão mais harmoniosa e eficiente, mas também o 

entendimento de suas relações com o sistema estomatognático.  

A associação destes fatores foi investigada para determinar sua 

relação com os músculos da mastigação, eficiência mastigatória, 

bruxismo, articulação temporomandibular e tecidos e estruturas 

adjacentes. Entretanto, poucas conclusões consistentes foram 

alcançadas. Guias caninas têm sido usados mais frequentemente em 

movimentos de contato na dentição natural. O padrão oclusal pode ser 
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considerado um fator crítico para a longevidade dos implantes 

osseointegrados, ainda que na dentição natural a presença do 

ligamento periodontal tenha um comportamento diferente dos 

implantes osseointegrados. Desta maneira, as tensões transmitidas aos 

componentes protéticos e à interface osso/implante são 

completamente diferentes daqueles verificados na dentição natural. Se 

as forças de oclusão excedem a capacidade de absorção do sistema, 

o implante poderá falhar devido à sobrecarga e distribuição 

inadequada das forças mastigatórias e outros fatores18. Há necessidade 

de mais avaliações qualitativas e quantitativas a respeito dos efeitos das 

tensões geradas sobre dentaduras e, consequentemente, sobre 

componentes protéticos, implantes e estruturas ósseas de suporte.  

 

1.4. Carga oclusal 

A sobrecarga é considerada uma das principais causas de falhas 

de implantes. E levar à perda da osseointegração. A aplicação de 

implantes osseointegrados para pacientes parcialmente desdentados 

está aumentando e tem sido sugerido que o risco de sobrecarga é 

maior nos casos parcialmente edêntulos comparados com casos 

totalmente desdentados19. Entretanto, períodos de observação são, em 

geral, relativamente curtos e as características de transferência de 

tensões de próteses parciais implantossuportadas não têm sido bem 

documentadas quando comparadas com casos unitários e totalmente 
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desdentados. Dentre os pacientes parcialmente desdentados, os casos 

de extensão distal são um desafio por causa da pobre qualidade óssea 

na região posterior. Além disso, existem limitações anatômicas, tais 

como o nervo alveolar inferior ou seio maxilar, e forças oclusais são 

maiores que em dentes anteriores. Em tais situações, implantes de largo 

diâmetro e comprimento reduzido têm potencial para reduzir a 

geração de altas tensões em osso suporte e podem ser recomendados 

clinicamente20.  

Pacientes podem receber uma prótese fixa implantossuportada 

com cantilever no arco mandibular e uma prótese total convencional 

no arco maxilar. Embora os tratamentos tenham uma alta taxa de 

sucesso a longo prazo, restaurações suportadas por implantes precisam 

de oclusão harmoniosa com distribuição da carga entre porções do 

cantilever e não-cantilever. Por outro lado, cargas excessivas podem ser 

colocadas em implantes específicos e a dentadura maxilar pode tornar-

se instável. 

A avaliação quantitativa da carga oclusal em restaurações com 

transdutores strain gauge montados na dentadura maxilar pode ser 

realizada. Entretanto, este método não pode ser facilmente utilizado em 

situações clínicas porque há necessidade de equipamento fabricado 

individualmente para cada paciente. Um sistema comercial (T-scan)21 

também pode ser utilizado para avaliar a distribuição da carga oclusal 

entre os lados direito e esquerdo do arco dental nos usuários de 
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dentaduras e pode ser útil para determinar se o ajuste oclusal com 

remontagem se faz necessário. Entretanto, o conhecimento e a 

capacidade artística ainda são essenciais para os clínicos estarem 

aptos a ajustar a oclusão adequadamente. Um método que pode ser 

usado facilmente para analisar quantitativamente a distribuição de 

carga oclusal pode facilitar o tratamento com próteses fixas com 

cantilever implatossuportadas. O Dental Prescale (Fuji, Japão) foi 

recentemente desenvolvido e pode ser usado para detectar contatos 

oclusais por uma reação química que muda de cor. Um sistema 

computadorizado é, então, utilizado para analisar a distribuição da 

carga oclusal quantitativamente. A aplicabilidade deste sistema foi 

examinada em uma avaliação quantitativa da distribuição da carga 

oclusal nas próteses fixas implantossuportadas com cantilever22.  

 

1.5. Implantes em pacientes susceptíveis à doença periodontal 

A terapia de implantes tem sido avaliada em numerosos estudos, 

tanto para pacientes total quanto parcialmente edêntulos. Embora 

complicações biológicas e mecânicas possam ocorrer, foi concluído 

em uma revisão sistemática de estudos clínicos com pelo menos 5 anos 

de acompanhamento que o tratamento com implantes é uma 

modalidade de tratamento com resultado previsível e altas taxas de 

sobrevivência23. 
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A susceptibilidade à periodontite associada à perda de inserção 

e perda óssea mostra grande variação individual. A peridontite tem sido 

classificada nos subtipos agressivo e crônico. Na maioria dos estudos de 

acompanhamento de implantes, a causalidade por trás da perda 

óssea antes da colocação do implante não tem sido especificada. 

Alguns dos pacientes presumivelmente têm perdidos alguns ou todos os 

seus dentes por causa da periodontite. Por essa razão, o tratamento 

com implantes em indivíduos susceptíveis à periodontite é 

frequentemente debatida. O tratamento de implantes em termos de 

sobrevivência das supraestruturas e implantes, como também, o status 

de saúde dos tecidos periimplantares em indivíduos com ou sem história 

de perda óssea associada à periodontite foi estudado recentemente. 

Os resultados mostram que pacientes susceptíveis à periodontite não 

estão contra-indicados a receber implantes, entretanto, a maior 

incidência de periimplantite pode prejudicar a longevidade do 

tratamento. As taxas de sobrevivência para infraestruturas e implantes 

nesse indivíduos são altas, mas a proservação deve incluir um programa 

de controle de infecção rigoroso24,25.  

 

1.6. Perda óssea marginal 

A região posterior da boca oferece um cenário de desafio clínico 

para a reabilitação oral com implantes. A reabsorção da crista óssea 



Introdução   39 
 

alveolar, a presença do nervo alveolar inferior ou assoalho do seio 

maxilar, pobre qualidade óssea e altas forças oclusais criam um 

ambiente clínico que pode por em risco o sucesso biomecânico e 

biológico das restaurações com implantes a longo prazo. 

Os implantes dentais são uma opção viável para o tratamento de 

pacientes parciais e totalmente desdentados. Estudos clínicos sobre os 

implantes observaram uma média de perda na crista óssea variando 0,9 

a 1,6mm ocorrendo durante o primeiro ano de função, enquanto uma 

média anual de perda óssea variando de 0,05 a 0,13 mm foi relatada26. 

Como resultado, uma média anual de perda óssea na crista óssea de 

menos de 0,2 mm foi recomendada como um dos critérios para sucesso 

no implante. Tais observações também foram relatadas com sistema de 

implantes ITI. Estudos radiográficos de longo prazo com implantes 

dentais ITI27,28,29 demonstraram perda óssea na crista alveolar variando 

de 0,6 a 1,09 mm durante o primeiro ano e menor que 0,2 mm após isso. 

Esta perda tem sido associada a vários fatores, como idade, trauma 

cirúrgico, acúmulo de placa, fumo, desrespeito à distância biológica, 

qualidade óssea, desenho do implante e fatores biomecânicos. Diversos 

parâmetros clínicos periodontais foram propostos como marcadores 

diagnósticos para avaliar o sucesso do implante. Placa modificada e 

índice de sangramento podem ser usados para avaliar a higiene oral 

assim como a quantidade de inflamação no tecido mole periimplantar. 

Profundidade de sondagem periimplantar também pode tornar-se uma 
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valiosa ferramenta de diagnóstico para detecção de inflamação e 

infecção ao redor de implantes, entretanto, parece ser de pouco valor 

detectar mudanças no nível da crista óssea. Além destes parâmetros 

clínicos, a mobilidade do implante também tem sido considerada um 

marcador útil no diagnóstico de falha do implante. Enquanto existem 

avanços no debate sobre a relação entre o desenho do implante e 

perda óssea marginal, o impacto do desenho do implante, attachments 

protéticos e a localização anatômica dos implantes sobre a perda 

óssea tempo-dependente foram avaliados em uma extensa revisão 

sistemática da literatura e meta-análise30. De um total de 46 artigos 

elegíveis e de 4.200 implantes de 13 fabricantes avaliados, não houve 

diferença na perda óssea marginal ao redor de implantes que 

funcionavam como suporte e retenção de overdentures mandibulares 

relativos ao tipo de implante ou desenho do attachment. 

Pacientes tratados com doença periodontal avançada podem 

sofrer um colapso na oclusão posterior. O conceito de arco dental curto 

é considerado um tratamento protético conservador. Entretanto, 

extensão do primeiro molar parece melhorar a estética, função 

mastigatória, estabilidade oclusal e direcionar as forças na direção 

apropriada. Considerando as opções protéticas do arco dental curto 

estendido em tratamento periodontal-protético combinado, um 

cantilever de dentadura parcial fixa com arco completo pode ser 

preferido sobre uma dentadura parcial móvel ou restauração 
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implantossuportada. Reabilitações extensas com tecidos periodontais 

reduzidos apresentam maiores taxas de insucesso que próteses fixas sem 

cantilever31. As complicações levantadas são mais mecânicas que 

biológicas, primariamente relacionadas à fratura dos conectores. 

Conectores são regiões de alta concentração de tensão e, além disso, 

frequentemente envolvem complicações. Estudos clínicos têm 

demonstrado taxas aumentadas de falha quando conectores com 

dimensões convencionais foram usados em PPFs de arco total com 

tecidos de suporte periodontal mínimo, especialmente próximo ao pilar 

de retenção32. A biomecânica dos cantilevers em PPFs foram 

investigadas em diversos estudos, entretanto, apenas recentemente 

estudos de elementos finitos abordaram a incorporação do cantilever 

em PPFs de arco total.  

 

1.7. Overdentures 

Em odontologia reabilitadora, as sobredentaduras têm sido 

largamente aceitas por apresentar uma série de vantagens, tais como: 

preservação do rebordo alveolar e melhor retenção da prótese quando 

comparada às dentaduras convencionais, além de prover mais 

confiança e segurança para os pacientes. A qualidade de vida de 

pacientes edêntulos parciais e totais melhorou muito com o advento 

dos implantes osseointegrados. Implantes oferecem retenção e/ou 

suporte para próteses fixas ou removíveis. Além disso, os mecanismos de 



Introdução   42 
 

retenção geram tensões nos dentes e implantes. Com isso, a 

adaptação do osso alveolar para manutenção da saúde do sistema é 

necessária.  

Overdentures mandibulares implanto-retidas podem prover uma 

modalidade de tratamento efetivo para pacientes edêntulos e, em 

particular, àqueles que têm problemas persistentes usando uma prótese 

convencional mandibular. A maioria dos pacientes que sofre de 

instabilidade da prótese, especialmente a inferior, se beneficia 

significativamente, mesmo com um pequeno aumento na retenção. 

Geralmente, na mandíbula edêntula, o conceito de tratamento usando 

2 ou 4 implantes para reter uma overdenture mandibular é válido. Tal 

modalidade de tratamento não demonstra nenhuma diferença no 

estado clínico e radiográfico de pacientes tratados com 2 ou 4 

implantes retendo uma overdenture mandibular33. Entretanto, o uso de 

um número mínimo de implantes que seja adequado ao suporte e 

retenção da prótese é também um benefício econômico ao paciente. 

Além disso, 2 ou 3 implantes podem ser úteis para retenção e 

estabilidade da dentadura. Uma relação angular entre os implantes é 

preferível a uma relação em linha reta.   

O uso de mais de 2 implantes tem sido recomendado para reter 

uma overdenture mandibular em situações clínicas que requerem 

retenção aumentada, tais como: inserções musculares altas ou 

rebordos milo-hióideos proeminentes. Muitos sistemas de attachments 



Introdução   43 
 

disponíveis podem ser usados para reter uma overdenture sobre 

implantes. Os tipos de pilares comumente usados para conexão entre 

dentadura e implantes interforaminais são: bola, barra, magnetos e 

coroas telescópicas, cada um oferecendo diferentes características 

biomecânicas. Entretanto, a retenção não poderia ser o único fator a 

considerar quando uma overdenture implanto-retida é desenhada. A 

função do paciente usando uma overdenture implanto-retida, cargas 

são transmitidas para o osso alveolar ao redor dos implantes. É 

importante não causar cargas excessivas sobre os implantes.  

Tal carga pode causar perda óssea através da indução de 

microdano34.  

Embora pesquisas tenham se concentrado sobre a influência dos 

attachments no desenvolvimento de tensões ao redor dos implantes, 

poucos estudos reportaram o efeito da angulação do implante sobre as 

tensões geradas nas overdentures.   Estudos in vitro, como a análise 

fotoelástica permitem um desenho experimental que restringe as 

variáveis tanto do operador quanto do paciente. Esta técnica tem sido 

usada extensivamente na odontologia para estudar a interação da 

resposta dos tecidos e características físicas das restaurações protéticas 

e implantes. Entretanto, existem limitações inerentes na sua capacidade 

de modelar as características não-homogêneas e anisotrópicas do 

osso35.  
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É consenso que overdenture mandibular retida/suportada por 

implantes é um tratamento de sucesso bem estabelecido que melhora 

a qualidade de vida e o bem-estar psicológico de pacientes 

desdentados. Diferentemente das overdentures mandibulares, o 

tratamento da maxila edêntula por overdentures implantossuportadas é 

um desafio, complicado por problemas inerentes: quantidade e 

qualidade óssea, implantes divergentes, posição compensada dos 

dentes, o que aumenta o momento de força sobre os implantes30. 

 

1.8. Desenho do implante e da interface pilar/implante 

O desenho do implante se refere à estrutura tridimensional de um 

sistema de implante, ou seja, propriedades físicas do biomaterial, forma, 

junção implante-pilar, superfície com macro e microtopografia, e 

composição química da superfície. Análises numéricas demonstraram 

que a macrogeometria do implante pode afetar a transmissão de 

forças ao osso periimplantar36. Estudos clínicos comparativos, 

entretanto, reportaram que o desenho do implante não parece ser um 

fator decisivo de influência nas reações marginais37,38. As conexões pilar-

implante em junta de topo ou cônica interna criam ambientes 

mecânicos similares em osso simulado, e isto poderia explicar porque 

perda óssea marginal tempo-dependente ao redor dos implantes é 

similar. Embora Malavez et al39. tenha relatado que o desenho do 

implante possa afetar a perda óssea marginal, ainda não existe 
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evidência científica conclusiva sobre os efeitos biomecânicos do 

desenho do implante, particularmente o ambiente mecânico criado 

nas vizinhanças dos implantes no osso.  

A adaptação cônica provê um método de conexão confiável 

entre pilar e implante. O pico das tensões de cisalhamento na interface 

osso-implante gerado pela interface cônica pilar-implante é menor que 

aquelas produzidas pela interface de topo plana40. O implante com 

interface cônica pode resistir às cargas axiais maiores que implantes 

com interface de topo plana, e o pico do nível das tensões de 

cisalhamento interfacial é afetado pela forma na qual a carga axial 

aplicada é distribuída na interface plana e sobre o cone interno. Os 

resultados da comparação entre o cone morse de 8 graus e a junta de 

topo plana como conexões pilar/implante, com a condição de carga 

modelada para testes dinâmicos de longo prazo, mostraram que 

conexões de pilares cônicos foram mecanicamente superiores e 

ajudam a explicar sua estabilidade significativamente melhor em 

aplicações clínicas a longo prazo15.  

O osso, comparado à maioria dos materiais de engenharia possui 

uma resistência à fadiga extremamente pobre.  O microdano que 

ocorre diariamente é um estímulo para manutenção óssea. A fratura 

por estresse do osso é o resultado provável da acumulação e 

coalescência do microdano que ocorre quando a remodelação é 

insuficiente para restaurá-lo à medida que é formado. Hoshaw et al16. 
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inseriu implantes Branemark em tíbia canina de adulto. Após um período 

de cicatrização de 1 ano, os implantes foram carregados com tensão 

axial de 500 ciclos/dia por 5 dias consecutivos. Uma perda óssea em 

rede foi encontrada ao redor do pescoço dos implantes carregados. 

Uma análise de elementos finitos mostrou altas tensões nesta região. Isto 

indicou que a perda óssea foi o resultado da remodelação óssea e 

remodelação secundária ao microdano ósseo. Na luz desta 

descoberta, foi sugerido que o implante dental deveria ser desenhado 

de tal forma que o pico de estresse ósseo provocado pela carga no 

implante fosse minimizado. Desta maneira, uma carga mais leve sobre o 

implante disponível é alcançada. A carga sobre o implante pode ser 

dividida em componente vertical e componente horizontal. Usando um 

modelo de elementos finitos onde a interface implante-osso foi 

requisitada para resistir às forças de tensão, compressão e 

cisalhamento. O pico de estresse ósseo resultante tanto de uma carga 

vertical como horizontal sobre o implante ocorre no topo do osso. Isto 

significa que os picos de estresse ósseo destas duas origens espaciais 

diferentes coincidiram e desta forma foram adicionadas uma à outra.  

Com o intuito de evitar estresse excessivo no osso marginal, o 

pescoço do implante endósseo liso permite o movimento de 

deslizamento entre implante e o tecido ósseo, para que o osso marginal 

resista aos componentes de carga horizontal enquanto os componentes 

de carga vertical sejam distribuídos pelo osso subjacente. A razão para 
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tal recomendação basea-se no fato de que o pico de estresse ósseo 

causado pelo componente de carga horizontal pode ser 

espacialmente separado do pico de estresse causado por 

componentes de carga vertical. Entretanto, em um estudo de 

elementos finitos de um implante dental carregado axialmente, se 

obteve um pico de estresse de cisalhamento na interface muito maior 

para um nível baixo de inserção óssea que para um nível alto36. Em 

todos os exemplos de cálculo, o pico de estresse ocorre no nível ao qual 

implante começa a ser retido no osso. A razão para o uso do pescoço 

liso do implante evita reabsorção óssea causada por tensões excessivas.  

Entretanto, resultados de outro estudo39 indicou que um pescoço 

livre de elementos de retenção, ao invés de impedir a reabsorção óssea 

marginal, de fato a promove. Foi sugerido que esta perda óssea é uma 

conseqüência de insuficiente estimulação mecânica no osso marginal. 

Os achados indicam que o pico de estresse ósseo se inicia na parte 

superior da crista óssea. Entretanto, em um estudo de elementos finitos 

de implantes carregados axialmente41, encontrou que a localização do 

pico de estresse de cisalhamento na interface osso-implante depende 

do desenho da interface implante-pilar. Com uma interface implante-

pilar de topo plana no nível da junção do osso-tecido conjuntivo, o pico 

de estresse de cisalhamento na interface osso-implante está localizado 

na porção mais cervical do osso marginal. Com uma interface cônica 

no nível do osso marginal, onde o pilar repousa sobre o cone interno do 
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implante, o pico de estresse de cisalhamento na interface osso-implante 

possui uma localização mais apical. Em tal estudo, a interface foi 

caracterizada por resistir às forças de compressão e cisalhamento, mas 

não às forças de tração e os elementos de retenção não foram 

modelados. A localização mais apical do pico de estresse de 

cisalhamento na interface sugere que uma interface implante-pilar 

cônica reduz a possibilidade de perda óssea marginal, por separar 

espacialmente o pico de estresse ósseo causado por componentes de 

carga horizontal daqueles causados por componentes de carga 

vertical. 

As regiões posteriores da mandíbula frequentemente apresentam 

problemas na colocação de implantes e suas restaurações. Restrições 

na seleção e colocação do implante também ocorrem, 

frequentemente, por causa de características anatômicas da 

mandíbula posterior, assim como, a qualidade óssea. Um maior 

determinante do comprimento do implante é a altura do osso alveolar 

coronal ao nervo alveolar inferior. O diâmetro do implante e a 

orientação são determinados pela forma e grau de reabsorção dos 

rebordos alveolares, como também, por considerações protéticas. A 

transferência de estresse parece ser mais equilibrada para estruturas de 

suporte em implante mais longos, que distribuem toda a carga ao longo 

de seu eixo. Em situações de reabsorção alveolar de moderada a 
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severa, o máximo comprimento de implante e a orientação favorável 

das forças de mastigação são difíceis de ser alcançadas.  

A longevidade das restaurações sobre implantes são 

primariamente influenciadas pelo resultado da colocação cirúrgica e a 

obtenção e manutenção da estabilidade implantar. Além disso, a 

longevidade da osseointegração pode ser comprometida por 

indesejáveis seleção, localização e orientação dos implantes. Além dos 

fatores previamente mencionados, melhoria na estabilidade do 

implante e características de transferência de carga podem ser 

alcançadas por meio da estabilização bicortical com o ápice do 

implante fixado na cortical óssea basal42. O embasamento para tal 

hipótese foi demonstrado em estudos usando tíbia de coelho, onde os 

torques de remoção para implantes estabilizados bicorticalmente foram 

duas vezes maior que os estabilizados em apenas uma cortical43. 

Entretanto, os mecanismos pelos quais a bicorticalização afetam a 

transferência de carga ainda não estão bem elucidadas. Análises 

fotoelásticas têm sido largamente utilizadas para estudar a 

biomecânica da transferência de carga aos implantes. Este método já 

foi demonstrado como adequado para a determinação de distribuição 

de tensão através do modelo. A informação obtida foi útil em prover 

várias diretrizes para a implementação de vários procedimentos de 

implantes. 



Introdução   50 
 

O sucesso da reabilitação implantossuportada e a saúde dos 

tecidos circundantes são relacionados à precisão e adaptação entre os 

componentes, à estabilidade na interface implante/pilar, e à resistência 

desta interface submetida às cargas mastigatórias. A estabilidade na 

interface pilar/implante pode ser influenciada por diversos fatores tais 

como: tipo de conexão e sistema de retenção44. A seleção do sistema 

de retenção é um tópico largamente discutido que pode ser 

determinado por preferências subjetivas. A opção por próteses 

cimentadas e parafusadas depende de alguns aspectos como: 

reversibilidade, previsibilidade da retenção, estética e complexidade 

da técnica laboratorial. Outro fator que influencia a força transferida à 

interface implante/osso é o tipo de conexão entre o pilar e o implante.  

As conexões podem ser externas ou internas. A conexão externa é uma 

junta no hexágono externo da plataforma do implante enquanto a 

conexão interna exibe a interface pilar/implante dentro do implante 

similarmente à conexão cone morse. Entretanto, o desenho cônico das 

superfícies gera adaptação mais precisa com a conexão cone morse.  

 

1.9.  Carga imediata 

O protocolo convencional de implantes em dois estágios com 

carga tardia tem alcançado excelentes resultados de longo prazo45. 

Mais recentemente, foram alcançados resultados comparáveis para 

integração com implantes usando protocolo mais condensado de 
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carga imediata em um estágio. Em muitas situações clínicas, o uso do 

protocolo de carga imediata traz mais benefícios para o paciente que 

o protocolo tradicional em dois estágios, tais como: redução da 

ansiedade, conveniência estética e funcional. Com o protocolo de 

carga tardia, o paciente tem que esperar pela finalização do 

tratamento que dura em média de 4 a 6 meses. O paciente também 

tem que estar disposto a ficar sem dentes ou utilizar uma prótese 

removível durante o processo pós-cirúrgico de cicatrização. Além disso, 

são requeridas visitas freqüentes de acompanhamento ao longo do 

curso do período de tratamento. O uso da carga imediata reduz o 

tempo de tratamento e o número de visitas necessárias para completá-

lo, elimina o desconforto de utilizar uma prótese móvel sobre o sítio 

cirúrgico.  

A maioria dos dados publicados sobre a carga imediata são para 

implantes na mandíbula. A densidade e as propriedades mecânicas do 

osso estão entre as principais razões para a pouca documentação 

relatada para carga imediata no arco maxilar. Quando se apresentam 

condições cirúrgicas e biológicas adequadas, o protocolo de carga 

imediata pode ser altamente vantajoso para paciente e para o 

cirurgião-dentista. 

Nas últimas décadas do século passado, ocorreu um aumento 

demográfico da população idosa e um aumento na expectativa de 

vida. A procura aumentada pela terapia de implantes resulta de uma 
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combinação de vários fatores, incluindo: perda óssea relacionada à 

idade, condição anatômica dos rebordos edêntulos, necessidades 

psicológicas, performance aumentada das próteses removíveis, 

resultados previsíveis de longo prazo das próteses implantossuportadas, 

e atenção aumentada tanto dos clínicos quanto dos pacientes para o 

benefício dos implantes. Carga imediata de próteses totais implanto-

suportadas mandibular e maxilar é atualmente um procedimento 

previsível, associado com um alto nível de satisfação do paciente em 

termos de estética, fonética e funcionalidade46.  

 

1.10. Aspectos biomecânicos relacionados à estabilidade da prótese 

A instabilidade ou afrouxamento de parafusos protéticos é uma 

complicação frequentemente relatada na terapia com implantes 

dentais. Parafusos protéticos instáveis podem levar a outras 

complicações mais sérias como fratura ou desaperto da prótese. 

Parafusos podem afrouxar por um mecanismo ou combinação deles. 

Carga compressiva causa desaperto de parafuso se aplicada em uma 

magnitude igual ou maior que a pré-carga do parafuso. Carga 

compressiva de magnitude alta o suficiente pode também causar o 

desalinhamento das espiras. Ao contrário, forças de tração devem 

causar deformação plástica do parafuso, o que consequentemente 

reduz a força que suporta os componentes de conexão juntos47.  
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Carga oclusal cíclica do conjunto implante-prótese induz 

micromovimentação dos componentes, os quais podem se desgastar 

microscopicamente, reduzindo a intimidade do contato entre os 

componentes e consequentemente contribuindo para o desaperto do 

parafuso por redução da pré-carga. Dentre os fatores que contribuem 

para a instabilidade do parafuso estão: desajuste da prótese, força de 

apertamento insuficiente, micromovimentação, sobrecarga mecânica 

e diferenças no material do parafuso ou desenho.  Estrutura metálica 

não passiva induz tensão na prótese, implantes e osso circunjacente. 

Tensões excessivas podem levar a falhas mecânicas da prótese, como 

também, dano às roscas internas e desaperto ou complicações 

biológicas como dor, deformação óssea, perda óssea marginal e 

possivelmente a perda da osseointegração. Uma prótese perfeitamente 

adaptada ao implante seria a condição ideal, porém pouco 

frequentemente alcançada na clínica diária. Baseado na dedução 

lógica ou experiência pessoal, níveis de adaptação aceitáveis entre 10 

e 150 µm têm sido propostos48.  

Dois estudos mais rigorosos foram feitos na tentativa de quantificar 

adaptação aceitável e documentar os efeitos da desadaptação da 

prótese. A tensão induzida em uma prótese implantossuportada por 

uma discrepância vertical foi avaliada em um estudo fotoelástico48. 

Tensões foram detectadas em uma infra-estrutura protética com uma 

pequena discrepância vertical de 6 µm e continuou a aumentar com 
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discrepâncias maiores. Em outro estudo, nenhuma correlação foi 

encontrada entre perda óssea marginal e desadaptação da estrutura 

metálica em uma discrepância média de 111 µm49. Isto pode sugerir 

uma tolerância biológica neste nível de desadaptação.  

 

1.11.  Adaptação da estrutura metálica aos pilares/implantes 

A literatura ainda necessita de dados baseados em evidência 

sobre os níveis de tensão os quais ocorre perda da osseointegração. 

Abordagens fundamentais para prevenir tensões adicionais sobre o 

sistema permanecem críticas para o sucesso de longo prazo dos 

implantes osseointegrados. Desadaptação da infraestrutura é um fator 

de tensão adicional e pode levar a complicações biológicas nos 

tecidos subjacentes e complicações mecânicas como fraturas da 

estrutura, parafusos e material restaurador. Tensões devido à 

desadaptação de infraestruturas têm sido consideradas críticas para 

carga imediata visto que uma resposta fisiológica do tecido é essencial 

durante a cicatrização. Deste modo, a desadaptação de 

supraestruturas deveria ser evitada, e técnicas que provêm adaptação 

passiva são necessárias. Devido à sua relação força-peso, 

biocompatibilidade excelente e resistência à corrosão, o titânio tem 

sido sugerido como uma alternativa a outras ligas metálicas na 

confecção de infraestruturas.  
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1.12. Base de evidência para próteses dento e implantossuportadas 

  A possibilidade da prática do plano de tratamento baseado em 

evidência na área de Reabilitação Oral ainda é uma questão aberta. 

Idealmente, as decisões do tratamento poderiam ser baseadas nas 

muito bem feitas revisões sistemáticas da evidência avaliada e, se 

possível, na síntese de evidência quantitativa formal e meta-análise. 

Revisar a literatura envolve gradação de estudos disponíveis e 

publicados. Frequentemente, tais gradações estão baseadas no 

desenho do estudo. Usualmente estudos randomizados têm 

classificação maior que estudos observacionais. Além disso, a qualidade 

dos estudos e ensaios clínicos é crucial: se o material do trabalho 

apresenta falhas, então os achados das revisões de tal material devem 

estar comprometidos. Os ensaios clínicos e estudos incluídos em uma 

revisão sistemática e meta-análise deveriam idealmente ser de alta 

qualidade metodológica e livre de viés. Como uma conseqüência, as 

diferenças nos resultados do estudo entre pacientes pode ser 

confidencialmente atribuída à intervenção sob investigação. Se não 

existem estudos no nível máximo de evidência (estudos clínicos 

controlados e randomizados), a revisão sistemática deve ser baseada 

no nível máximo de evidência disponível50 e apontar quais pesquisas 

adicionais deveriam ser conduzidas para fortalecer a base de 

evidência. Os estudos na literatura odontológica reportando próteses 

fixas dento-suportadas e implantossuportadas são na maioria estudos 
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observacionais e cohorts de um único centro. As revisões sistemáticas 

conduzidas até então indicam que a taxa de sobrevivência observadas 

em PPFs após 10 anos varia entre 85% e 95%31,51.  

Para fortalecer a base de evidência, mais estudos deveriam 

reportar resultados de longo prazo de reconstruções já inseridas. Uma 

pequena chave de opções deveria ser testada em ensaios clínicos 

controlados randomizados comparativos. Tais ensaios deveriam ser mais 

bem conduzidos em uma configuração multicêntrica com 

acompanhamento e tamanho da amostra suficientemente longos que 

permitem estimar as diferenças relevantes. Por exemplo, para detectar 

um poder de 80% e um nível de significância de 5%, uma diferença 

clinicamente relevante de uma taxa anual de perda de reabilitações 

de 1% versus 2%, um estudo de dois braços necessitaria randomizar em 

um ano aproximadamente 1060 pacientes e segui-los por pelo menos 4 

anos, resultando em um tempo total de estudo de, aproximadamente, 5 

anos. Com um acompanhamento mais longo de 10 anos seria suficiente 

randomizar apenas 500 pacientes. Para um cenário comparando a taxa 

anual de perda de reabilitações de 0,5% versus 2,5%, um 

acompanhamento de 5 a 10 anos necessitaria randomizar 260 ou 130 

pacientes respectivamente.  Não existem estudos com alto nível de 

evidência (RCTs) disponíveis na literatura odontológica comparando 

PPFs dentossuportadas com implantossuportadas. Além disso, apenas 

poucos estudos têm relatado a longevidade das reconstruções com 
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implantes com os mesmos detalhes. Consequentemente, uma série de 

revisões sistemáticas baseadas em critérios de inclusão e exclusão 

consistentes têm resumido a informação disponível sobre taxas de 

sucesso e sobrevivência de complicações técnicas e biológicas de PPFs 

convencionais, PPFs com cantilever, PPFs suportadas por dentes e 

implantes e PPFs implantossuportadas52. 

 

1.13.  Ligas metálicas para protocolo 

O sucesso clínico dos implantes osseointegrados é largamente 

influenciado pelas tensões mecânicas transferidas do implante ao osso 

adjacente. Forças de maior magnitude podem prejudicar a 

longevidade dos implantes e próteses. O sucesso a longo prazo dos 

implantes é determinado por muitos fatores, tais como: a quantidade e 

qualidade de osso, a qualidade dos materiais, técnicas cirúrgicas e 

protéticas adequadas, e a escolha da estrutura metálica e 

componentes protéticos, os quais deveriam permitir a distribuição de 

forças mastigatórias de forma equilibrada para os pilares. 

Por causa do alto custo das ligas áureas e algumas de suas 

propriedades físicas e mecânicas, uma variedade de ligas alternativas 

foram sugeridas para confecção de restaurações protéticas. Ligas de 

cobalto-cromo (Co-Cr) tornaram-se a liga padrão para estruturas 

metálicas de próteses parciais removíveis desde que elas foram 
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introduzidas na odontologia nos anos 1930. Comparadas com as ligas 

de ouro, as ligas de Co-Cr são mais duras e apresentam um peso 

específico menor (densidade), boa resistência à corrosão, baixo custo, 

alto módulo de elasticidade e alta temperatura de fusão. Entretanto, 

elas possuem menor exibição de detalhes, maior dificuldade de 

acabamento e polimento, maior contração pela fundição, e também 

requer equipamento de fundição especial. As ligas de Co-Cr têm sido 

largamente utilizadas na fabricação de estruturas metálicas para 

próteses implantossuportadas.  O padrão de distribuição de tensões 

entre os pilares depende do tipo de liga usada para a infra-estrutura 

metálica53. Um material com menor módulo de elasticidade oferece 

menor resistência flexional; estruturas feitas com ligas básicas rígidas 

sofrem menor deformação, sendo menos propensas à fadiga e, 

consequentemente, não sobrecarregam os parafusos. A taxa de 

sobrevivência é significativamente melhor para próteses com 

comprimentos de cantilever de 15 mm ou menos, comparadas com 

cantilevers mais longos que 15 mm, porém dependendo da qualidade 

óssea nas quais os implantes estão ancorados um comprimento de 10 a 

20 mm é aceitável54.  

O comportamento biomecânico das restaurações 

implantorretidas pode estar comprometido por, dentre outros fatores, 

erros acumulados no procedimento de fundição. Estruturas fundidas 

podem sofrer distorções, desajuste marginal, e/ou bolhas, 
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consequentemente aumentando os efeitos da fadiga mecânica. 

Interações de tais fatores podem levar a falhas catastróficas tanto sob 

carga repetitiva, ou após concentração de tensões que excedam a 

resistência do material. Embora poucos dados científicos tenham sido 

publicados sobre a performance das ligas de cobalto-cromo para 

aplicações em próteses implantossuportadas, estruturas em cobalto-

cromo são as mais largamente utilizadas na implantologia devido sua 

alta resistência à fratura, módulo de elasticidade e dureza, ausência de 

potencial alergênico e componentes carcinogênicos (como o níquel e 

o berílio) e o baixo custo. Ao contrário, o titânio tem se tornado mais 

popular em superestruturas de próteses implanto-suportadas devido sua 

razão força-peso superior, reconhecida biocompatibilidade e 

resistência à corrosão. Sem contrariar a dificuldade de fundição das 

ligas de titânio, usualmente se utilizam materiais de revestimento 

especiais, altas temperatura de fusão e uma atmosfera inerte, pouca 

pesquisa foi conduzida a respeito da precisão de unidade de fundição 

recentemente comercializada para titânio em comparação com os 

aparelhos de centrífuga tradicionais. A respeito da precisão dos 

sistemas CAD/CAM para confecção de estruturas metálicas, as 

tecnologias de fundição continuam a ser largamente usadas por razões 

econômicas55. 

 O titânio tem uso crescente em próteses fixas e removíveis devido 

a sua excelente biocompatibilidade, alta resistência à corrosão e 
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propriedades mecânicas favoráveis. Não obstante tais vantagens, 

entretanto, titânio e ligas de titânio são, inerentemente, difíceis de 

fundir, pois possuem alto ponto de fusão e mostram forte reatividade ao 

oxigênio em tais temperaturas. Ligas de β-titânio têm sido sugeridas 

como uma solução para estes problemas. Elas oferecem certos 

benefícios tais como: menor temperatura de fusão e alta ductilidade 

com estruturas cúbicas centradas. Nos anos recentes, os implantes de 

titânio e as próteses tornaram-se de largo uso na clínica odontológica. 

Pode ocorrer pigmentação e descoloração ocorrendo com implantes 

dentários e em bases de dentaduras56. Recentemente, em um estudo 

com ligas de titânio, foi encontrado que liga experimental Ti-20Cr 

contém 20% em massa de cromo mostrou a menor descoloração e 

resistência à corrosão superior em soluções salinas contendo flúor57. 

Próteses sobre implantes múltiplas e unitárias demandam a 

confecção de estruturas parafusorretidas precisas. Mesmo com 

acuidade e técnicas laboratoriais e clínicas controladas, estruturas 

desadaptadas ainda podem ser produzidas. No caso de estruturas 

macroscopicamente desadaptadas, as estruturas implantossuportadas 

necessitam ser seccionadas, soldadas, soldadas a laser ou descartadas 

e refeitas. A importância de uma adaptação precisa entre estruturas 

metálicas implantossuportadas e implantes têm sido discutida 

extensivamente. Uma adaptação imprecisa entre infraestruturas 

implantossuportadas e implantes pode contribuir para perda óssea 
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marginal ao redor dos implantes, porém adaptação passiva absoluta 

entres os implantes e a estrutura pode ser muito difícil de alcançar 

clinicamente. 

O titânio é o material de escolha para os implantes, assim como a 

superestruturas são usualmente fabricadas em diferentes ligas metálicas. 

Tal polimetalismo pode induzir a uma corrosão galvânica detectável. 

Relatos foram realizados sobre diversos casos de falhas de restauração 

dental devido à falta de compreensão das propriedades da corrosão 

galvânica dos materiais restauradores58. A intensidade da corrosão 

galvânica é ditada por um número de fatores de influência. Dentre 

estes, a relação entre a superfície exposta aos eletrólitos é considerada 

como o mais importante fator de corrosão galvânica. Visto que, 

restaurações dentais sempre estiveram expostas na cavidade oral, o 

comportamento da corrosão galvânica é também influenciado por seu 

ambiente eletrolítico. Foi sugerido que a atividade microbiológica 

influencia a corrosão em uma variedade de ambientes, incluindo a 

cavidade oral59. 

 

1.14. Fundição e CAD/CAM 

Os avanços nas duas últimas décadas da tecnologia CAD 

(computer aided designing) CAM (computer aided manufacturing) 

resultaram no desenvolvimento de um número considerável de sistemas 

CAD/CAM para fabricação de restaurações protéticas. É sabido que as 
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restaurações CAD/CAM não apenas simplificaram a produção de 

restaurações, mas também melhoraram a qualidade dos modelos de 

trabalho. Além disso, foi apenas por meio desta tecnologia que as 

restaurações de titânio e zircônia fresadas tornaram-se possíveis. Nos 

dias de hoje, restaurações fabricadas por CAD/CAM são, 

rotineiramente, usadas na odontologia. Porém, ainda não existem 

evidências científicas de longo prazo que suportem o uso de 

restaurações sobre implantes fabricadas com CAD/CAM, 

principalmente quando comparadas com restaurações 

confeccionadas convencionalmente, para as quais já existem dados de 

taxa de sobrevivência e complicações de longo prazo60. 

 

1.15. Desenho da secção transversal da barra 

 Cargas sobre implantes dentais osseointegrados parecem 

depender de diversos fatores que incluem: (a) número, disposição e 

angulação dos implantes; (b) natureza da prótese (total, parcial ou 

unitária); (c) a resistência mecânica do implante no osso; e (d) 

magnitude, direção, localização e modo de ação das forças funcionais 

e parafuncionais sobre o implante restaurado. As propriedades dos 

diferentes materiais das superestruturas protéticas podem afetar, 

significativamente, tensões em osso simulado ao redor de implantes. 

Uma superestrutura composta de um material com um baixo módulo de 

elasticidade, como o ouro, aparentemente oferece menor resistência 
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às forças laterais durante a função do que as ligas rígidas não-preciosas, 

consequentemente, aumentando a tensão local ao osso. Além disso, 

diferenças nas propriedades do material, a forma da infraestrutura 

também pode ter efeito sobre as tensões nos implantes, assumindo que 

a superestrutura age com uma viga e que está deformada, 

principalmente, durante condições severas de mastigação. A 

hipotética influência da forma da secção transversal e as propriedades 

dos materiais de uma barra sobre implantes é melhor demonstrada por 

uma equação derivada da fórmula flexural da viga: K = -M / E . I61.  

Esta equação mostra que a curvatura (k) do eixo longitudinal de 

uma viga é proporcional ao momento de força (M) e inversamente 

proporcional à quantidade (E . I), que representa a rigidez flexural da 

barra. Por essa razão, uma mudança tanto no módulo de elasticidade 

e/ou na forma da secção transversal de uma barra pode afetar a 

quantidade de deflecção da infraestrutura e, consequentemente, as 

tensões nos implantes. Embora um estudo prévio detalhado já tenha 

demonstrado a vantagem mecânica do uso da superestrutura em viga 

I, considerações teóricas foram limitadas a seções de cantilevers retos 

de uma infraestrutura mandibular e hipóteses de carga simplificadas62.  

 As forças oclusais estão concentradas nas seções terminais do 

cantilever nas próteses fixas implantossuportadas. O maior montante do 

total de forças são registrados na seção posterior do cantilever63. Foi 

demonstrado que o segmento posterior preferido para mastigação 
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recebe aproximadamente 40% da carga total, enquanto o cantilever 

contralateral recebe 30%. Alterando ou eliminando contatos posteriores, 

a média das forças de mastigação giram em torno de 25 libras e a 

força de mastigação máxima em 36 libras na estrutura em cantilever64.  

Na evolução da fabricação das próteses, os clínicos relataram 

fratura da prótese primariamente ao pilar distal e na junção do 

cantilever. A fadiga é o fator primário de durabilidade clínica. A fadiga 

da liga metálica consiste: 1) na deformação e desenvolvimento de 

linhas e bandas de enfraquecimento do material enquanto a estrutura 

pode resistir às tensões recebidas; 2) a continuidade das tensões até 

ocorrer o crack inicial; e 3) propagação do crack até a fratura total da 

estrutura. As propriedades mecânicas do material e um desenho que 

minimize a deflecção pode ser o mais crítico62.  

 Nenhuma relação direta entre as propriedades mecânicas está 

disponível para predizer com precisão o limite de fratura de um 

material. Entretanto, parece existir uma relação entre o limite de fadiga 

e a resistência à tração máxima das ligas metálicas (o limite de fadiga 

se aproxima de 50% deste valor para várias ligas metálicas). Esta 

relação pode ser válida, considerando o aumento aparente na 

resistência à fadiga do material como resultado de tensões repetitivas. 

O módulo de elasticidade de um material está relacionado com o limite 

de fadiga da estrutura. Reflete as forças interatômicas e 

intermoleculares do material. Outras propriedades físicas, não estão 
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relacionadas ao tratamento mecânico ou de calor. Fraturas no 

segmento em cantilever tendem a aumentar quando a superestrutura é 

fundida em liga metálica com resistência à tração e módulo de 

elasticidade aumentados.  

 Os desenhos longitudinais e da secção transversal de uma 

estrutura de cantilever estão diretamente relacionados à resistência à 

deflexão. O momento de força criado por um cantilever é igual à força 

aplicada multiplicada pelo comprimento do braço de alavanca. O 

comprimento do cantilever é significativo para flexão, por isso, deve ser 

bem justificado clinicamente. As infraestruturas apresentam boa rigidez 

e durabilidade melhorada pelo aumento de metal na junção do 

cantilever com o pilar mais distal. Entretanto, os benefícios em limitar-se 

as dimensões da prótese incluem interferência reduzida com as 

estruturas orais e acesso adequado para higiene. A extensão vertical da 

estrutura é determinada pela extensão mais oclusal dos dentes 

remanescentes. A largura vestíbulo-lingual da barra é influenciada pelo 

posicionamento e largura do dente e relação espacial entre a língua e 

as bochechas. A estrutura deveria permitir pelo menos 2 mm de espaço 

para o tecido para higiene. A secção transversal em viga I pode 

minimizar a concentração de tensões na porção terminal dos implantes 

de uma prótese protocolo65.  
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1.16. Implantes inclinados 

O tratamento com implantes dentais para o tratamento do 

edentulismo total e parcial está bem documentado. Entretanto, na 

maxila posterior, o uso de implantes é, geralmente, limitado pela 

reabsorção óssea, pobre qualidade óssea e a presença dos seios 

maxilares. A impossibilidade de colocação de implantes nas regiões 

posteriores podem resultar no uso de próteses com longos cantilevers, 

aumentando o risco de falha do implante. Procedimentos diferentes 

foram propostos para o tratamento da maxila atrófica. O menos 

invasivo é o uso de implantes curtos; entretanto, quando a altura óssea 

é insuficiente mesmo para implantes curtos, alternativas reconstrutivas 

como enxerto ósseo autógeno e elevação do seio maxilar podem estar 

indicadas. Outras técnicas podem ser também utilizadas, tais como 

implantes colocados na região pterigomaxilar e implantes zigomáticos. 

Entretanto, cada uma das técnicas apresenta desvantagens, a 

exemplo de: morbidade nos sítios doadores, desconforto pós-

operatório, previsibilidade questionável e complexidade cirúrgica.  

O uso de implantes inclinados paralelos à parede anterior do seio 

maxilar foi proposta como uma alternativa conservadora para o 

tratamento da maxila edêntula. Implantes inclinados podem ser usados 

para evitar o seio maxilar, enquanto, também, permitem a redução do 

cantilever. Para simplificar o tratamento de maxilas atróficas usando 

implantes distais inclinados, uma técnica chamada “All-on-Four”, a qual 

permite a reabilitação da maxila usando 4 implantes foi desenvolvida66. 
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O uso de apenas 4 implantes para uma reabilitação completa fixa da 

maxila está suportada por poucos estudos clínicos, a maioria com curtos 

períodos de avaliação67,68, alguns autores sugerem o uso de um número 

maior de implantes para o tratamento reabilitador da maxila 

edêntula69,70. Por essa razão, estudos biomecânicos são necessários 

para definir o comportamento de somente 4 implantes com os dois 

posteriores inclinados, suportando uma reconstrução maxilar completa. 

A AEF tridimensional é uma técnica de simulação numérica usada em 

análise de engenharia. Dentro desta técnica, é possível verificar os níveis 

de tensões, trações e deslocamento nas estruturas quando sujeitas às 

cargas internas ou externas71.  

Uma comparação das tensões produzidas por angulações de 0, 

15 e 20 graus nos pilares foram feitas usando fotoelasticidade e 

extensometria. Tensões compressivas duplicavam próximas ao lado do 

implante, oposta à carga aplicada, quando as angulações variavam 

de 0 a 20 graus. Embora ocorresse um aumento estatisticamente 

significante na tensão quando a angulação do pilar aumentava, todas 

as 3 angulações produziram tensões que pareciam estar dentro da zona 

fisiológica para osso nos locais de fixação do extensômetros. Embora os 

resultados da fotoelasticidade ilustrem a localização geral e a 

concentração de tensão, mais dados quantitativos poderiam ser 

obtidos pelos gauges em diversos lugares72.  
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A reabilitação da mandíbula severamente atrófica usando 

próteses implanto-suportadas é, frequentemente, um desafio por causa 

da pobre qualidade e quantidade de rebordo residual, especialmente 

em pacientes com edentulismo há muito tempo. A maioria dos 

pacientes que utilizam dentaduras reclamam da perda progressiva de 

estabilidade durante a fonética e mastigação, e requer uma 

reabilitação fixa. Além disso, perda óssea progressiva na mandíbula 

pode levar a uma superficialização do nervo alveolar, o que pode 

causar dor aos usuários de dentadura durante a função. Em último 

caso, a colocação de implantes mesmo curtos, na região posterior da 

mandíbula pode estar contra-indiciada por causa do risco de violação 

do nervo. Procedimentos de aumento ósseo poderiam representar uma 

solução para facilitar a colocação do implante na mandíbula posterior, 

mas estes tipos de intervenção são pobremente aceito pelos pacientes. 

O uso combinado de implantes colocados axialmente e inclinados 

representa uma alternativa possível para o tratamento da mandíbula 

edêntula. A inclinação do implante pode ser cuidadosamente 

planejada pelo cirurgião para evitar dano às estruturas anatômicas 

importantes. Ao mesmo tempo, com implantes com comprimento 

adequado e inserção axial, a estabilidade primária pode ser alcançada 

permitindo a reabilitação imediata. Uma prótese fixa imediata 

suportada por um baixo número de implantes associada à carga 

imediata e possivelmente sem experimentar o edentulismo representa 

uma opção de tratamento satisfatório para os pacientes. 
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Falhas podem resultar da perda da osseointegração ou falha do 

pilar após a restauração e pode também estar relacionada à carga 

desfavorável ou alta concentração de tensões. A qualidade óssea é, 

também, um fator importante, com mais falhas encontradas em osso de 

menor densidade. Clinicamente, tais fatores são difíceis de investigar 

por não existir informações suficientes e variedade das amostras. 

Idealmente, o implante deve ser circundado por um camada óssea de 

pelo menos 1 mm para ótima osseointegração73. Implantes colocados 

na mandíbula anterior de humanos têm um alto índice de sucesso. 

Aproximadamente 90% dos implantes permaneciam em função por 

longos períodos de tempo. Menores taxas de sobrevivência foram 

observadas para implantes na maxila anterior. Quando dentes são 

perdidos na maxila anterior, o padrão de perda óssea não pode ser 

previsto precisamente. Esta mudança na morfologia óssea 

frequentemente dita o posicionamento do implante com seu longo eixo 

em diferentes ou exageradas angulações para satisfazer os requisitos de 

espaço e estética.  Não obstante a filosofia oclusal, as superfícies 

palatinas dos dentes da maxila anterior provêm uma rampa vertical 

para os dentes ântero-inferiores guiarem a mandíbula por meio de seus 

movimentos excursivos: protrusão e lateralidade. Consequentemente, a 

maior parte das cargas oclusais aplicadas na maxila anterior são 

anguladas em relação ao longo eixo dos implantes74.  

Estudos sobre a biomecânica de diferentes desenhos de próteses 

implantossuportadas podem ajudar a maximizar os resultados clínicos 
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do tratamento de implante. Cinco a seis implantes e cantilever distal 

foram tradicionalmente indicados para reabilitar a mandíbula e maxila 

edêntulas por meio de próteses fixas implanto-suportadas. Relatos 

clínicos têm mostrado sucesso a curto e médio prazo utilizando menos 

implantes combinados ou não com a inclinação do mais distal75. 

Entretanto, ainda é controverso o número de implantes que seriam 

necessários para suportar uma prótese implantossuportada com maior 

previsibilidade. A técnica do implante inclinado foi introduzida para 

casos selecionados de múltiplos implantes na maxila e mandíbula 

edêntulas. Na mandíbula, o procedimento pode ser usado quando o 

forame mentual está em uma posição baixa em relação ao rebordo 

alveolar para reduzir a extensão do cantilever e aumentar a área 

poligonal de suporte da prótese. Na maxila com atrofia óssea e 

presença do seio maxilar aumentado, implantes inclinados podem ser 

posicionados em áreas de alta densidade óssea, com emergência na 

região de primeiro molar. Sem o uso de implantes inclinados, estas 

regiões receberiam implantes mais curtos e necessitariam de cirurgia 

para aumento de seio maxilar ou enxerto ósseo, aumentando a 

complexidade do tratamento, tempo e custos.  

Os níveis de tensões experimentais para implantes inclinados e 

osso adjacente e a deformação dos componentes protéticos ainda 

não estão totalmente entendido. Forças axiais e não-axiais geradas 

durante a função oral podem resultar dos efeitos somatórios, 

sinergéticos e antagônicos da inclinação, número e distribuição dos 



Introdução   71 
 

implantes no arco. Estudos de extensometria76, matemático77 e 

fotoelástico78, têm sido usados para explicar o comportamento 

biomecânico de próteses implanto-suportadas simulando a variação do 

número e inclinação dos implantes. Os princípios biomecânicos são os 

fatores mais importantes no sucesso de próteses implanto-suportadas. 

Tratamento com implantes envolve tanto componentes biológicos 

como mecânicos. Neste sistema biomecânico, a sobrecarga pode 

envolver tanto perda óssea marginal e falha do componente por forças 

de mordida. Por causa da posição anatômica do seio maxilar, a 

colocação dos implantes no número e localização desejados não pode 

ser alcançado rotineiramente. Por esta razão os implantes são 

posicionados em uma posição de inclinação79. A necessidade de 

pilares angulados na implantologia tornou-se aceitável, com a 

necessidade de restaurações estéticas e funcionais. A anatomia dos 

maxilares e a morfologia dos rebordos residuais determinam a 

orientação e angulação que os implantes devem ser posicionados. 

Similarmente, a posição e morfologia dos dentes são determinadas por 

considerações estéticas e funcionais.  

O seio maxilar tende a aumentar com o tempo, o volume ósseo 

residual insuficiente torna a colocação do implante posterior ao 

primeiro molar difícil. Os primeiro e segundo molares são os dentes mais 

comumente ausentes, perdidos devido à doença periodontal ou cárie. 

Embora não indispensáveis, os molares são importantes por razões 
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mastigatórias e podem ser reabilitados com sucesso por meio de 

próteses fixas suportadas por implantes osseointegrados. Muitas opções 

terapêuticas para a reabilitação da maxila posterior foi sugerida. 

Cantilevers distais são uma estratégia conhecida para o 

posicionamento de dentes na ausência de suporte fixo. Entretanto, 

taxas de sobrevivência para próteses implanto-suportadas com longas 

extensões distais são, geralmente, menores que próteses com 

cantilevers mais curtos; as complicações incluem: afrouxamento de 

parafuso, fratura mecânica do implante ou componente da prótese e 

perda óssea ao redor do implante distal.  

A colocação de implantes curtos é um tratamento alternativo, 

mas desaconselhado em osso de qualidade pobre. Compactação 

óssea pelo uso de osteótomos é outra abordagem de tratamento, mas 

apresenta limitações na quantidade possível de volume ósseo a ser 

ganho. Levantamento de seio é, ainda, outro procedimento que está 

bem documentado na literatura, mas a aceitação do paciente é 

relativamente baixa devido ao risco de morbidade, dilema da escolha 

do enxerto e custos. Além disso, o enxerto pode resultar em 

complicações, tais como: infecção e consequente perda óssea. A 

colocação de implantes na tuberosidade e área do processo 

pterigóideo tem sido usada para evitar o seio maxilar. Entretanto, esta 

modalidade de tratamento está associada com o risco de dano 

vascular devido à presença da artéria maxilar descendente e suas 
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ramificações próximas à região da fossa pterigopalatina. Implantes 

zigomáticos parecem ter um valor adicional ao repertório terapêutico 

para a abordagem de maxilas atrofiadas, entretanto, pelo fato deste 

tipo de implante ser ancorado no osso denso do zigomático facial, 

experiência considerável é requerida para sua instalação.  

Ultimamente, tem sido documentado a eficácia clínica de 

implantes distais inclinados, colocando-os paralelos à parede anterior 

do seio maxilar e posicionando a plataforma do implante em posição 

mais posterior80.  Implantes inclinados podem ser ancorados na pirâmide 

óssea anterior do seio maxilar, onde não existem estruturas anatômicas 

vitais, tais como artérias ou nervos. Implantes múltiplos unidos seguindo 

esta abordagem tornam possível estender o suporte da prótese para 

posterior, reduzindo os braços de cantilever. Provavelmente, a 

inclinação de implantes não tem nenhum efeito adjuvante sobre a 

reabsorção óssea. As vantagens do conceito de função 

imediata/precoce são bem conhecidos. A possibilidade de instalação 

imediata da prótese fixa é a vantagem mais óbvia, mas o protocolo é 

também mais demorado tanto para paciente como para dentista. O 

conceito de função imediata/precoce pode ser considerado uma 

verdadeira opção terapêutica moderna81.  

O tradicional protocolo de Branemark sugeriu um período de 

cicatrização de 3 a 6 meses subseqüente a colocação do implante 

para obter uma firme osseointegração. Entretanto, o progresso recente 
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na implantodontia tem demonstrado que carga imediata em implantes 

após a instalação é possível sem o sacrifício do sucesso dos implantes 

(80;4-7). A estabilidade primária dos implantes tem sido descrita como 

uma das mais importantes variáveis que afetam o sucesso dos implantes 

carregados imediatamente. É possível afirmar que não é a carga em si 

que ameaça a osseointegração, mas micromovimentação excessiva 

na interface implante-osso. O limite para o nível de micromovimentação 

deletéria tem sido asseverado dentro da faixa de 50 a 150 µm82. Além 

do nível de micromovimentação, encapsulação fibrosa pode ocorrer 

ao redor dos implantes inseridos. Na maxila anterior, a reabsorção óssea 

é uma conseqüência freqüente da extração dentária. Pilares angulados 

são, frequentemente, necessários para compensar tais situações. Para 

situações de carga tardia, um pilar angulado pode ser empregado com 

sucesso para confeccionar uma prótese implanto-retida. Para situações 

de carga imediata, nas quais a osseointegração entre a interface do 

osso e do implante não tenha acontecido, a influência dos pilares 

angulados sob tais situações parece ser desconhecida, especialmente 

com respeito à estabilidade primária de um implante envolvido. 

Clinicamente é virtualmente impossível introduzir algum dispositivo 

dentro da interface implante-osso para tentar investigar o nível de 

micromovimentação entre o osso e o implante sobre força mastigatória. 

Diversos parâmetros têm sido usados no passado em estudos clínicos e 

experimentais para representar a estabilidade primária. Tais parâmetros 

incluem torque de inserção, torque de remoção; torque de corte; força 
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de remoção, dados do perioteste e quociente de estabilidade do 

implante, como derivado da análise da frequência de ressonância; 

entretanto, pode parecer que a maioria destes parâmetros tem baixa 

sensibilidade ou que a correlação entre tais parâmetros é de alguma 

forma questionável. Sob tais circunstâncias, AEF é uma técnica eficiente 

para avaliação, não apenas do nível de micromovimentação, mas 

também dos padrões de distribuição de tensões. 

Considerações biomecânicas podem desempenhar um papel 

central quanto ao planejamento de PPFs suportadas por implantes 

osseointegrados. Cargas funcionais aplicadas sobre a prótese são 

transferidas através do implante ao osso adjacente. Entretanto, quando 

excedidos os limites fisiológicos do osso, que são diferentes para tração 

e compressão, a reabsorção pode ocorrer. Eventualmente, o implante 

deve ser removido devido à perda da osseointegração. A importância 

de modelos biomecânicos experimentais é adicionar informações 

relacionadas a situações clínicas. Modelos fotoelásticos e elementos 

finitos têm sido usados para determinar a resposta óssea à carga 

externa sobre implantes. Modelos fotoelásticos simulam implantes 

fixados no osso e tensões máximas de cisalhamento (isocromáticas) 

dentro do modelo sob carga, o “osso”, são observadas. Usualmente o 

modelo é bidimensional e a geometria dos maxilares não é 

considerada. Quando modelos fotoelásticos, incluindo implantes 

cilíndricos são analisados, franjas caracterizando áreas de 
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concentração de tensões são observadas na zona coronal e, mais 

ainda, no ápice do implante. Com esta técnica, as tensões normais 

dentro do material simulando o osso não podem ser detectadas. Por 

essa razão, outras abordagens deveriam ser incorporadas. Além disso, 

em tal abordagem experimental, deve-se lembrar que material 

isotrópico fotoelástico está simulando material ortotrópico, o osso. Com 

os modelos de elementos finitos, a geometria do sistema e as 

propriedades mecânicas dos tecidos biológicos podem ser definidas. A 

análise provê tipos de tensões. Quando modelos de elementos finitos de 

implantes cilíndricos foram estudados, tensões de tração e compressão 

foram desenvolvidas em diferentes localizações ao redor do implante. 

Entretanto, estes modelos numéricos não estão sujeitos a problemas 

mecânicos reais na conexão entre implante e osso. A carga, também 

ideal, difere da real na ocorrência in vivo. Por conseguinte, a influência 

sobre a distribuição de tensões no osso circunjacente está diminuída. 

Pelo fato de cada técnica de modelos mostrar limitações, técnicas 

experimentais complementares são usualmente requeridas para 

verificação.  

Uma abordagem experimental diferente, por meio de 

transdutores miniaturizados de strain gauge podem ser usados para 

registrar tensões sobre pilares ou dentaduras. Um método que usa strain 

gauges ligados a implantes cilíndricos pode prover informação 

adicional experimental in vitro comparado com técnicas fotoelásticas, 
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tais como tipos de tensão e quantificação83. Embora os dados utilizando 

strain gauges sejam obtidos de locais discretos sobre a estrutura, 

quando comparados com dados alcançados pelo uso de métodos 

numéricos, tais abordagens experimentais superam os modelos 

numéricos estéreis e poderiam ser consideradas como um auxílio para 

verificar e aceitar seus resultados. Pilares angulados são usados para 

corrigir a colocação do implante em posição não ideal devido à 

estrutura óssea. A presença do seio maxilar ou forame mentual e nervo 

alveolar inferior usualmente impede a inserção de implantes longos (> 

10 mm) nas área distais de maxilas e mandíbulas reabsorvidas. Implantes 

curtos (< 10 mm) também podem inibir altos níveis de estabilidade inicial 

primária, considerada um dos mais importantes fatores para o sucesso 

da osseointegração dos implantes no protocolo de carga imediata. 

Implantes longos e inclinados (> 13 mm) têm sido advogados por alguns 

pesquisadores para obter altos níveis de estabilidade primária. 

Adicionalmente, implantes inclinados podem otimizar o distanciamento 

ântero-posterior dos implantes provendo suporte molar satisfatório para 

uma prótese total fixa de 12 elementos mastigatórios. Este desenho da 

prótese total fixa também elimina o uso de extensões cantilever, 

geralmente vistas com implantes verticais para obter o mesmo número 

de elementos mastigatórios84.  
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1.17. Efeitos do cantilever 

Existem diferentes opiniões na literatura a respeito da influência 

dos cantilevers na longevidade de um complexo restaurador. Foi 

estabelecido que cantilevers em PPFs implantossuportadas colocam em 

risco a prótese por causa da ação de alavanca e a deflecção sob 

carga85. O principal objetivo de uma prótese implanto-retida é 

assegurar que os requisitos estéticos e fonéticos do paciente sejam 

alcançados com o mínimo desconforto e poucas complicações. 

Desenhos protéticos têm ditado a colocação do implante, então é 

lógico desenvolver desenhos que minimizem os problemas de 

alinhamento. Restrições estéticas, pobre qualidade óssea em uma área 

específica, e a necessidade de enxertos ósseos extensos são 

considerações críticas. Em geral, é uma sábia decisão utilizar 2 ou mais 

pilares quando se planeja a prótese com cantilever. Esta regra geral 

pode ser afetada pela falta de forças sobre a prótese e o tamanho do 

pôntico em cantilever. O alinhamento dos implantes que sejam 

suficientemente paralelos para assentamento passivo da prótese é um 

desafio. Os problemas de alinhamento foram largamente controlados 

com a melhora da comunicação entre cirurgião e protesista, técnicas 

de enxerto previsíveis, guias cirúrgicos bem planejados e componentes 

protéticos mais duráveis. Existem condições nas quais o alinhamento do 

implante é um trabalho árduo. Por exemplo, alinhar um implante 

colocado na posição central da maxila com um colocado na área do 
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canino é difícil por causa da angulação do osso. Os eixos axiais dos 

implantes, frequentemente, destoam um do outro, mas com o desenho 

inovador das próteses em cantilever, os implantes não precisam, 

necessariamente, estar paralelos. Enxertos ósseos extensos, 

particularmente na área de seio podem complicar o plano de 

tratamento como um todo e ainda diminuem o sucesso a longo prazo.  

O incisivo lateral superior e incisivos inferiores são áreas difíceis 

para colocação de implantes por causa das dimensões restritas. 

Implantes com diâmetros estreitos são adequados para próteses sobre 

implante individuais, mas são questionáveis com pilares de próteses 

múltiplas. Implantes, usualmente, não são possíveis na posição do 

incisivo lateral superior ou posições de incisivos inferiores. Em geral, 

restaurações esplintadas são restritas a 3 ou 4 unidades. Colocação de 

implantes de largo diâmetro nas posições do central com cantilevers 

nos laterais são preferíveis, quando ocorre ausências múltiplas de dentes 

ântero-superiores. Do mesmo modo, o incisivo mandibular pode estar 

em cantilever de um implante de largo diâmetro na posição de 

canino86.  

A qualidade e quantidade óssea em um sítio de implante 

desejado pode, frequentemente, ser determinado por radiografias de 

alta qualidade ou tomografias. Algumas vezes, um sítio deficiente pode 

ser evitado pelo redesenho de uma prótese para incluir um pôntico em 

cantilever para o evitando o enxerto. 
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Nos primeiros anos do uso dos implantes, a falha na 

osseointegração era alta para os padrões presentes (10%)87. Embora a 

falha inicial antes de receber carga seja rara atualmente (menor que 

1%)88, ela, ocasionalmente, ocorre. Quando um implante é perdido 

durante a cicatrização inicial, uma decisão é necessária para repor o 

implante. A espera para reabilitação protética por vários meses causa 

maior desconforto e aumenta os custos para os pacientes, e não existe 

garantia de que os resultados de um novo procedimento não sejam os 

mesmos da primeira cirurgia. A decisão de reinserção de um implante 

perdido pode ser evitada se o planejamento do desenho da prótese for 

modificado para incluir um pôntico em cantilever na área do implante 

que falhou. A decisão de incluir uma prótese em cantilever depende do 

número de implantes disponíveis para prótese e suporte ósseo ao redor 

dos implantes. 

 O número de pacientes solicitando reconstruções 

implantossuportadas aumentou consideravelmente nos últimos anos. 

Esta terapia está, frequentemente, limitada pelo custo financeiro, e 

também por situações clínicas como deficiências ósseas e/ou a 

presença de estruturas anatômicas (seio maxilar e forame mentual) em 

áreas onde os implantes seriam idealmente posicionados. Para tratar 

tais pacientes, um número de procedimentos cirúrgicos, tais como: 

regeneração óssea guiada e elevação do seio maxilar foram 

desenvolvidas. O aumento do custo e a morbidade de tratamentos 
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complexos usando abordagens de cirurgias avançadas podem limitar a 

escolha por tais tratamentos na prática diária. 

Uma alternativa seria o uso de próteses fixas com extensões em 

cantilever que permite uma reabilitação mais extensa em áreas 

edêntulas89. O tamanho do cantilever da superestrutura de uma prótese 

implantossuportada têm sido considerado um fator importante na 

transferência de força que resulta de uma carga oclusal por meio do 

implante para o osso de suporte. Questão igualmente importante é se a 

localização da carga oclusal sobre uma prótese implantossuportada é 

uma consideração importante do padrão de distribuição de tensões no 

osso adjacente ao implante. A incorporação de extensões cantilever 

em próteses parciais fixas implantossuportadas podem resultar em 

condições de carga desfavoráveis e a ocorrência de concentração de 

tensões excessivas no sítio do implante. Isto pode causar dano ao 

implante como também aos tecidos de suporte adjacentes e, 

consequentemente, comprometer o prognóstico a longo prazo da 

reabilitação. Maiores concentrações são desenvolvidas nos implantes 

que suportam cantilever que implantes sem esse elemento90.  

No tratamento de múltiplas ausências dentárias em pacientes 

parcialmente desdentados, reconstruções dos sítios de implante são 

normalmente designadas, de tal forma que os pilares estejam 

localizados em ambas as terminações de uma PPF. Uma possível opção 

para este conceito é a incorporação de cantilever de PPF sobre 
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implantes91,92. Nos primórdios dos implantes osseointegrados, pacientes 

com mandíbulas edêntulas eram tratados, frequentemente, com 

reconstruções fixas com implantes posicionados entre os forames 

mentuais aplicando carga bilateral distal sobre os cantilevers. Esta 

modalidade de tratamento demonstrou altas taxas de sucesso a longo 

prazo. Nos pacientes parcialmente dentados e em casos de condições 

locais desfavoráveis, com o rebordo residual exibindo defeitos ósseos 

verticais e horizontais ou estruturas anatômicas limitantes, especialmente 

seios maxilares expandidos – duas opções para tratamento podem ser 

consideradas: regeneração óssea guiada ou reabilitação do sítio 

edêntulo com próteses fixas com extensão cantilever. Por conseguinte, 

procedimentos de aumento ósseo apresentam risco maior para as 

complicações devido ao enxerto, técnicas cirúrgicas difíceis e tempo 

de cicatrização prolongado. Por outro lado, próteses com cantilever 

permitem uma reabilitação um pouco mais simples. Próteses 

implantossuportadas com cantilever oferecem uma restauração fixa 

para pacientes que recusam procedimentos cirúrgicos extensivos e que 

têm condição financeira limitada. PPFs com cantilever utilizando dentes 

pilares naturais tem pobre diagnóstico reportado, variando de 36% 

(20;2-3) de falha até 40% (20; 4) em 5 a 7 anos93. A estabilização em 

arco total pode melhorar o prognóstico de longo prazo reduzindo a 

taxa de insucesso a menos de 10% por um período de 5 a 8 anos, porém 

dificuldades protéticas e pré-requisitos de manutenção periodontais 

rígidas tornam a PPF com cantilever usando dentes naturais como 
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pilares de risco, tecnicamente difícil e imprevisível para periodontistas e 

clínicos94. Próteses implanto-retidas utilizam cantilever por meio do 

sistema barra-clipe ou por meio de retenção por parafuso em 

dentaduras fixas. Próteses com cantilever retidas por implantes 

provaram ser mais confiáveis que PPFs usando dentes naturais como 

pilares particularmente quando utilizados na mandíbula95. Tais próteses 

implanto-retidas utilizam o desenho de arco completo, aumentando a 

estabilização com esplintagem dos implantes com retenção da prótese 

por parafusos.  

Complicações de próteses fixas e removíveis implanto-retidas 

apresentam falhas primariamente na superfície usinada, no hexágono 

externo e no diâmetro de 3,75 mm dos implantes. Tais falhas estão 

concentradas, principalmente, em desapertamento ou fratura do 

parafuso do pilar, fratura do implante, fratura da prótese e perda óssea 

crestal. Parece não haver consenso se a perda óssea na crista ocorre 

antes da fratura do implante ou se a fratura do implante causa perda 

óssea. Uma maior incidência de fratura de implante ocorre em próteses 

parciais fixas suportadas apenas por apenas 2 implantes96. Como 

resultado destes relatos desanimadores, poucos dentistas restauradores 

têm sido encorajados a recomendar PPF com cantilever para seus 

pacientes, particularmente na maxila. Objeções percebidas para PPF 

com cantilever implanto-retida podem ser infundadas com o advento 

das melhoras tecnológicas para componentes do implante e desenho: 

(1) Superfícies tratadas para implantes dentais aumentam a aposição 
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óssea, força e retenção; e (2) implantes de largo diâmetro (4,1 ou 

maiores) têm eliminado a fratura de implante. Enquanto implantes com 

superfície usinada e plataforma larga têm demonstrado uma maior taxa 

de insucesso97, isto não parece ser experimentado com implantes de 

superfície tratada98; (3) a eliminação de componentes longos e 

microgaps99 podem reduzir a movimentação prótese/pilar e melhorar 

relação coroa-implante; (4) componentes cimentados eliminam a 

fratura ou desaperto de parafusos oclusais e eliminam a controvérsia a 

respeito de carga estática ou passividade.  

Em um estudo, Williams et al100. usaram método de elementos 

finitos para analisar a falha de próteses fixas suportadas por implantes 

osseointegrados. A falha foi devida ao desenvolvimento de altas 

tensões de cisalhamento na estrutura metálica adjacente ao implante 

mais distal. Quando tensões de cisalhamento excedem um valor crítico 

(descrito como critério de falha de Von Mises) devido às cargas 

mastigatórias, então, ocorrem deformação permanente do metal e 

falha na porcelana de recobrimento ou no material acrílico usado. O 

desenho de extensões cantilever simples é possível por meio de 

procedimentos matemáticos quando a forma de tais estruturas são, 

geralmente, uniformes e o material é homogêneo. Entretanto, em uma 

situação dental, a estrutura metálica pode ter formas com seções 

transversais complexas e construídas com uma variedade de materiais 

diferentes com uma gama de propriedades do material, tais como: 

metais dúcteis com superfícies restauradoras plásticas. Modernos 
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métodos de desenho para problemas de engenharia complexos 

podem ser estudados pelo método dos elementos finitos. Nos anos 

recentes, o AEF tem sido usado largamente na área de biomecânica, 

incluindo a otimização do desenho de próteses fixas, a forma ótima do 

implante e as tensões desenvolvidas no osso ao redor dos implantes101.  

Adell et al102. sugeriram que o comprimento do cantilever deveria 

estar limitado a dois dentes distais ao implante terminal na mandíbula e 

apenas um na maxila. Takayama103 calculou as tensões em uma 

prótese total mandibular conectada a uma fixação rígida por 

implantes. Ele encontrou que a máxima extensão do cantilever é 

altamente dependente do comprimento ântero-posterior e 

recomendou que a extensão máxima do cantilever para uma 

configuração que utiliza de 4 a 6 implantes não deveria ser maior que o 

dobro do comprimento ântero-posterior. O estudo mostrou que a 

extensão máxima do cantilever deveria ser reduzida pela metade 

quando o comprimento do implante fixado for reduzida em um terço. 

Embora muitas recomendações tenham sido feitas observando o 

comprimento do cantilever, o comprimento ideal é aquele que permite 

distribuição uniforme de forças funcionais ao osso sem sobrecarregar a 

interface osso/implante.  

Próteses implantossuportadas com cantilever, também 

conhecidas como próteses híbridas, têm sido largamente descritas na 

literatura. O termo híbrido descreve uma combinação de desenhos 

protéticos definidos como uma rígida ancoragem de uma dentadura 
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removível usando implantes esplintados e diferentes materiais, tais como 

próteses implanto-suportadas metalo-cerâmicas ou metal-resina. 

Estabilidade aumentada, retenção e custo-benefício da colocação de 

poucos implantes representam as principais vantagens das próteses 

com cantilever. Embora as próteses híbridas tenham sido usadas no 

tratamento do edentulismo por mais de duas décadas, muitas 

considerações ainda existem a respeito do número de complicações 

associadas a este tipo de reabilitação104.  
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2. Proposição 

O objetivo do presente estudo foi comparar as tensões induzidas na 

interface osso-implante em diferentes planejamentos de próteses fixas 

totais implantossuportadas – protocolo de Branemark, após a aplicação 

de carga estática sobre as estruturas. As tensões foram analisadas e 

comparadas de forma qualitativa e quantitativa com auxílio do método 

de fotoelasticidade.  

Os objetivos específicos foram avaliar as tensões desenvolvidas nos 

implantes centrais e distais nas infra-estruturas metálicas, após a 

aplicação de carga estática na região central e distal de cada tipo de 

barra protética. Os planejamentos estudados incluíram:  

i) barras com 4 e 5 implantes; 

ii) barras fundidas em Co-Cr e Ticp grau I 

iii) barras com e sem cantilever; 

iv) barras com todos os implantes retos; e com centrais e mediais 

retos e distais inclinados; 

v) barras fundidas em viga convencional e viga I. 
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3. Material e métodos 

Os grupos (n=1) foram divididos da seguinte forma (ver legenda ao 

final da listagem): 

4ITISCREVC 4ICOSCREVC 5ITISCREVC 5ICOSCREVC 

4ITISCREVI 4ICOSCREVI 5ITISCREVI 5ICOSCREVI 

4ITISCINVC 4ICOSCINVC 5ITISCINVC 5ICOSCINVC 

4ITISCINVI 4ICOSCINVI 5ITISCINVI 5ICOSCINVI 

4ITICCREVC 4ICOCCREVC 5ITICCREVC 5ICOCCREVC 

4ITICCREVI 4ICOCCREVI 5ITICCREVI 5ICOCCREVI 

4ITICCINVC 4ICOCCINVC 5ITICCINVC 5ICOCCINVC 

4ITICCINVI 4ICOCCINVI 5ITICCINVI 5ICOCCINVI 

Legenda: 4I – 4 implantes; 

  5I – 5 implantes; 

  TI – fundida em titânio cp; 

CO – fundida em Co-Cr; 

  CC – com cantilever; 

  SC – sem cantilever; 

  RE – implantes retos; 

  IN – implantes mediais retos e distais inclinados;   

  VC – viga convencional; 

  VI – viga I. 
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3.1. Obtenção do molde de silicone e padrões em resina acrílica 

Padrões em resina acrílica duralay (Reliance Dental MFG Co., 

Worth, USA) foram confeccionados a partir de matrizes de alumínio 

usinadas em oficina de precisão (Figura 1). Para a confecção dos 

padrões, as matrizes eram posicionadas sobre uma placa de vidro 

isolada com vaselina previamente individualizada com barreiras laterais 

de cera tipo utilidade, servindo como moldeira (Figura 2). O silicone 

para duplicação (Silicone Master, Talladium do Brasil, Curitiba, PR, Brasil) 

era manipulado seguindo as recomendações do fabricante utilizando 

220 ml de base para 10 ml de catalisador durante 50 segundos e então 

vertido sobre a placa de vidro com a matriz já posicionada (Figura 3). 

 

Figura 1. Matrizes metálicas em alumínio 

 

       

Figura 2. (a) Placa de vidro com cera utilidade nas laterais, 

(b) matriz posicionada 
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Figura 3. (a) Silicone master manipulado; (b) silicone vertido sobre a 

matriz na placa de vidro 

Após 24 horas, o molde de silicone master com o processo de 

presa já finalizado, era, então, deslocado da placa de vidro. A matriz 

retirada do interior do molde. O espaço negativo criado era, em 

seguida, preenchido com resina acrílica de polimerização rápida 

duralay manipulada de acordo com as intruções do fabricante. Após 30 

minutos, o padrão de duralay conseguido pelo processo de 

polimerização da resina acrílica era removido do molde (Figura 4) e 

recebia acabamento com fresas de tungstênio tipo max-cut para peça 

reta. 

            

Figura 4. (a) Resina acrílica duralay polimerizada; (b) após 30 minutos 

removida do molde de silicone 

O processo de confecção do padrão foi realizado duas vezes 

para cada tipo de barra, pois uma seria fundida em liga de Co-Cr e a 

outra em Ti cp grau I. Ao final do processo, foram conseguidos 8 tipos de 
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padrões diferentes, totalizando ao todo 16 peças, uma vez que, cada 

tipo de padrão estava replicado. Os padrões foram armazenados em 

água destilada por 24 horas.  

 

3.2. Inclusão e fundição 

Os padrões em duralay receberam os canais de alimentação em 

cera (Dentaurum, Ispringen, Alemanha) (Figura 5), para serem, então, 

incluídos no revestimento próprio para fundição em Co-Cr ou titânio. 

         

Figura 5. a) Padrão de duralay para 4 implantes sem cantilever e viga I; 

b) 4 implantes sem cantilever viga convencional 

                       

Figura 5. c) Padrão de duralay para 4 implantes com cantilever viga I;  

d) 4 implantes com cantilever viga convencional 
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Figura 5. e) Padrão de duralay para 5 implantes sem cantilever e viga I; 

f) 5 implantes sem cantilever viga convencional 

               

Figura 5. g) Padrão de duralay para 5 implantes com cantilever e viga I; 

h) 5 implantes com cantilever viga convencional 

Para o processo de inclusão em revestimento, os padrões foram 

fixados às bases formadoras de cadinho, pulverizados com spray 

redutor de tensão de superfície (Waxit, DeguDent GmbH, Hanau-

Wolfgang, Alemanha) e deixados secando em temperatura ambiente 

Por sobre a base, era encaixado um anel de aço inoxidável. Os anéis 

de fundição receberam alívio interno com cinta livre de amianto (Kera-

Vlies, Dentaurum, Pforzheim, Alemanha) (Figura 6).  
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Figura 6. a) Padrão fixado na base de borracha; b)anel de fundição 

pronto para receber o investimento 

Para o processo de inclusão dos padrões, foram usados os 

revestimentos indicados para as ligas correspondentes. Para as ligas de 

Co-Cr, o revestimento Cromocast® (Polidental Ind.Com.Ltda,Cotia-SP) 

foi manipulado usando 450 gramas de pó e 63 ml de líquido. Para o 

titânio comercialmente puro grau I, foi utilizado Rematitan Plus 

(Dentaurum, Ispringen, Alemanha), na proporção 450g do pó, 43,20 ml 

do líquido e 28,80 ml de água destilada. Nas duas situações, o 

revestimento correspondente foi espatulado mecanicamente a vácuo 

por 60 segundos em espatulador elétrico (Turbomix, EDG Equipamentos 

e Controles Ltda., São Carlos, SP, Brasil), depois foi vertido no anel sob 

vibração cuidadosa para preenchimento do mesmo. O anel 

permaneceu sobre a bancada em temperatura ambiente até o início 

da reação de cristalização do revestimento. Após cerca de 40 minutos, 

a camada mais superficial do revestimento era  removida em 

recortador de gesso e o anel levado ao forno elétrico (EDG10P-S, EDG 

Equipamentos e Controles Ltda.) para expansão do revestimento e 

eliminação da cera e resina. Para as fundições em Ti cp grau I, foi 
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utilizado o ciclo térmico indicado na figura 7. Para as ligas de Co-Cr, 

empregou-se o ciclo representado na figura 8. 

        

Figura 7. Ciclo térmico de expansão do revestimento e eliminação da 

cera para fundição em Ti cp 

 

Figura 8. Ciclo térmico de expansão do revestimento e eliminação da 

cera para fundição em Co-Cr 

As fundições foram realizadas na máquina Discovery Plasma (EDG 

Equipamentos e Controles Ltda., Brasil)(Figura 9), que promove fusão por 

arco voltaico de corrente contínua por meio de eletrodo de tungstênio, 

sobre crisol (cadinho) especial de cobre e sob vácuo e atmosfera inerte 
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de argônio. A unidade de fundição da máquina Discovery Plasma é 

formada por duas câmaras interligadas. O metal a ser utilizado deve 

apresentar-se sob a forma de pastilhas, as quais são posicionadas sobre 

o crisol de cobre na câmara superior e fundidas pela corrente elétrica 

gerada por arco voltaico. Depois de fundido, o metal é injetado no 

molde, posicionado na câmara inferior, por ação do vácuo gerado nas 

duas câmaras e da pressão de argônio aplicada à câmara superior. 

Todo processo de fundição ocorre de maneira programada e 

automática 

 

Figura 9. Máquina Discovery Plasma 
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3.3. Desinclusão e acabamento 

Após o processo de fundição e adequado resfriamento do 

revestimento, as barras foram desincluídas (Figura 10) e os condutos de 

alimentação foram seccionados com discos de carborundum. Em 

seguida, os corpos de prova foram jateados com óxido de alumínio 

(Polidental® Indústria e Comércio Ltda., São Paulo-SP, Brasil) de 

granulação de 100μm, sob pressão de 80lib/pol2, tomando-se o 

cuidado de evitar que o jato danificasse as regiões de assentamento 

sobre os pilares. O acabamento consistiu apenas na remoção de 

pequenos nódulos e  rebarbas com brocas de tungstênio em alta 

rotação e sob refrigeração constante. 

           

Figura 10. a) Anel após o processo de fudição; b)barra desincluída 
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3.4. Estruturas metálicas 

Após o processo de fundição, chegou-se ao número de 16 

estruturas metálicas, distribuídas da seguinte forma: 

Cobalto-Cromo Titânio 

4 implantes, sem cantilever, viga 

convencional 

4 implantes, sem cantilever, viga 

convencional 

4 implantes, sem cantilever, viga I 4 implantes, sem cantilever, viga I 

4 implantes, com cantilever, viga 

convencional 

4 implantes, com cantilever, viga 

convencional 

4 implantes, com cantilever, viga I 4 implantes, com cantilever, viga I 

5 implantes, sem cantilever, viga 

convencional 

5 implantes, sem cantilever, viga 

convencional 

5 implantes, sem cantilever, viga I 5 implantes, sem cantilever, viga I 

5 implantes, com cantilever, viga 

convencional 

5 implantes, com cantilever, viga 

convencional 

5 implantes, com cantilever, viga I 5 implantes, com cantilever, viga I 

Tabela 1. Configuração das estruturas metálicas para cada tipo de liga 
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As medidas das infraestruturas (Figuras 11 a 18) independem de 

sua configuração: 

 a) distância entre orifícios: 16 mm; 

 b) diâmetro do orifício: 4,1 mm; 

 c) comprimento do cantilever: 13 mm; 

 d) largura da viga convencional e viga I: 4 mm; 

 e) largura da base da viga I: 7 mm; 

 d) extensão distal sem cantilever: 2 mm; 

 f) espessura: 7 mm.  

 As massas das vigas estão indicadas nas figuras abaixo. 

 

 

Figura 11. Barra para 4 implantes sem cantilever viga convencional –  

cobalto-cromo e titânio 
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Figura 12. Barra para 4 implantes sem cantilever viga I – cobalto-

cromo e titânio 

 

Figura 13. Barra para 4 implantes com cantlever viga convencional  - 

cobalto-cromo e titânio 

 

Figura 14. Barra para 4 implantes com cantlever viga I – cobalto-cromo 

e titânio 
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Figura 15. Barra para 5 implantes sem cantlever viga convencional – 

cobalto-cromo e titânio 

 

Figura 16. Barra para 5 implantes sem cantlever viga I – cobalto-cromo e 

titânio 

 

Figura 17. Barra para 5 implantes com cantlever viga convencional – 

cobalto-cromo e titânio 
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Figura 18. Barra para 5 implantes com cantlever viga I – cobalto-

cromo e titânio 

 

3.5. Captura e cimentação dos cilindros protéticos 

 Após a confecção das 16 barras, cilindros foram capturados nos 

orifícios que tinham diâmetro compatível para receber os abutments 

tipo minipilar cônico CM (cone morse) com plataforma de 4,1 mm 

(Neodent, Curitiba, PR, Brasil). Com um total de 8 infraestruturas com 4 

orifícios e 8 com 5 orifícios, um total de 72 cilindros de minipilar cônico 

foram cimentados nas 16 estruturas. O processo de captura e 

cimentação foi, então, executado. 

 Em duas matrizes metálicas com 4 e 5 orifícios, respectivamente, 

correspondendo exatamente à posição dos orifícios nas barras para 4 e 

5 implantes, análogos de minipilar cônico foram posicionados e fixados 

com resina tipo duralay (Figura 19). 
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Figura 19. Análogos fixos na matriz para posterior captura dos cilindros 

protéticos 

 Os cilindros de titânio foram, então, parafusados aos análogos 

(Figura 20). Cimento resinoso Rely X™ U100 (3M ESPE, Alemanha) foi 

manipulado (Figura 21) seguindo as recomendações do fabricante e 

besuntado nas estrias horizontais dos cilindros. A infraestrutura foi levada 

em posição (Figura 22) e efetuou-se uma pré-polimerização do cimento 

por 3 segundos em cada cilindro para facilitar a remoção dos excessos. 

Feito isso, cada cilindro recebeu luz fotopolimerizadora por mais 60 

segundos em cada face (vestibular, lingual, mesial e distal) (Figura 23). 

Após 24 horas, os tubos dos cilindros foram cortados com disco de 

carburundum ao nível da barra. 
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Figura 20. Cilindros parafusados aos análogos e cimento resinoso Rely 

X™ U100 

 

Figura 21. Manipulação do cimento seguindo as recomendações do 

fabricante 

 

Figura 22. Procedimento de cimentação da infraestrutura 
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Figura 23. Fotopolimerização do cimento resinoso e a infraestrutura com 

os cilindros capturados 

 

3.6. Confecção dos moldes de silicone para replicação dos modelos 

fotoelásticos 

Os modelos fotoelásticos foram replicados a partir de matrizes de 

resina acrílica. Um molde de silicone de duplicação foi construído 

utilizando tais matrizes: um para barra com 4 implantes e outro para 

barra com 5 implantes (Figura 24). As dimensões das matrizes de resina 

acrílica estão especificadas na figura 24. 
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Figura 24. Confecção em silicone dos moldes para posterior replicação 

dos modelos fotoelásticos para 4 e 5 implantes 

 

3.7. Fixação dos implantes e pilares à barra e confeção do modelo 

fotoelástico 

 Os implantes e pilares protéticos usados nos ensaios foram: 

a) 18 implantes cilíndricos cone morse com dimensões de 3,75 x 13 

mm (Titamax CM cortical, Neodent, Curitiba-PR, Brasil); 

b) 14 minipilares cônicos CM plataforma 4,1 mm retos com cinta 

transgengival de 2,5 mm (Neodent, Curitiba-PR, Brasil); 

c)4 minipilares cônicos CM angulados 30˚ com cinta transgengival 

de 2,5 mm (Neodent, Curitiba-PR, Brasil); 

Os pilares foram parafusados nos implantes e o conjunto 

pilar/implante foi parafusado à supraestrutura (Figura 25). A barra com 

os implantes e pilares foram posicionados sobre o molde de silicone 

(Figura 26) e procedia-se à confecção do modelo fotoelástico. Nos 
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casos de implantes distais inclinados, a inclinação do implante dentro 

do modelo elástico era dada pelo própro pilar angulado. O pilar de 30˚ 

era parafusado ao implante, como a conexão cone morse não possui 

indexação, a posição correta era dada por uma marcação feita na 

porção do pilar onde a cinta tinha maior extensão vertical. Tal 

marcação coincidia com ponto médio da secção transversal do braço 

posterior da infraestrutura, isso gerava uma angulação no implante de 

30˚, de tal forma que, a porção axial do minipilar encaixava-se 

passivamente dentro do cilindro na estrutura metálica (Figura 27). 

 

Figura 25. Conjuntos pilares-implantes parafusados na infraestrutura 

metálica 

  

Figura 26. Barras com implantes e pilares; molde de silicone para 

confecção do modelo fotoelástico 
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Figura 27. Minipilar angulado, encaixando passivamente na 

infraestrutura metálica e transferindo a angulação de 

30˚ para o implante dentro do modelo fotoelástico 

 

3.8. Confecção dos modelos fotoelásticos 

 O material fotoelástico foi proporcionado, manipulado e vazado 

no interior do molde de silicone com a barra, os implantes e os pilares 

em posição, seguindo as recomendações do fabricante, sendo 

utilizados 20 ml de resina Araldite GY 279 (Huntsman, Everberg, Bélgica) 

para 10 ml do endurecedor Aradur 2963 (Huntsman) proporcionados 

com auxílio de proveta. Os dois componentes foram vertidos em um 

Becker e manipulados com bastão de vidro, fazendo-se movimentos 

lentos e circulares durante aproximadamente 15 minutos, quando se 

observou ausência total de estrias na mistura. O Becker foi então levado 

ao interior de uma câmara de vácuo durante 15 minutos para 

eliminação de pequenas bolhas resultantes da manipulação e da 

reação inicial entre os componentes da mistura (Figura 28). Procedeu-

se, então, ao preenchimento cuidadoso da câmara do molde de 

silicone. O modelo fotoelástico foi removido do molde após 72 horas 
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para o início das análises. Tal procedimento foi realizado 32 vezes, 

perfazendo um total de 32 modelos para análise (Figuras 29 e 30), um 

para cada configuração de prótese protocolo listada previamente na 

tabela 1. 

 

Figura 28. Resina fotoelástica na câmara de vácuo para eliminação de 

bolhas 
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Figura 29. Dezesseis infraestruturas parafusadas aos modelos 

fotoelásticos com a configuração de quatro implantes 
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Figura 30. Dezesseis infraestruturas parafusadas aos modelos 

fotoelásticos com a configuração de cinco implantes 
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3.9. Análise fotoelástica qualitativa 

O modelo fotoelástico foi levado ao polariscópio (PS-100 

Polarimeter Systems, Strainoptics Inc., North Wales, PA, EUA) previamente 

às análises para certificação da ausência de tensões residuais. 

Verificou-se a necessidade de tratamento térmico do modelo em estufa 

a 50° C durante 10 minutos. Esta temperatura mostrou-se adequada 

para o alívio das tensões no modelo e pode ser usada com segurança, 

sem provocar danos estruturais ao material, pois é bem inferior à 

temperatura de decomposição térmica da resina (>200° C, segundo o 

fabricante). Assim, a cada carregamento realizado, o modelo era 

submetido ao tratamento térmico durante 5 a 15 minutos, dependendo 

da quantidade de tensão residual, até ficar isento de tensões, as quais 

poderiam comprometer os resultados e a confiabilidade do método.  

Após a eliminação das tensões, aguardou-se 10 minutos em 

temperatura de aproximadamente 22° C sobre uma placa de madeira 

para o resfriamento do modelo antes de qualquer aplicação de carga. 

Registros fotográficos de cada carregamento foram realizados com 

auxílio de uma câmera digital (EOS Rebel, Canon Tóquio, Japão) 

acoplada ao polariscópio. Um dispositivo para aplicação de carga 

estática foi especialmente desenvolvido na Oficina Mecânica do 

Departamento de Materiais Dentários e Prótese da FORP/USP. Um 

dispositivo composto por uma célula de carga de 50 kgf (490,33 N) 

(Kratos, São Paulo, SP, Brasil), um leitor de carga (IKE-01, Kratos) e uma 
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ponta para aplicação puntiforme de uma carga no valor de 50 N foram 

acoplados ao polariscópio para viabilizar os ensaios (Figura 31). 

 

Figura 31. Polariscópio preparado para análise qualitativa. 1 - Fonte de 

luz; 2 – Primeiro filtro polarizador; 3 – Aplicador de carga; 4 – 

Segundo filtro polarizador e analisador; 5 – Máquina 

fotografica; 6 – Leitor de carga 

 Para a análise qualitativa, o polariscópio foi ajustado no modo de 

polarização circular. A ordem de franja em um ponto do modelo pode 

ser determinada fotografando ou traçando em papel as ordens de 

franjas inteiras que correspondem às fases múltiplas do comprimento de 

onda de luz utilizada. No caso de luz branca, o espectro observado no 

analisador apresenta colorações típicas para as ordens de franja (Figura 

32). 
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Figura 32. Ordens de franjas isocromáticas inteiras 

 A partir da franja de ordem N = 3, todas as franjas de ordens 

inteiras (N) são determinadas pela transição vermelho/verde. Os dados 

foram avaliados qualitativamente seguindo parâmetros estabelecidos e 

já validados105. Quanto maior a proximidade entre as franjas, maior a 

concentração de tensão; quanto maior o valor da ordem de franja (N), 

maior a magnitude de tensão. 

Para facilitar a contagem das ordens de franjas isocromáticas 

inteiras, foi utilizado o software Adobe Photoshop CS5® (Adobe Systems 

Incorporated, San Jose, CA, EUA). A ferramenta utilizada foi a “cálculos” 

(calculations), sob o item do menu “imagem” (image), com os 

parâmetros aplicados no canal da cor vermelha com a opção 

Franja de ordem N = 0 (Preta) 

 

 

 

 

 

Franja de ordem N = 1 (Transição violeta/azul) 

 

 

 

 

 

Franja de ordem N = 2 (Transição vermelho/verde) 

 

 

 

 

 

 

Franja de ordem N = 3 (Transição vermelho/verde) 
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“mesclagem: sobreposição” (blending: overlay) e opacidade em 100%. 

Este ajuste permitiu que as franjas ficassem mais aparentes em relação 

às franjas apresentadas nas imagens originais (Figura 33). 

  

Figura 33. Exemplificação dos parâmetros utilizados para análise 

qualitativa 
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Os ensaios foram, então, realizados na sequência descrita nos 

diagramas abaixo: 

 Situação 1: barra com 4 implantes sem cantilever  

a) carga central (ponto médio entre os dois implantes 

centrais), análise de tensões no implante 1 (central) e 

implante 2 (distal) (Figura 34) 

b) carga distal (no centro do implante distal), análise de 

tensões no implante 1 (central) e implante 2 (distal)     

(Figura 35) 

   

Figura 34. Carga central (ponto médio entre os dois implantes centrais), 

análise de tensões no implante 1 (central) e implante 2 (distal) 

Figura 35. Carga distal (no centro do implante distal), análise de tensões 

no implante 1 (central) e implante 2 (distal) 

 

 

 



Material e Métodos  118 
 

 Situação 2: barra com 4 implantes com cantilever  

a) carga central (ponto médio entre os dois implantes 

centrais), análise de tensões no implante 1 (central) e 

implante 2 (distal) (Figura 36) 

b) carga distal (12 mm atrás do centro do implante distal), 

análise de tensões no implante 1 (central) e implante 2 

(distal) (Figura 37) 

 

    

Figura 36. Carga central (ponto médio entre os dois implantes centrais), 

análise de tensões no implante 1 (central) e implante 2 (distal) 

Figura 37.Carga distal (12 mm atrás do centro do implante distal), 

análise de tensões no implante 1 (central) e implante 2 

(distal) 
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Situação 3: barra com 5 implantes sem cantilever  

a) carga central (no centro do implante central), análise de 

tensões no implante 1 (central) e implante 2 (distal)     

(Figura 38) 

b) carga distal (no centro do implante distal), análise de 

tensões no implante 1 (central) e implante 2 (distal)     

(Figura 39) 

   

Figura 38. Carga central (no centro do implante central), análise de 

tensões no implante 1 (central) e implante 2 (distal) 

Figura 39.  Carga distal (no centro do implante distal), análise de tensões 

no implante 1 (central) e implante 2 (distal) 
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Situação 4: barra com 5 implantes com cantilever  

a) carga central (no centro do implante central), análise de 

tensões no implante 1 (central) e implante 2 (distal)     

(Figura 40) 

b) carga distal (12 mm atrás do centro do implante distal), 

análise de tensões no implante 1 (central) e implante 2 

(distal) (Figura 41) 

  

Figura 40. Carga central (no centro do implante central), análise de 

tensões no implante 1 (central) e implante 2 (distal) 

Figura 41. Carga distal (12 mm atrás do centro do implante distal), 

análise de tensões no implante 1 (central) e implante 2 

(distal)  
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3.10. Análise fotoelástica quantitativa 

Na análise quantitativa foram analisados dois pontos na região 

cervical de cada implante avaliado. Tais pontos foram marcados a 2 

mm do limite cervical (crista óssea marginal) e a 2 mm da linha 

imaginária que passa no centro do eixo longitudinal no pilar (Figura 42). 

Os pontos foram então enumarados da seguinte forma: ponto 1 – mesial 

do implante central; ponto 2 – distal do implante central; ponto 3 mesial 

do implante distal; e ponto 4 – distal do implante distal (Figura 43). Para 

a reprodução exata do local dos pontos em cada modelo, os mesmos 

foram marcados no modelo mestre e transferidos para uma folha de 

acetato. Após a marcação, foram realizadas perfurações nestes pontos 

para que pudessem ser transferidos para os modelos fotoelásticos. Com 

o intuito de colocar a folha de acetato com os pontos sempre na 

mesma posição, foram realizadas marcações de referência na base do 

modelo. 

 

Figura 42. Pontos marcados: 2 mm abaixo da margem cervical e a 2 

mm da linha que passa no centro do eixo do implante 
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Figura 43. Ponto 1 – mesial do implante central; ponto 2 – distal do 

implante central; ponto 3 mesial do implante distal; e ponto  

4 – distal do implante distal 

Os valores de ordem de franja (N) foram calculados em cada 

ponto por meio da leitura das ordens de franjas visualizadas no modelo 

fotoelástico, empregando o método de Senarmont106,107. Para aplicar o 

método de Senarmont, foi acoplada ao polariscópio uma lupa com 

aumento de 10x (Nikon Corporation, Tóquio, Japão), a qual possui um 

filtro monocromático que permite visualizar apenas as cores preta e 

amarela (Figura 44). 

 

Figura 44. Polariscópio preparado para análise quantitativa 
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O modelo fotoelástico foi posicionado entre os filtros 

polarizadores. Na visualização, a cor preta representa as franjas 

isoclínicas e a cor amarela a região intermediária entre as franjas. O 

filtro analisador (Figura 45) foi alinhado ao segundo filtro polarizador. 

Identificou-se o ponto a ser lido e entre quais ordens de franja ele se 

encontrava. Girou-se o suporte com o modelo, no sentido horário, até 

que uma franja isoclínica ficasse posicionada sobre o ponto a ser 

analisado, tornando-o totalmente escuro. A partir desta posição, 

referida em graus na escala do suporte, o modelo foi girado em mais 

45° no sentido horário, e nesta posição o ponto tornou-se totalmente 

claro. O disco do analisador, representativo das frações de ordens de 

franja (0 a 1,0 N), foi então girado no sentido horário até que uma franja 

isoclínica passasse novamente pelo ponto, tornando-o, novamente, 

escuro. Ao girar o analisador observou-se qual franja foi aproximada ao 

ponto para escurecê-lo. Como o ponto está localizado entre duas 

ordens de franja, se a franja que se aproxima é a de maior ordem, o 

valor de fração medido na escala do analisador deve ser subtraído do 

valor desta franja. Ao contrário, se a que se aproxima é a de menor 

valor, o valor de fração medido na escala do analisador deve ser 

somado a esta menor franja. Este método permitiu localizar a exata  

ordem de franja para os pontos analisados. 
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Figura 45. Filtro analisador do polariscópio 

  

A constante óptica do material foi determinada através do teste 

de compressão diametral conforme descrito em trabalho anterior108. 

Sabendo-se que a espessura (b) dos modelos fotoelásticos no presente 

trabalho foi de 9 milímetros, a constante óptica (Κ) da resina 

fotoelástica empregada no estudo (3,65 Brewsters), os valores de ordem 

de franja dos pontos estudados (Ν) e comprimento de ondas (λ) para 

materiais plásticos (570 nm), foi aplicada a equação da Lei óptica das 

tensões, obtendo-se, então, os valores das tensões principais (σ) em 

MPa para cada ponto. Assim, a equação da Lei óptica das tensões é: 
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4. Resultados 

Os pilares receberam torque de 20 N.cm e os parafusos protéticos 

de fixação da barra receberam 10 N.cm. Antes de qualquer análise, foi 

certificado que os modelos fotoelásticos encontravam-se livres de 

tensões residuais. 

Devido ao grande número de variáveis, os resultados das análises 

foram divididos no intuito de simplificar a exposição dos dados obtidos. 

Em cada modelo, foram realizadas duas forças, uma no segmento distal 

e outra no centro da barra, como já previamente apresentado na 

metodologia. As tabelas, abaixo enumeradas, foram confeccionadas 

com fotografias dos implantes centrais e distais sob carga central e 

distal, respectivamente. As fotos dos implantes estão duplicadas nas 

tabelas, onde são apresentadas a fotografia original e uma cópia na 

qual o filtro do programa Photoshop foi executado.  

Situações clínicas quase idênticas foram comparadas, fazendo-se 

em cada tabela uma única variação. Por exemplo, foram comparados 

2 situações: a)barra com 4 implantes, titânio, com cantilever, implantes 

distais retos e viga convencional; b) barra com 5 implantes, titânio, com 

cantilever, implantes distais retos e viga convencional.  O intuito do 

presente trabalho é tentar mostrar o quanto cada variável interfere na 

distribuição das tensões sobre os implantes dentários. Cada situação 

clínica foi simulada apenas uma vez, o que impossibilita a aplicação de 
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testes estatísticos. Os resultados serão apresentados e discutidos com 

base nos resultados obtidos em cada simulação realizada. 
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Situação 1 – comparação de 4 implantes x 5 implantes 

 

a) 4 x 5 implantes; Co-Cr, com cantilever, distais inclinados, viga 

convencional (Figura 46) 

 

 

b) 4 x 5 implantes; Co-Cr, com cantilever, distais inclinados, viga I 

(Figura 47) 
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c) 4 x 5 implantes; Co-Cr, com cantilever, distais retos, viga 

convencional (Figura 48) 

 
 

d) 4 x 5 implantes; Co-Cr, com cantilever, distais retos, viga I (Figura 49) 
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e) 4 x 5 implantes; Co-Cr, sem cantilever, distais inclinados, viga 

convencional (Figura 50) 

 

 

f) 4 x 5 implantes; Co-Cr, sem cantilever, distais inclinados, viga I  

(Figura 51) 
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g) 4 x 5 implantes; Co-Cr, sem cantilever, distais retos, viga 

convencional (Figura 52) 

 

 
h) 4 x 5 implantes; Co-Cr, sem cantilever, distais retos, viga convencional 

(Figura 53) 
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i) 4 x 5 implantes;Titânio, com cantilever, distais inclinados, viga 

convencional (Figura 54) 

 

 

j) 4 x 5 implantes; Titânio, com cantilever, distais inclinados, viga I  

(Figura 55) 
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k) 4 x 5 implantes; Titânio, com cantilever, distais retos, viga 

convencional (Figura 56) 

 

 

l) 4 x 5 implantes; Titânio, com cantilever, distais retos, viga I (Figura 57) 
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m) 4 x 5 implantes; Titânio, sem cantilever, distais inclinados, viga 

convencional (Figura 58) 

 

 

n) 4 x 5 implantes; Titânio, sem cantilever, distais inclinados, viga I  

(Figura 59) 
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o) 4 x 5 implantes; Titânio, sem cantilever, distais retos, viga 

convencional (Figura 60) 

 

 

p) 4 x 5 implantes; Titânio, sem cantilever, distais retos, viga I (Figura 61) 
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Tabela 2. Ordem de franja e quantidade de tensão nos pontos dos 

implantes – comparação 4 x 5 implantes 
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Na situação 1, foi realizada a comparação entre as barras de 

protocolo com 4 e 5 implantes, mantendo-se as outras variáveis 

inalteradas em cada avaliação. Nos implantes centrais, o 

comportamento das tensões, absolutamente, não varia quando 

submetido à carga central ou à carga distal. O implante central 

submetido à carga central dissipa as tensões invariavelmente na 

porção apical do implante, não havendo repercussão na porção 

cervical, com exceção da situação “c” com 4 implantes, onde ocorreu 

uma leve dissipação de tensão na porção cervical. 

 Há de se ressaltar que em todas as situações simuladas, a maior 

quantidade de tensões concentra-se nos implantes distais sob carga 

distal. Entretanto, a maioria absoluta das tensões é dissipada no ponto 

distal do implante (ponto 4), enquanto o ponto mesial (ponto 3) sofre, 

apenas, uma pequena tensão. A exceção a esse comportamento, 

ocorre na situação “g”, onde o ponto 3 dissipa um pouco mais de 
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tensão que o ponto 4; e na situação “K”, onde os pontos 3 e 4 da 

simulação com 4 implantes dissipam quantidade de tensão 

equivalentes. 

 Quando comparamos 4 com 5 implantes, fica evidente que o 

número maior de implantes favorece a uma melhor distribuição de 

tensões. Em todas as simulações, a quantidade de tensão no implante 

distal sob carga distal é menor com 5 implantes, com exceção da 

simulação “a”, “g”, “h”, “l” nas quais ocorre uma similaridade nas 

tensões tanto com 4 como com 5 implantes. 
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Situação 2 – comparação de Titânio x Co-Cr 

 

a) Titânio x Co-Cr; 4 implantes, com cantilever, distais inclinados, viga 

convencional (Figura 62) 

 

 

b) Titânio x Co-Cr; 4 implantes, com cantilever, distais inclinados, viga I 

(Figura 63) 
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c) Titânio x Co-Cr; 4 implantes, com cantilever, distais retos, viga 

convencional (Figura 64) 

 

 

d) Titânio x Co-Cr; 4 implantes, com cantilever, distais retos, viga I  

(Figura 65) 
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e) Titânio x Co-Cr; 4 implantes, sem cantilever, distais inclinados, viga 

convencional (Figura 66) 

 

 

f) Titânio x Co-Cr; 4 implantes, sem cantilever, distais inclinados, viga I 

(Figura 67) 
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g) Titânio x Co-Cr; 4 implantes, sem cantilever, distais retos, viga 

convencional (Figura 68) 

 

 

h) Titânio x Co-Cr; 4 implantes, sem cantilever, distais retos, viga I  

(Figura 69) 
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i) Titânio x Co-Cr; 5 implantes, com cantilever, distais inclinados, viga 

convencional (Figura 70) 

 

 

j) Titânio x Co-Cr; 5 implantes, com cantilever, distais inclinados, viga I 

(Figura 71) 
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k) Titânio x Co-Cr; 5 implantes, com cantilever, distais retos, viga 

convencional (Figura 72) 

 

 

l) Titânio x Co-Cr; 5 implantes, com cantilever, distais retos, viga I  

(Figura 73) 
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m) Titânio x Co-Cr; 5 implantes, sem cantilever, distais inclinados, viga 

convencional (Figura 74) 

 

 

n) Titânio x Co-Cr; 5 implantes, sem cantilever, distais inclinados, viga I 

(Figura 75) 
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o) Titânio x Co-Cr; 5 implantes, sem cantilever, distais retos, viga 

convencional (Figura 76) 

 

 

p) Titânio x Co-Cr; 5 implantes, sem cantilever, distais retos, viga I  

(Figura 77) 
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Tabela 3. Ordem de franja e quantidade de tensão nos pontos dos 

implantes – comparação Titânio x Co-cr 
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Na situação 2, foi realizada a comparação entre as barras de 

protocolo fundidas em liga de titânio cp. grau I e liga de Co-Cr. 

mantendo-se as outras variáveis inalteradas em cada avaliação. As 

tabelas acima que enumeram os valores de tensão nos implantes são 

exatamente as mesmas para todas as situações que variam de 1 a 5. 

Estão reorganizadas em cada seção específica seguindo a mesma 

sequência das tabelas com as fotos dos ensaios de forma a facilitar a 

compreensão dos resultados obtidos. 

As barras fundidas em titânio apresentaram melhor distribuição de 

tensões nos implantes distais sob carga distal em apenas 3 situações 

avaliadas (“b”, “d”, “f”), ao passo que as estruturas fundidas em Co-Cr 

revelaram uma distribuição de tensões mais eficiente em 8 ensaios (“a”, 

“c”, ”g”, “h”, “i”, “j”, “k”, “o”). Houve similaridade de resultados em 5 das 

simulações realizadas (“e”, “l”, “m”, “n”, “p”). 
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A liga de Co-Cr apresentou uma melhor performance de 

resultados, porém mesmo quando houve diferença na ordem de 

franjas, essa diferença foi pequena, em geral de uma a duas ordens. 

Apenas nas situações “a” e “b” houve uma diferença da ordem de três 

franjas nos resultados obtidos para as ligas avaliadas. Além disso, 

podemos observar nas fotografias que, apesar de ocorrer diferenças 

significativas nos valores de tensões, os padrões de distribuição da 

tensão revelam uma notável similaridade em todas as 16 simulações.  
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Situação 3 – comparação de com cantilever x sem cantilever 

 

a) Com cantilever x sem cantilever; 4 implantes, Co-Cr, distais 

inclinados, viga convencional (Figura 78) 

 

 

b) Com cantilever x sem cantilever; 4 implantes, Co-Cr, distais 

inclinados, viga I (Figura 79) 
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c) Com cantilever x sem cantilever; 4 implantes, Co-Cr, distais retos, 

viga convencional (Figura 80) 

 

 

d) Com cantilever x sem cantilever; 4 implantes, Co-Cr, distais retos, 

viga I (Figura 81) 
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e) Com cantilever x sem cantilever; 4 implantes, Titânio, distais 

inclinados, viga convencional (Figura 82) 

 

 

f) Com cantilever x sem cantilever; 4 implantes, Titânio, distais 

inclinados, viga convencional (Figura 83) 
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g) Com cantilever x sem cantilever; 4 implantes, Titânio, distais retos, 

viga convencional (Figura 84) 

 

 

h) Com cantilever x sem cantilever; 4 implantes, Titânio, distais retos, 

viga I (Figura 85) 
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i) Com cantilever x sem cantilever; 5 implantes, Co-Cr, distais 

inclinados, viga convencional (Figura 86) 

 

 

j) Com cantilever x sem cantilever; 5 implantes, Co-Cr, distais 

inclinados, viga I (Figura 87) 
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k) Com cantilever x sem cantilever; 5 implantes, Co-Cr, distais retos, 

viga convencional (Figura 88) 

 

 

l) Com cantilever x sem cantilever; 5 implantes, Co-Cr, distais retos, 

viga I (Figura 89) 
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m) Com cantilever x sem cantilever; 5 implantes, Titânio, distais 

inclinados, viga convencional (Figura 90) 

 

 

n) Com cantilever x sem cantilever; 5 implantes, Titânio, distais 

inclinados, viga I (Figura 91) 
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o) Com cantilever x sem cantilever; 5 implantes, Titânio, distais retos, 

viga convencional (Figura 92) 

 

 

p) Com cantilever x sem cantilever; 5 implantes, Titânio, distais retos, 

viga I (Figura 93) 

 

 

 



Resultados  166 
 

Tabela 4. Ordem de franja e quantidade de tensão nos pontos dos 

implantes – comparação com cantilever x sem cantilever 
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Na situação 3, foi realizada a comparação entre as barras de 

protocolo apresentando ou não cantilever, mantendo-se as outras 

variáveis inalteradas em cada avaliação. As infraestruturas sem 

cantilever apresentaram um resultado marcadamente superior àquelas 

com cantilever. Em 14 das 16 simulações, as barras sem cantilever 

apresentaram melhor distribuição de tensões nos implantes distais sob 

carga distal. Em apenas 2 simulações (“h” e “k”) houve similaridade nos 

resultados.  As diferenças mais marcantes na distribuição de tensões 

ocorreram nas situações “m” (diferença de 3 ordens de franja), “b” e 

“n” (4 ordens de franja) e “l” (5 ordens de franja).  
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Situação 4 – comparação de distais retos x distais inclinados 

 

a) Distais retos x distais inclinados; 4 implantes, Co-Cr, com cantilever, 

viga convencional (Figura 94) 

 

 

b) Distais retos x distais inclinados; 4 implantes, Co-Cr, com cantilever, 

viga I (Figura 95) 
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c) Distais retos x distais inclinados; 4 implantes, Co-Cr, sem cantilever, 

viga convencional (Figura 96) 

 

 

d) Distais retos x distais inclinados; 4 implantes, Co-Cr, sem cantilever, 

viga I (Figura 97) 
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e) Distais retos x distais inclinados; 4 implantes, Titânio, com cantilever, 

viga convencional (Figura 98) 

 

 

f) Distais retos x distais inclinados; 4 implantes, Titânio, com cantilever, 

viga I (Figura 99) 
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g) Distais retos x distais inclinados; 4 implantes, Titânio, sem cantilever, 

viga convencional (Figura 100) 

 

 

h) Distais retos x distais inclinados; 4 implantes, Titânio, sem cantilever, 

viga I (Figura 101) 
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i) Distais retos x distais inclinados; 5 implantes, Co-Cr, com cantilever, 

viga convencional (Figura 102) 

 

 

j) Distais retos x distais inclinados; 5 implantes, Co-Cr, com cantilever, 

viga I (Figura 103) 
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k) Distais retos x distais inclinados; 5 implantes, Co-Cr, sem cantilever, 

viga convencional (Figura 104) 

 

 

l) Distais retos x distais inclinados; 5 implantes, Co-Cr, sem cantilever, 

viga I (Figura 105) 
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m) Distais retos x distais inclinados; 5 implantes, Titânio, com cantilever, 

viga convencional (Figura 106) 

 

 

n) Distais retos x distais inclinados; 5 implantes, Titânio, com cantilever, 

viga I (Figura 107) 
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o) Distais retos x distais inclinados; 5 implantes, Titânio, sem cantilever, 

viga convencional (Figura 108) 

 

 

p) Distais retos x distais inclinados; 5 implantes, Titânio, sem cantilever, 

viga I (Figura 109) 
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Tabela 5. Ordem de franja e quantidade de tensão nos pontos dos 

implantes – comparação distais retos x distais inclinados 
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Na situação 4, foi realizada a comparação entre as barras de 

protocolo apresentando os implantes distais retos e implantes distais 

inclinados, mantendo-se as outras variáveis inalteradas em cada 

avaliação. As infraestruturas com implantes distais retos apresentaram 

uma melhor distribuição de tensões em 11 simulações, enquanto as 

barras com implantes distais inclinados tiveram uma melhor 

performance em apenas 2 simulações (“g” e “o”), houve similaridade 

dos resultados em outras 3 simulações (“k”, “l” e “p”). Diferenças mais 

acentuadas ocorreram em 4 ensaios, com as diferenças  na ordem de 

franja apresentando valores de 3 ordens (“e”), 4 ordens (“d” e “f”) e 6 

ordens de franja (“b”). Outra diferença notável que ocorre entre os dois 

tipos de prótese é que com os implantes distais inclinados, a tensão no 

implante distal ocorre quase 100% no lado distal, não havendo 

distribuição para o lado mesial, ao passo que no implante reto, a tensão 

se divide nos lados mesial e distal do implante, com prevalência de 

maior parte da tensão no lado distal. 



Resultados  186 
 

Situação 5 – comparação de viga convencional x viga I 

 

a) Viga convencional x viga I; 4 implantes, Co-Cr, com cantilever, distais 

inclinados (Figura 110) 

 

 

b) Viga convencional x viga I; 4 implantes, Co-Cr, com cantilever, distais 

retos (Figura 111) 
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c) Viga convencional x viga I; 4 implantes, Co-Cr, sem cantilever, distais 

inclinados (Figura 112) 

 

 

d) Viga convencional x viga I; 4 implantes, Co-Cr, sem cantilever, distais 

retos (Figura 113) 
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e) Viga convencional x viga I; 4 implantes, Titânio, com cantilever, 

distais inclinados (Figura 114) 

 

 

f) Viga convencional x viga I; 4 implantes, Titânio, com cantilever, 

distais retos (Figura 115) 
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g) Viga convencional x viga I; 4 implantes, Titânio, sem cantilever, distais 

retos (Figura 116) 

 

 

h) Viga convencional x viga I; 4 implantes, Titânio, sem cantilever, distais 

inclinados (Figura 117) 
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i) Viga convencional x viga I; 5 implantes, Co-Cr, com cantilever, distais 

inclinados (Figura 118) 

 

 

j) Viga convencional x viga I; 5 implantes, Co-Cr, com cantilever, distais 

retos (Figura 119) 
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k) Viga convencional x viga I; 5 implantes, Co-Cr, sem cantilever, distais 

inclinados (Figura 120) 

 

 

l) Viga convencional x viga I; 5 implantes, Co-Cr, sem cantilever, distais 

retos (Figura 121) 
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m) Viga convencional x viga I; 5 implantes, Titânio, com cantilever, 

distais inclinados (Figura 122) 

 

 

n) Viga convencional x viga I; 5 implantes, Titânio, com cantilever, 

distais retos (Figura 123) 
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o) Viga convencional x viga I; 5 implantes, Titânio, sem cantilever, distais 

inclinados (Figura 124) 

 

 

p) Viga convencional x viga I; 5 implantes, Titânio, sem cantilever, distais 

retos (Figura 125) 
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Tabela 6. Ordem de franja e quantidade de tensão nos pontos dos 

implantes – comparação viga I x viga convencional 
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Na situação 5, foi realizada a comparação entre as barras de 

protocolo com viga convencional e viga I, mantendo-se as outras 

variáveis inalteradas em cada avaliação. Os resultados mostraram uma 

distribuição aleatória, com melhor distribuição das tensões nos ensaios 

com viga convencional em 6 simulações (“a”, “b”, “c”, “h”, “j” e “m’) e 

com viga I em 5 simulações (“e”, “f”, “g” , “n” e “p”). Houve similaridade 

de resultado nas tensões em outras 5 simulações (“d”, “i”, “k”, “l” e “o”). 

Diferenças mais acentuadas ocorreram em 2 ensaios, com as diferenças  

na ordem de franja apresentando valores de 6 ordens (“a”) e 3 ordens 

(“c”).  
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Pelo gráfico abaixo, verifica-se que a tensão em MPa acumulada 

nos implantes distais sob carga distal foi aproximadamente 7 vezes 

maior que nas outras situações de carga. Além disso, 69% de toda 

tensão acumulada no sistema está no implante distal sob carga distal. 

 

 

 

Figura 126. Gráfico das tensões acumuladas nos implantes em todos os 

ensaios 
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5. Discussão 

 A prótese protocolo de Branemark é objeto de estudos desde que 

os primeiros trabalhos sobre a osseointegração foram divulgados por 

Branemark e sua equipe. Com a real possibilidade de se proporcionar 

uma mudança radical na qualidade de vida de seres humanos 

totalmente desprovidos de dentes, esse trabalho teve um impacto 

decisivo e duradouro sobre a vida de milhões de pessoas em todo o 

mundo desde seu advento nos meados dos anos 1960.  

Pacientes com mínima condição anatômica e funcional de 

rebordo ósseo em altura e espessura, têm a possibilidade de receber a 

inserção de pelos menos quatro implantes osseointegrados e sobre 

essas fixações ser instalada uma prótese total implantossuportada. As 

limitações anatômicas, extensamente discutidas no tópico introdutório 

desse estudo, em diversas situações inviabilizam a colocação de muitos 

implantes, e também impedem que tais implantes sejam fixados em 

uma posição longitudinal ao eixo sagital do indivíduo. Por tal razão, 

implantes curtos, muitas vezes angulados e em pequeno número são 

uma alternativa real aos procedimentos de cirurgia avançada, tais 

como: enxertos em bloco tipo onlay, elevação do soalho do seio 

maxilar e lateralização do nervo alveolar inferior.  

Tal condição de colocação de implantes em um bom número 

auxiliado ou não pela inclinação dos implantes distais deve ter como 

prerrogativa principal a redução do cantilever, fator comumente 
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associado ao excesso de tensões nos implantes que pode levar à perda 

precoce ou tardia do trabalho reabilitador. A possibilidade de evitar ou 

reduzir o cantilever é uma alternativa extremamente válida, inclusive 

quando se precisa sacrificar o comprimento do arco dental. Na 

montagem da prótese, a exclusão do primeiro premolar e dos segundo 

e terceiro molares ajuda a conseguir esse objetivo sem causar maiores 

transtornos ou deficiências mastigatórias importantes ao paciente.  

As ligas metálicas na odontologia ainda são muitíssimo utilizadas, 

sendo a prótese protocolo uma das principais beneficiárias dessa 

tecnologia. Mesmo com o advento das fresagens por meio de sistemas 

computadorizados CAD/CAM em zircônia e titânio, as ligas metálicas 

fundidas ainda resistem e, provavelmente, resistiram por muito tempo 

dentro arte odontológica, devido a fatores como: custo acessível, 

domínio da técnica, previsibilidade dos trabalhos e acompanhamento 

prognóstico de longo prazo revelando taxas altíssimas de sucesso e 

sobrevivência. As ligas em cobalto-cromo extensamente utilizadas na 

odontologia apresentam como principais características: facilidade no 

processo de fundição, custo extremamente acessível e longa 

experiência clínica em próteses removíveis e fixas dento e 

implantossuportadas. As ligas de titânio comercialmente puro também 

se apresentam com uma alternativa real para a confecção de 

supraestruturas protéticas, apresentam uma excelente relação 

massa/peso específico e custo razoável. No entanto, requerem uma 
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apuradíssima técnica de fundição e o uso máquinas de tecnologia mais 

avançada, consequentemente com custos também mais elevados.  

A secção transversal da barra protética também pode sofrer 

variações a fim de reduzir a massa do trabalho final, melhorar a 

condição de fusibilidade e aumentar a resistência. As estruturas 

metálicas com desenho convencional largamente utilizadas podem ter 

alternativas convincentes com a implementação de desenhos 

importados da engenharia como as vigas tipo I ou H, que reduzem em 

grande quantidade o conteúdo do material sem afetar a resistência 

final da mesma. 

O objetivo do estudo apresentado não está relacionado à 

avaliação do tipo de conexão pilar-implante mais adequado para as 

próteses totais fixas, porém o implante com conexão tipo cone morse foi 

escolhido neste estudo por apresentar características de união 

duradoura com eliminação do gap protético e redução da 

micromovimentação. O estudo de Akça et al109. demonstraram por 

meio de análise fotoelástica e extensometria que sob as mesmas 

condições de carga, os implantes de cone interno levam à interface 

osso-implante características de transferência de forças que remetem 

aos implantes de peça única. Em outro estudo, Hansson41 afirmou que 

uma interface pilar-implante cônica no nível do osso marginal, em 

combinação com elementos de retenção no pescoço do implante e 

com espessura da parede do implante e módulo de elasticidade 
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adequados, o pico de tensão óssea resultante dos componentes de 

carga axial estão espacialmente separados daqueles resultantes de 

componentes de carga horizontal. Se a interface cônica está localizada 

2mm coronalmente, tal efeito benéfico desaparece. Com uma 

interface cônica pilar-implante no nível do osso marginal, em 

combinação com elementos de retenção no pescoço do implante, o 

pico de tensão óssea causado por uma carga axial é substancialmente 

menor que com a mesma interface cônica localizada 2 mm 

coronalmente. O estudo infere que as tensões ósseas são afetadas pela 

espessura da parede do implante e pelo módulo de elasticidade do 

material. 

 

5.1. Titânio vs cobalto-cromo 

Nas 32 simulações realizadas, 16 com ligas de titânio e 16 com 

ligas de cobalto-cromo, pode-se relatar que houve uma clara 

vantagem para as estruturas fundidas em cobato-cromo no que diz 

respeito a distribuição de tensões. Nas 16 comparações, em 8 delas a 

liga de cobalto-cromo apresentou melhores resultados, ou seja, menor 

quantidade de tensão com menor número de franjas isoclínicas. Não há 

elementos disponíveis na literatura para afirmar que o cobalto-cromo 

possua uma melhor condição de distribuição de tensões que o titânio, 

porém os resultados confirmam a excelência desse material para ser 

utilizado em forma de supraestrutura protética. Tampouco, os resultados 
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obtidos destituem a condição do titânio de servir como material para 

confecção de infraestrutura metálica. Infraestruturas de titânio foram 

propostas como alternativas às fundições de liga de ouro convencionais 

na implantologia, desde que elas demonstraram mais precisão e 

previsibilidade que estruturas metálicas fundidas em metais 

convencionais110. 

Um recente trabalho de Hatori et al111. afirmou que a união da 

liga de cromo ao titânio assevera uma melhoria marcante nas 

propriedades mecânicas dos sistemas de Ti-Cr, sugerindo uma potencial 

vantagem. Entretanto, as propriedades mecânicas das ligas Ti-Cr 

fundidas ainda estão incertas por causa das propriedades modificadas 

pelo métodos de processamento. Porém, uma análise experimental 

mostrou que essas mesmas propriedades mecânicas da liga de Ti-Cr 

com um conteúdo aumentado de 15 a 20% em massa de cromo 

resultam em valores de resistência melhorados, tornando-se apropriada 

para confecção de infraestruturas para próteses fixas 

implatossuportadas.  

No presente estudo, não foi avaliado o grau de desadaptação 

das peças aos pilares, pois no trabalho não houve transferência da 

posição dos implantes de um modelo mestre para um modelo de 

trabalho com réplicas. Os conjuntos pilar-implante foram parafusados 

diretamente na infraestrutura de forma personalizada e, só então, foram 

realizados os vazamentos da resina fotoelástica. Tal procedimento 
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garantiu uma adaptação extremamente precisa dos pilares à barra 

protética. Um determinado grau de desadaptação poderia gerar 

tensões indesejáveis sobre os implantes e afetar a distribuição de 

tensões que foi o objetivo primeiro deste trabalho. Jemt e Book49 

estudaram prospectivamente desajustes de próteses e perda óssea 

radiográfica em 14 pacientes (7 maxilas e 7 mandíbulas) por 1 ano e 

retrospectivamente por 4 anos de um período de 5 anos após a cirurgia 

de segundo estágio. Seus resultados demonstraram que, in vivo, 

nenhuma das próteses demonstrou uma adaptação passiva completa 

aos implantes. Além disso, desadaptações similares foram encontradas 

em ambos os grupos (1 ano e 5 anos), indicando que os implantes 

parecem ser estáveis, mesmo após alguns anos em função. A média de 

desadaptação do ponto central foi de 111 µm (desvio padrão 59) e 91 

µm (desvio padrão 51) para grupos de 1 e 5 anos respectivamente, com 

uma variação de 275 µm. A média de perda óssea marginal 

correspondente foi de 0,5 e 0,2 mm respectivamente, para os dois 

grupos de acompanhamento. Os autores notaram que não havia 

correlação estatística (p > 0,05) entre mudanças nos níveis de osso 

marginal e diferentes graus de desadaptação em cada grupo. Jemt e 

Book especularam que implantes podem possuir certa tolerância 

biológica para infraestruturas mal-adaptadas. 
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5.2. Viga I vs viga convencional 

Na comparação entre as barras de protocolo com viga 

convencional e viga I, os resultados mostraram uma distribuição 

resultados aleatória, com melhor distribuição das tensões nos ensaios 

com viga convencional em 6 simulações, com viga I em 5 simulações e 

semelhantes em outras 5. Nem os resultados obtidos, nem os dados de 

estudos prévios permitem afirmar qual tipo de configuração de secção 

transversal da barra pode apresentar melhor distribuição de tensões. No 

entanto, a viga I apresenta em relação à viga convencional condição 

de utilização de menos metal no processo de fundição, reproduzindo 

estruturas mais leves, com resistência similar e com custo reduzido. As 

vigas convencionais, no entanto, já são utilizadas há muito tempo e têm 

seus resultados corroborados pela larga e antiga utilização clínica. Há, 

no entanto, um único trabalho112 na literatura que avaliou a condição 

da secção transversal sobre o comportamento das tensões. Os autores 

concluíram que as tensões simuladas sobre pilares de implantes podem 

ser significativamente afetadas pela forma da infraestrutura protética e 

por diversas condições de carga e, em menor extensão, pelas 

propriedades do material protético. Teoricamente, uma barra metálica 

com forma vertical retangular similar ao que chamamos no nosso 

trabalho de viga convencional parece criar menos tensão sobre 

implantes distais que uma forma com secção transversal em viga I 

durante mordida posterior bilateral. Um aumento no módulo de 
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elasticidade não necessariamente leva a uma redução nas tensões 

sobre as estruturas menos rígidas, mas pode verdadeiramente reduzir as 

tensões sobre os implantes. Em outro estudo62, a resistência à fadiga foi 

avaliada em desenhos com secção transversal em L, que possui 

comportamento quase idêntico ao da viga I. Os autores relataram que 

a resistência à fadiga aumentou significativamente com a maximização 

da parede vertical da viga L. A durabilidade clínica de uma barra 

metálica para próteses fixas implantossuportadas com tal desenho 

pode ser melhorada pelo aumento da parede vertical (alma central) 

tão oclusalmente quanto possível. O deslocamento, ou flexão da 

infraestrutura sob tensões cíclicas foi significativamente maior quando a 

extensão da alma central foi reduzida. A resistência à fratura de uma 

infraestrutura metálica fundida é dependente de variáveis associadas 

com o processo de fundição. Tendências gerais de resistência à fadiga 

de estruturas metálicas fundidas podem ser determinadas por cálculos 

teóricos de deflexão sob cargas estásticas. Segundo os autores, o 

desenho da secção transversal tem uma enorme significância na 

resistência de estruturas com cantilever. 

 

5.3. Número e angulação dos implantes; efeitos do cantilever 

Um fato marcante no presente trabalho está relacionado à 

distribuição das tensões sobre o sistema como um todo. Foi 

demonstrado que os implantes centrais e o implante distal sob carga 
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central distribuíram tensões de forma muito tímida na região cervical. No 

entanto, o implante central desenvolveu toda sua tensão na região 

apical invarialvemente em todos os ensaios quando este implante foi 

submetido à carga central. Seguindo um raciocínio lógico, porém 

dotado de viés, poderíamos esperar que o implante distal reto na 

configuração sem cantilever pudesse ter um comportamento 

semelhante, uma vez que, este implante recebeu no centro de seu eixo 

longitudinal a carga exercida rotulada como carga distal. No entanto, 

a tensão foi distribuída ao redor do implante de uma maneira 

completamente diferente de como ocorreu nos casos de implante 

central sob carga central. Tal distribuição não manteve um padrão, mas 

variou de acordo com a configuração dos implantes e da barra. Este 

comportamento, certamente, deveu-se ao fato do implante distal ser 

terminal dentro da estrutura e ter na sua extremidade distal uma 

alavanca que muda totalmente o perfil da distribuição das tensões. 

Na comparação entre 4 e 5 implantes, fica evidente que o 

número maior de implantes favorece a uma melhor distribuição de 

tensões. Em todas as simulações, a quantidade de tensão no implante 

distal sob carga distal é menor com 5 implantes, com exceção de 4 

ensaios onde os resultados na comparação não apresentaram 

diferença na quantidade de franjas isocromáticas. Já quando se 

compara barras de protocolo apresentando ou não cantilever, as 

infraestruturas sem cantilever apresentaram um resultado 
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marcadamente superior àquelas com cantilever. Em 14 das 16 

simulações, as barras sem cantilever apresentaram melhor distribuição 

de tensões nos implantes distais sob carga distal. Em apenas 2 

simulações ocorreram similaridade nos resultados.  Na comparação 

entre as barras de protocolo apresentando implantes distais retos e 

implantes distais inclinados, as infraestruturas com implantes distais retos 

apresentaram uma melhor distribuição de tensões em 11 simulações, 

enquanto as barras com implantes distais inclinados tiveram uma melhor 

performance em apenas 2 simulações, e houve similaridade dos 

resultados em outras 3 ocasiões.   

O cantilever funciona, como o próprio nome diz, como uma 

alavanca que tem no seu pilar distal o ponto de fulcro. Não é à toa que 

69% da carga de todo o sistema se concentrou no implante distal 

quando estava sob efeito de carga na extremidade distal. Quando 

temos um maior número de implantes, ocorre uma maior solidez do 

sistema como um todo. Apesar dos implantes mediais que encontram-

se entre os pilares central e distal receberem uma quantidade 

insignificante de tensão tanto sob carga distal quanto sob carga 

central, eles permitem uma melhor distribuição das tensões ao redor 

implante mais posterior que é o fator crítico do sistema. Quando os 

implantes são fixados seguindo o plano sagital do indivíduo, ou seja, de 

forma reta e paralelos entre si, os mesmos terão uma relação mais 

favorável na distribuição das tensões, uma vez que o implante 
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angulado concentra a quase totalidade da carga na porção cérvico-

distal do mesmo. O implante reto distribui a tensão ao longo de seu eixo 

tanto no lado distal como mesial. Pelos resultados, levando-se em 

consideração apenas a distribuição das tensões, fica evidente que a 

melhor configuração que se apresenta seria de uma supraestrutura com 

um maior número de implantes (no mínimo de cinco), com todos  retos 

e sem a presença de cantilever. No entanto, permanece a dúvida 

sobre se o efeito de tais tensões no indivíduo pode trazer 

comprometimentos reais às reabilitações totais implantossuportadas, 

que seriam descritas como perda da osseointegração com colapso 

total do sistema.Tais achados são corroborados por diversos trabalhos 

prévios na literatura.  

No que diz respeito ao cantilever, diversos autores publicaram 

seus estudos sobre os efeitos deletérios desta alavanca. Caglar et al79. 

relataram que valores de tensão foram maiores para cargas verticais do 

que para cargas oblíquas. Nos seus relatos, as tensões se concentraram 

no osso cortical ao implante, principalmente nas regiões distais. As 

tensões para cargas oblíquas foram o dobro que para cargas verticais. 

Houve um aumento considerável nas tensões sobre o implante 

adjacente ao cantilever. Em outro estudo, White et al11. posicionaram 

implantes sob um arco curvo em linha reta, respeitando o forame 

mentual e a cortical vestibular do osso mandibular. Os efeitos de um 

cantilever posterior foi extremamente danoso. Além disso, pequenas 
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diferenças na angulação dos implantes teve influência considerável na 

transferência de tensão ao tecido ósseo. Os autores concluíram que o 

uso conservador do cantilever melhora as taxas de sucesso das próteses 

fixas totais sobre implantes. Stegaroiu et al17. relataram que o cantilever 

induz altas tensões sobre o osso. Assif et al85. afirmaram que existe uma 

correlação entre o modo de distribuição de tensões com infraestruturas 

metálicas e a estrutura de suporte ao redor dos implantes para 

determinados pontos de carga. Os autores afirmaram que a 

transferência de carga e a distribuição de tensões estão diretamente 

relacionadas à distância dos componentes do complexo restaurador 

ao ponto de aplicação da carga. As maiores tensões são atingidas na 

vizinhança dos pontos de aplicação de carga ao redor dos implantes 

correspondentes. Aglietta et al89. em uma revisão sistemática 

concluíram que próteses fixas implantossuportadas com cantilever 

representam um tratamento previsível e não reportaram efeitos sobre os 

níveis ósseos ao redor de implantes nas proximidades das extensões em 

cantilever. Tashkandi et al90.  em uma outra investigação sobre os efeitos 

do cantilever concluíram que a maior magnitude de tensão ocorre no 

ápice do implante mais distal, quando o ápice está ancorado na 

cortical óssea. Não foi relatado pelos autores diferença estatisticamente 

significante nas tensões ocorridas com comprimentos de cantilever 

variando de 0, 5, 10, 15, 20 e 25 mm. Muito embora as tensões tenham 

aumentado quando a carga foi duplicada de 10 para 20 libras. Outros 

pesquisadores também avaliaram o efeito do cantilver, Wennstrom et 
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al91. concluíram que próteses fixas implantossuportadas instaladas em 

pacientes com alto padrão de higiene oral e desenhadas de maneira 

apropriada com respeito às cargas oclusais, a inclusão de uma unidade 

de cantilever não prejudica o prognóstico de longo prazo. Halg et al92. 

mostraram que as extensões em cantilever em próteses fixas sobre 

implantes não levam a uma maior taxa de insucesso dos implantes e 

não levam também a uma maior quantidade de perda óssea ao redor 

dos implantes. Eles consideraram que as extensões em cantilever são 

uma solução aceitável para reabilitação oral de edêntulos. Sertgoz e 

Guvener113  relataram que máximas concentrações de tensão ocorrem 

na interface osso-implante do mais distal, localizado no mesmo lado da 

carga aplicada. Afirmaram, ainda, que aumento no comprimento do 

cantilever resultam em valores de tensões aumentados e que o 

comprimento do implante não tem efeito apreciável sobre a 

distribuição de tensões na interface osso-implante. Gallucci et al104.  

relataram que próteses híbridas implantossuportadas para tratamento 

de edentulismo mandibular por um período de observação de 5 anos 

apresentaram uma taxa de sucesso de 86,7% . As taxas de 

sobrevivência de implantes foi de 100% e das próteses de 95,5%. 

Em relação ao número e angulação dos implantes, a literatura é 

vasta com relatos que tanto corroboram como antagonizam os 

achados do presente trabalho. Itoh et al114. afirmaram que implantes 

inclinados mudam a distribuição de tensões, porém tanto implantes 
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retos como inclinados podem ser empregados clinicamente, desde que 

haja osso suficiente presente. Os resultados foram altamente 

dependentes da localização e direção da carga, considerações da 

oclusão do paciente também foram consideradas extremamente 

importantes pelos autores. Saab et al74. em um estudo de elementos 

finitos afirmaram não haver diferença nos padrões de distribuição de 

tensão previstos usando pilares retos ou angulados na região anterior da 

maxila. Naconecy et al76. em uma avaliação por meio de extensometria 

sugeriram que implantes distais inclinados reduzem a força axial e não 

aumentam o momento de força quando 4 ou 5 implantes foram usados. 

Calandriello et al80. encorajaram os resultados em favor do uso de 

implantes inclinados juntamente com carga imediata em maxila 

posterior atrófica.  O estudo indicou que biomecanicamente, um 

suporte protético vantajoso pode ser obtido pela inclinação dos 

implantes posteriores e que a inclinação por si só não tem efeito 

negativo sobre reabsorção óssea. Bevilacqua et al84. em análise virtual 

em três dimensões afirmaram que carga sobre implantes inclinados 

aumentam a tensão óssea periimplantar, quando comparadas com 

tensões observadas ao redor de implantes verticais. Ao contrário, 

inclinação de implantes distais reduzem os segmentos em cantilever, 

reduzindo as tensões ósseas periimplantares e as tensões sobre 

infraestruturas de próteses fixas comparadas a implantes verticais 

suportando extensões em cantilever. A redução do comprimento do 

cantilever associado a implantes inclinados desempenham um papel 
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importante na redução das tensões periimplantares ao redor dos 

implantes. 
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6. Conclusões 

Dentro das limitações da metodologia empregada no presente 

estudo e com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que: 

1. O método de fotoelasticidade é um método laboratorial 

apropriado para análise de tensões em implantes dentários; 

2. Os implantes distais de uma prótese tipo protocolo de 

Branemark absorvem, em média, aproximadamente 69% de 

todas as tensões transmitidas ao sistema quando a 

infraestrutura está sob carregamento distal; 

3. Próteses tipo protocolo de Branemark com 5 implantes 

provêm uma melhor condição de distribuição de tensões 

nos implantes do que com 4 implantes; 

4. A secção transversal da supraestrutura metálica (viga I ou 

viga convencional) e o tipo de liga utilizado na fundição 

(titânio cp ou cobalto-cromo) não têm relação direta com 

o padrão de distribuição de tensões nos implantes; 

5. A distribuição de tensões nos implantes dentários em uma 

prótese tipo protocolo é mais eficiente com implantes distais 

retos e sem extensão em cantilever. 
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