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RESUMO 
 

A reabsorção óssea mandibular severa é um problema, muitas vezes difícil de ser 

sanado, devido a largura e altura insuficientes de tecido ósseo, tornando impossível 

o emprego de implantes convencionais sem realizar qualquer tipo de procedimento 

para aumento ósseo. Várias técnicas para aumento de rebordo alveolar são 

empregadas, contudo podem apresentar alguns inconvenientes que dificultam o 

tratamento. Outra alternativa é a utilização de implantes curtos, mas a 

disponibilidade óssea pode limitar a utilização dos desenhos convencionais atuais. 

Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar, pelo método dos elementos finitos, a 

distribuição de cargas em planejamentos com desenho experimental de implantes, 

em titânio e zircônia, posicionados na região pré foramen mentual em mandíbulas 

com reabsorção severa e diferentes espessuras de cortical externa (1 e 2mm) e 

próteses totais fixas implantossuportadas. A mandíbula reabsorvida foi modelada 

com 12mm de altura, considerando  o osso trabecular circundado por 2 mm de osso 

cortical ou 1mm de cortical externa. Posteriormente, foi modelado um implante com 

geometria prismática e posicionado ao nível do osso, um em cada lado, na região 

interforaminal. Inicialmente, foi realizado um teste preliminar, simulando aplicação de 

forças axiais e oblíquas com diferentes direções em implantes de titânio e zircônia e 

osso cortical  com 1mm e 2mm de espessura. Após adequação da geometria do 

implante, foram realizadas as simulações com as próteses confeccionadas em 

resina acrílica termopolimerizada apoiadas em uma barra com liga à base de Co-Cr. 

Foi empregada uma carga resultante dos quatro músculos principais da mastigação. 

Os implantes e pilares de titânio e a barra protética foram analisados com tensão 

equivalente Von Mises, enquanto as tensões perimplantares no osso cortical, na 

região apical do osso trabecular e nos pilares e implantes de zircônia foram 

analisadas por tensões máximas e mínimas principais. O deslocamento foi fixado em 



 
 

 

valores mínimo e máximo para comparação do grau de movimentação entre os 

modelos. A análise foi realizada por meio da visualização gráfica do mapa de cores. 

O modelo de titânio com 1 mm de espessura de osso cortical apresentou o menor 

valor (13,27 MPa) de tensão máxima principal no osso, seguido pelo de 2mm (16,22 

MPa) e pelos de zircônia de 1mm (16,94 MPa) e 2mm (18,43 MPa). Já os menores 

valores de tensão mínima foram evidenciados nos modelos com 1mm de osso 

cortical de titânio (-28,94 MPa) e zircônia (-33,30 MPa). Modelos com implantes de 

titânio e zircônia apresentaram valores iguais de deslocamento nas espessuras de 

1mm (0,15mm) e 2mm (0,19mm). Pelos valores apresentados conclui-se que todos 

estão dentro nos limiares fisiológicos, com os implantes de titânio propiciando os 

menores valores de tensão. 

 
Palavras chave: Implante dentário, Prótese dentária, Análise de elementos finitos, 

Biomecânica, Mandíbula, Reabsorção Óssea. 
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mandibles with severe resorption. Ribeirão Preto, 2015. 122p. (Doutorado em 

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

São Paulo. 

 
ABSTRACT 

 
Severe mandibular bone resorption is a problem, often difficult to be treated due to 

insufficient width and height of bone tissue, making it impossible to use conventional 

implants without performing any procedure for bone augmentation. Several 

techniques for alveolar ridge augmentation are employed, but may present some 

drawbacks that hinder the treatment. Another alternative is the use of short implants, 

but the available bone can limit the use of current conventional designs. Thus, the 

aim of this study was to evaluate through finite element method the load distribution 

in plannings with an experimental design of implants, in titanium and zirconia, located 

in the pre-mental foramen region in mandibles with severe resorption and different 

external cortical thickness (1 and 2 mm) and complete implant-supported fixed 

dentures. The resorbed jaw was modeled with 12mm in height, considering the 

trabecular bone surrounded by an external cortical bone of 2 and 1mm. 

Subsequently, it was modeled an implant with prismatic geometry and located at 

bone level, one on each side, between the mental foramen region. Initially, a 

preliminary test was performed simulating the application of axial and oblique forces 

with different directions over titanium and zirconia implants and with cortical bone 

thickness of 1mm and 2mm. After adjustment of implant geometry, analyses with 

prostheses made of heat-polymerized acrylic resin and supported on a Co-Cr 

framework were performed. It was employed a resultant load of the main four 

chewing muscles. The titanium implants and abutments and framework were 

analyzed through equivalent Von Mises stresses, while the stresses in the peri-

implant cortical bone, at apical region of the trabecular bone and the zirconia 

implants and abutments were analyzed through maximum and minimum principal 

stresses. Total deformation was set at minimum and maximum values to compare 

the degree of movement between the models. The analysis was performed through 

the graphical visualization of the color map. The model in titanium with 1mm-thick of 



 
 

 

cortical bone showed the lowest maximum principal stress value (13.27 MPa) at 

bone, followed by the 2mm-thickness (16.22 MPa) and the zirconia of 1 mm (16.94 

MPa) and 2 mm (18.43 MPa). The lowest minimum stress values were observed in 

models with 1 mm of cortical bone in titanium (-28.94 MPa) and zirconia implants (-

33.30 MPa). Models with titanium and zirconia implants had equal total deformation 

values in thicknesses of 1mm (0.15 mm) and 2 mm (0.19 mm). By the observed 

values it may conclude that all models were within the physiological limits, with 

titanium implants providing the lowest stress values. 

 

Keywords: Dental implant, Dental prosthesis, Finite element analysis, Biomechanics, 

Mandible. 
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A reabsorção óssea ocorre principalmente devido à perda dental (BUBALO et 

al., 2011). Em mandíbulas edêntulas a falta de  estímulos fisiológicos sobre o osso 

induz a reabsorção óssea, sendo o remodelamento da crista alveolar é um processo 

contínuo (TORSIGLIERI et al., 2015) e progressivo podendo comprometer, com o 

passar do tempo, as funções mastigatórias e da fala devido à redução dos tecidos 

de ósseos e moles (BUBALO et al., 2011). A pressão exercida sobre o osso por uma 

prótese convencional e a duração de edentulismo podem acelerar  o processo de 

reabsorção óssea (TORSIGLIERI et al., 2015). 

Em muitos casos a perda óssea mandibular  pode ser severa, resultando em 

retenção insuficiente da prótese inferior, intolerância da mucosa às cargas funcionais, 

dor, dificuldades com a alimentação e a fala, perda de apoio de tecidos moles, 

aparência facial alterada (STELLINGSMA et al., 2004) e possibilidade de fratura da 

mandíbula (LOUIS, 2010).	  Reabsorção severa do rebordo alveolar inferior e base da 

mandíbula impossibilita a confecção de próteses convencionais assim como a 

colocação de implantes padrões (BUBALO et al., 2011), sendo esses fatores um 

desafio para o reabilitador oral, pois  a reconstrução alveolar necessita sanar não só 

as deficiências  do tecido ósseo, mas também da mucosa (MAMPILLY et al., 2014). 

Em muitos casos, pacientes com perda severa de osso alveolar, em  altura ou 

largura, necessitam de procedimentos reconstrutores para a obtenção de volume 

ósseo suficiente que permita a colocação de implantes (STELLINGSMA et al., 2004; 

LOUIS, 2010); pois volume e qualidade óssea alveolar adequados devem estar 

presentes nos locais receptores de implantes, para obtenção de resultados estéticos 

e funcionais a longo prazo (POLI et al. 2014). 

 Várias técnicas, como enxerto ósseo comercial, blocos de osso autógeno de 

leitos intra ou extraorais, regeneração óssea guiada, distração óssea e divisão ou 

split do rebordo foram desenvolvidas para resolver ou contornar o problema de 

altura e largura ósseas reduzidas (LOUIS, 2010). Apesar da disponibilidade dessas 

técnicas para reconstrução de rebordos atróficos, podem gerar grande risco cirúrgico, 

morbidade pós operatória, necessidade de várias cirurgias (YADAV et al., 2013), 

além de extenso período pré-operatório e custo elevado.  

Implantes também têm sido sugeridos como uma modalidade de tratamento 

para para esses casos, contudo muitas  vezes a atrofia mandibular  é tão severa que 

compromete o correto posicionamento e tratamento com implantes convencionais. 
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Assim, o objetivo deste estudo foi desenvolver e analisar biomecanicamente uma 

geometria de implante curto, em titânio e zircônia, com plataforma larga, que possa 

atuar como expansor em rebordos com espessura óssea limitada ou inadequada, 

proporcionando ao paciente maior segurança e conforto em comparação com os 

procedimentos padrões.	  
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2.1 História da Implantodontia 
 

Há indícios que os implantes dentários foram introduzidos em diferentes locais 

concomitantemente, na África pelos egípcios, na América pelos maias, astecas e 

incas e no Oriente Médio. Contudo, o primeiro implante endósseo que parece ter 

apresentado osseointegração foi o dos Maias (700 DC), no qual conchas do mar 

eram esculpidas em forma de dente e, posteriormente, inseridas na mandíbula 

(GONZÁLEZ, 2014). 

Em 1946, Formiggini idealizou um implante intraósseo de tântalo e vitálio  em 

forma de espiral (LEMUS et al., 2009), até esse período a implantodontia era 

baseada em ensaios clínicos, mas  necessitava de um protocolo científico. Na 

década de 50, Marzini já trabalhava na Itália com implantes “justaósseos”, o 

procedimento envolvia abertura e descolamento da mucosa, moldagem do osso e 

sutura, e após um mês era realizada a reabertura e colocação de  uma estrutura de 

tântalo.  

Bränemark e colaboradores, nos anos 60, ao estudar a microcirculação em 

tíbias de coelhos, descobriram acidentalmente um mecanismo de união do titânio ao 

osso (PEREL, 2006; LEMUS et al., 2009). Nesse experimento verificaram que o 

titânio se ligava firme e estreitamente ao osso humano, podendo ser empregado 

também na cavidade bucal. Esse fenômeno passou a ser conhecido como 

osseointegração (MELO et al., 2006). 

A partir desses novos conceitos, diferentes estudos foram realizados em cães 

para avaliar a  fixação do parafuso. Em 1970, Bränemark e equipe iniciaram os 

estudos de biomecânica em próteses sobre implantes oseointegrados 

(BRÅNEMARK, 1977; NORTON, 1997). Em 1982, Bränemark apresentou, com base 

em estudos clínicos com mais de dez anos, o fenômeno da osseointegração e 

implantes odontológicos de titânio em forma de parafuso, iniciando assim a “Era 

Científica da Implantodontia moderna” (LEMUS et al., 2009). Inicialmente os 

implantes foram desenvolvidos apenas para pacientes totalmente edêntulos, mas 

posteriormente foram expandidos para indivíduos parcialmente desdentados. 
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2.2 Prótese total fixa implantossuportada 
 

O uso de prótese total mandibular em pacientes edêntulos, com osso alveolar 

reabsorvido, pode gerar desconforto pela falta de retenção, estabilidade e suporte 

reduzidos (MOSES et al., 2007; CANNIZZARO et al., 2011).   

As próteses totais fixas implantossuportadas, também chamadas de “próteses 

protocolo”, documentadas há mais de trinta anos, são uma modalidade de 

tratamento que propicia maior conforto e estética para os pacientes edêntulos 

(ADELL et al., 1990; TURKYILMAZ et al., 2012; CAETANO et al., 2013; 

SADOWSKY; HANSEN, 2014). A colocação de implantes em  mandíbulas edêntulas 

melhora a retenção e estabilidade das próteses, capacidade de mastigação e 

satisfação dos pacientes (FEINE et al., 1994; COCHRAN et al., 2009; CAETANO et 

al., 2013). 

A prótese desenvolvida por Branemark e colaboradores consistia em uma 

estrutura metálica feita em liga de ouro e base em resina acrílica (FERREIRA et al., 

2014a; GONZALEZ, 2014) e fixada aos pilares por meio de parafusos do tipo 

standard (TELLES, 2013). Este tipo de prótese não possui um contato direto com os 

tecidos do rebordo alveolar, sendo mantido um espaço de 1 a 2mm para possibilitar 

adequada higienização (GONZALEZ, 2014). O protocolo original, para a obtenção 

de uma osseointegração bem sucedida, incluía um período de espera de 

cicatrização que variava de 3 a 6 meses, sem carga funcional (BRANEMARK et al., 

1999).  
Este tipo de prótese pode apresentar alternativas em relação ao número e 

posicionamento dos implantes. A seleção do número de implantes leva em 

consideração a transmissão de cargas, sendo a colocação de quatro implantes na 

área interforaminal um número ótimo e seguro para uma prótese de arco completo 

(DUYCK et al., 2000; CANNIZZARO et al., 2013). Podem ser utilizados de quatro a 

seis implantes para suportar e fornecer estabilidade para próteses com cantilever 

distal (FALK et al., 1989; MERICKE-STERN, 2008), contudo a colocação de mais de 

quatro implantes pode comprometer a higiene bucal, dificultar a confecção de 

estruturas metálicas que assentem passivamente  sobre os implantes além de 

aumentar os custos (GRANDI et al., 2012; CANNIZZARO et al., 2013). 
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O braço de alavanca do cantilever deste tipo de prótese deve ser minimizado, 

enquanto a altura e largura devem ser maximizadas. O ideal é que o braço de 

alavanca da prótese não seja superior a 20mm quando forem utilizados cinco ou 

mais implantes (GONZALEZ, 2014); porém com quatro implantes, o cantilever não 

deve exceder 15mm de comprimento (TELLES, 2013; GONZALEZ, 2014; 

SADOWSKY, 2014) para evitar sua fratura (MERICKE-STERN, 2008). O 

comprimento, a largura e espessura do cantilever são cruciais para minimizar a 

deformação da prótese (GONZALEZ, 2014). 

O volume ósseo da região anterior da mandíbula deve ser adequado para 

suportar a colocação dos implantes (SADOWSKY, 2014), porém há situações 

clínicas nos quais a altura óssea é reduzida, consequência do processo de 

reabsorção óssea fisiológica constante (FAVERANI et al., 2014), sendo impossível a 

inserção de implantes (CANNIZZARO et al., 2013),  

	  
	  

2.3  Reabsorção mandibular  
 

Um dos problemas no planejamento cirúrgico de implantes é a reduzida 

quantidade de osso disponível no leito ósseo. Há uma exigência mínima quanto às 

dimensões vertical e horizontal do osso para o posicionamento de implantes 

(KREKMANOV, 1995).  

A mandíbula pode perder até 50% de seu volume inicial e 60% da altura após 

a perda dental (BLAHOUT et al., 2007). Fatores biomecânicos, protéticos, 

inflamação local, hormônios e doenças sistêmicas também podem influenciar no 

processo de reabsorção óssea mandibular (BLAHOUT et al., 2007). Um longo 

período de uso de próteses removíveis pode causar reabsorção óssea do rebordo 

alveolar, principalmente devido à pressão contínua da prótese, podendo  afetar além 

do osso alveolar também  o basal, principalmente nos usuários de prótese total 

(ZAKHARY et al., 2012). 

Cawood e Howell (1988), após análise de trezentos crânios secos, 

propuseram uma classificação para a perda óssea mandibular, sendo Tipo I: 

paciente dentado; Tipo II: imediata após exodontia; Tipo III: rebordo de forma bem 

arredondada, adequado em altura e largura; Tipo IV: rebordo em lâmina de faca, 

adequado em altura e largura; Tipo V: rebordo  plano, inadequado em altura e 
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largura e Tipo VI: rebordo reduzido, com perda evidente de osso basal. Verificaram 

que o osso basal não muda de forma significativamente, a não ser quando 

submetido a efeitos locais prejudiciais, incluindo a sobrecarga de próteses 

desajustadas. A alteração do osso alveolar ocorre tanto na dimensão vertical quanto 

na horizontal, seguindo um padrão previsível que pode variar de acordo com as 

regiões da mandíbula,  sendo perdas vertical e horizontal na região anterior e 

predomínio de vertical na posterior (CAWOOD; HOWELL, 1988). 

 Apesar da existência do processo fisiológico de reabsorção óssea, as 

dimensões do osso cortical se mantêm relativamente estáveis à medida que 

aumenta a reabsorção do rebordo residual, com exceção de alguma remodelação na 

região lingual, sendo o osso trabecular a estrutura que realmente sofre o processo 

de reabsorção (BERTL et al., 2015). A atrofia severa do processo alveolar e do osso 

basal subjacente resulta muitas vezes em problemas, como retenção insuficiente 

das próteses, intolerância ao carregamento da mucosa, dor, dificuldades na 

alimentação e fala e perda de suporte dos tecidos moles; sendo um desafio para o 

cirurgião e reabilitador executarem o tratamento (CHEN et al., 2013). 

	  
	  

2.4  Biomecânica em implantodontia 
  
 No planejamento de tratamento com implantes dentários, as leis da 

biomecânica devem ser consideradas para evitar riscos de sobrecarga no osso 

circundante (BORIE et al., 2015a). O prognóstico e sucesso a longo prazo do 

tratamento com implantes dentários são grandemente influenciados pelo ambiente 

biomecânico do qual são expostos (PESSOA et al., 2010; PRADO et al., 2014) em 

combinação com as propriedades físicas e geométricas de cada componente do 

implante (MERIÇ et al., 2011).  

 A interface entre o osso e o implante é, mecanicamente, a região mais 

vulnerável do sistema prótese-implante (OLIVEIRA, 1997), principalmente, devido às 

perdas ósseas que podem ocorrer devido às interações complexas entre implante e 

o osso (QIAN et al., 2009). Quando uma carga é aplicada sobre um implante, é 

parcialmente transferida para o osso, concentrando as maiores tensões na região 

cervical do implante (LIN et al., 2005). Este fenômeno é derivado de um princípio da 
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engenharia, que estabelece quando uma carga for aplicada entre dois materiais, as 

tensões são maiores no ponto inicial (ISIDOR, 2006).  

No osso, as forças de compressão tendem a manter a integridade da interface 

implante-osso, ao passo que a tração tende a separar essa integridade (BIDEZ; 

MISCH, 1992). O limite da força de tração no osso é 30% menor que o de 

compressão (OLIVEIRA, 1997), sendo o osso cortical mais resistente à compressão 

que ao cisalhamento (OLIVEIRA, 1997). 

 O fator mais importante a ser considerado no osso é a reabsorção acelerada 

por excesso de tensões acima do limiar fisiológico (KAYABASI et al., 2006; BAGGI 

et al., 2008; LIN et al., 2010). Apesar do nível ósseo ser mantido por tensões dentro 

de um intervalo fisiológico (FROST, 2003), o aumento excessivo de tensão pode 

propiciar um desequilíbrio na função dos osteoclastos e promover uma perda óssea 

significante (KOYAMA et al., 2008; FLANAGAN et al., 2009; HU et al., 2010). 

  Mullender et al. (1994) e Frost (2003) descreveram o processo de 

remodelação óssea como um controle biológico de auto-organização, onde os 

osteócitos agem como sensores principais de sinais mecânicos, produzindo estímulo 

para regular a massa óssea nas proximidades. Os osteócitos precisam de 

estimulação mecânica para manter a sua viabilidade e sobrevivência, e se não 

ocorrer estimulação, pode ser induzido um processo de apoptose (GALLI et al., 

2010). Quando as tensões são mantidas abaixo do limite de homeostasia, o 

processo de remodelamento ósseo pode ser ativado para reduzir a estrutura óssea. 

Contrariamente, quando as tensões excederem o limite podem causar danos e 

fissuras microscópicas na matriz óssea, conduzindo a um processo de reabsorção 

óssea (OKUMURA et al., 2010).  

A redução de tensões no osso perimplantar  é o objetivo constante dos 

diferentes desenhos de implantes (CHU et al, 2012).  
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2.5  Desenho e conexões dos implantes 
 
O desenho do implante pode influenciar na distribuição de tensões no osso e 

contribuir para a perda do mesmo em regiões mais críticas (HUANG et al., 2008). 

Um fator chave na biomecânica dos sistemas de implantes é a conexão, isto é, a 

interface entre o implante e o pilar que os mantém unidos (YOUSEF et al., 2005). 

Biomecanicamente, as conexões devem reduzir as tensões na interface osso-

implante, assegurando estabilidade para a prótese (NISHIOKA et al., 2009).  

Os tipos de conexão mais utilizados são hexágonos externo e interno e cone 

morse. 

Os implantes com conexão hexágono externo são os mais utilizados na 

implantodontia (TSUGE; HAGIWARA, 2009). Este tipo de conexão é formada por 

implante com plataforma hexaédrica na região superior e um parafuso separado; a 

estrutura única do hexágono não permite a rotação da plataforma. O hexágono tem 

0,7mm de altura permitindo a colocação do implante apenas durante a cirurgia 

(PELLIZER et al., 2013), contudo um dos problemas deste tipo de conexão é o 

afrouxamento ou fratura do parafuso  do pilar (ECKERT; WOLLAN, 1998; PELLIZER 

et al., 2013), que tem uma relação direta com o desajuste rotacional na interface 

pilar-implante, permitindo maior liberdade rotacional com maior afrouxamento do 

parafuso (BINON, 1996; BINON;MCHUGH, 1996). A configuração hexagonal 

externa determina uma posição de rotação, mas não absorve as forças laterais nem 

possui sistema de bloqueio positivo (MERZ et al., 2000; CIBIRKA et al., 2001). Este 

sistema possui menor área de união que os outros tipos de conexões, apresentando 

maior quantidade de micromovimentações e, consequentemente, afrouxamento de 

parafuso (KIM et al., 2011).  

A conexão hexagonal interna surgiu como uma evolução do hexágono 

externo, apresentando como vantagens menor perda e fratura de parafuso 

(KITAGAWA et al., 2005), melhores absorção de forças laterais e assentamento na 

interfase pilar-implante (BERNARDES et al., 2006). Este sistema é composto por um 

implante com uma junção interna ou fulcro ao nível do pescoço, na região média, e 

um pilar hexaédrico com um parafuso separado (YOUSEF et al., 2005). A parede 

lateral do pilar facilita a dissipação das cargas laterais, distribuindo as tensões de 

maneira mais homogênea em torno do implante, reduzindo as tensões no osso 
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perimplantar (BERNARDES et al., 2006; PESSOA et al., 2010). Esta conexão tem 

um mecanismo que fornece suporte lateral para cargas oblíquas externas, 

restringindo completamente o pilar e parafuso, aumentando a resistência ao 

afrouxamento do parafuso (KIM et al., 2011). Este mecanismo produz melhor 

distribuição de tensões no osso (MAEDA et al., 2006) e promove maior estabilidade 

para o parafuso de fixação da prótese (KITAGAWA et al., 2005), reduzindo o risco 

de fratura deste parafuso (SILVA et al., 2007; NISHIOKA et al., 2009). Em 

comparação com as conexões externas, o hexágono interno apresenta melhor 

distribuição de tensões no osso e maior estabilidade anti-rotacional (MAEDA et al., 

2006; BAGGI et al., 2008; PESSOA et al., 2010; GURGEL-JUAREZ et al., 2012). 

A conexão cone morse consiste em um implante com parte interna angulada 

e pilar cônico longo aparafusado ou à pressão (PESSOA et al., 2010). A união entre 

as superfícies é obtida por atrito mecânico entre a parede interna do implante e a 

externa do pilar (SALVI; LANG, 2001). O próprio encaixe geométrico e o atrito do 

cone são os princípios básicos do mecanismo de proteção do pilar frente a uma 

excessiva carga funcional, favorecendo a estabilidade (MERZ et al., 2000). Neste 

sistema, o implante atua como corpo único (AKÇA; CEHRELI, 2008) com micro-

movimentos internos mínimos (JAWORSKI et al., 2012) e maior concentração de  

tensões no ponto de fulcro entre o pilar e o implante (PESSOA et al., 2010), 

melhorando substancialmente a distribuição de tensões no osso circundante (BORIE 

et al., 2015c). Os implantes cone morse apresentam maior estabilidade do pilar e 

concentração de tensões mais baixas no osso perimplantar que os hexágonos 

externo e interno (SZMUKLER-MONCLER et al., 1998; BAGGI et al., 2008; DAILEY 

et al., 2009; PESSOA et al., 2010). 

A conexão do implante é um fator que altera o comportamento biomecânico 

das próteses sobre implantes mas o diâmetro e comprimento também são fatores 

que podem influenciar na distribuição de tensões no osso perimplantar. 
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2.6  Diâmetro e comprimento dos implantes 
 
Os sistemas de implantes além do tipo de conexão variam também no 

comprimento e diâmetro. Apresentam-se como standard, longos, curtos, largos e 

estreitos (HASAN et al., 2010). 

Em relação ao comprimento, pesquisas têm mostrado que implantes curtos 

produzem maiores tensões sobre o osso (TADA et al., 2003; QIAN et al., 2009; 

HASAN et al., 2010; DE CARVALHO et al., 2012; PELLIZER et al., 2013)  devido à 

menor área de contato na interface osso-implante em combinação com distribuição 

de tensões menos homogênea (BOURAUEL et al., 2012; KIM et al., 2014).  

Segundo Petrie e Williams (2005) o aumento do comprimento reduziu 1,65 

vezes a tensão na crista óssea em implantes estreitos e cônicos, contudo, se o 

aumento do comprimento superar 60% da altura do osso esponjoso disponível, a 

redução não é significativa. Iplikçioğlu e Akça (2002), Pierrisnard et al. (2003) e Lin 

et al. (2005)  verificaram que, sob cargas axiais, a variação de tensões não foi 

significante entre os diferentes comprimentos. Renouard e Nisand (2006) relataram 

que implantes curtos apresentaram resultados semelhantes aos dos implantes 

longos. Borie et al. (2015c) observaram menores valores de tensões máxima e 

mínima principais no osso perimplantar em implante de 8,5mm que de 10mm em 

prótese múltipla implantossuportada. Contudo, há evidências que o comprimento do 

implante não influencia a redução de tensões tão eficientemente como o diâmetro 

(IPLIKÇIOGLU; AKÇA, 2002; SANTIAGO JUNIOR et al., 2013; LEE et al., 2013; 

VAIRO; SANNINO, 2013). 

A seleção adequada do diâmetro do implante é geralmente baseada na 

quantidade de osso disponível (BAYRAKTAR et al., 2013). Sob o ponto de vista 

biomecânico, o diâmetro do implante pode influenciar a concentração de tensões no 

implante e osso circundante (AKÇA; IPLIKÇIOGLU, 2001; ANITUA; ORIVE, 2009). O 

aumento do diâmetro do implante, frente a uma mesma carga, diminui as tensões 

tanto no implante como no osso perimplantar (BAGGI et al., 2008; HUANG et al., 

2008; DING et al., 2009; LIN et al., 2009; OKUMURA et al., 2010; SANTIAGO 

JUNIOR et al., 2013). Valores menores de tensão foram observados no osso e no 

implante quando da utilização de implantes com maior diâmetro, sendo esse 

resultado justificado pela melhor distribuição e maior área de contato entre o 
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implante e osso perimplantar (QIAN et al., 2009; OKUMURA et al., 2010; CHU et al., 

2012).  Segundo Oliveira (1997) quando o diâmetro aumenta 0,25mm, de 3,75mm 

para 4mm, a superfície de contato aumenta em 10%. 

Petrie e Williams (2005) concluíram que o aumento do diâmetro dos implantes 

diminui até 3,5 vezes a tensão na crista óssea, com melhor efeito para os implantes 

curtos e cônicos, pois o diâmetro do implante predomina sobre o comprimento e 

conicidade. Assim, o aumento no diâmetro parece compensar a ação do 

comprimento (DING et al., 2009; LEE et al., 2013), contudo diâmetro e comprimento 

devem ser considerados em conjunto, devido aos seus efeitos interativos 

(MORAND; IRINAKIS, 2007). 

O comportamento biomecânico de implantes tem sido avaliado por ensaios de 

tração diametral, fotoelasticidade e análise por elementos finitos (PESQUEIRA et al., 

2012; PRADO et al., 2014), sendo este último o mais utilizado na atualidade. 

 

2.7  Análise pelo método de elementos finitos  

 

O método de elementos finitos foi introduzido pela primeira vez em 1943 por 

Richard Courant para ser amplamente utilizado na área de engenharia. 

Posteriormente, em 1970, foi aplicada na biomecânica ortopédica, cujo objetivo era 

avaliar as tensões e deformações nos ossos humanos após instalação de implantes 

e aplicação de cargas funcionais (CHOI et al., 2014). 

A análise por elementos finitos é um método numérico muito eficaz aplicado a 

problemas do mundo real que envolvem complexas condições físicas, juntamente 

com  geometria e limites (REDDY, 1993).  Este método emprega modelos 

matemáticos que  descrevem processos físicos e fenômenos analiticamente, 

utilizando hipóteses sobre o funcionamento do processo e as leis que o regulam, 

sendo caracterizados por equações muito complexas e integrais, em domínios 

geometricamente complexos que descrevem o sistema (REDDY, 1993). Assim, este 

sistema permite simular situações hipotéticas complexas, relacionadas às tensões 

mecânicas pela divisão do problema em um conjunto de elementos finitos menores, 

nos quais as variáveis de campo podem ser interpoladas com as funções de forma 

(GENG et al., 2001; BASCIFTCI et al., 2008; MERIÇ et al., 2011; KIM et al., 2014).  
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 Um dado domínio é visto como um conjunto de sub-domínios, chamados 

elementos finitos, e sobre cada subdomínio a equação governante é aproximada por 

qualquer um dos métodos de variações tradicionais (LAI; LIDDELL, 1987). Cada 

elemento finito é visto como um domínio independente por si só com dimensões 

finitas (CHOI et al., 2014), sendo que o termo "domínio" refere-se à região 

geométrica sobre a qual as equações são resolvidas. Equações algébricas das 

regiões de interesse são desenvolvidas utilizando as equações  do problema, e as 

relações de todos os elementos são montadas usando interrelações de elementos. 

Assim, a divisão de todo o domínio em elementos finitos não pode ser exata, 

introduzindo erro no domínio que está sendo modelado. Cada elemento pode adotar 

uma forma geométrica própria com função de tensão interna específica. As funções 

e a geometria de cada elemento são usadas para escrever as equações de 

equilíbrio entre as forças externas, que atuam nos elementos, e os deslocamentos 

dos nós (KORIOTH; VERSLUIS, 1997; CHOI et al., 2014). Quando todas as 

equações tendem ao equilíbrio, é obtida a solução aproximada do problema 

(KORIOTH; VERSLUIS, 1997; REDDY, 1993).  

A análise por elemento finitos pode ser bidimensional (2D) e tridimensional 

(3D), sendo esta última a que permite o desenvolvimento de modelos com geometria 

mais complexa, fornecendo assim,  dados e resultados mais precisos (LIN et al., 

2009; PESQUEIRA et al., 2012).  

Esta análise possibilita simulações quantitativa e qualitativa de ensaios 

mecânicos complexos, propiciando a prevenção de falhas potenciais e deformações, 

devido à limitação de mensurações in vivo (GENG et al., 2001; BAGGI et al., 2008; 

DING et al., 2009; ASSUNÇÃO et al., 2009). Devido à capacidade de representar 

sistemas complexos, os modelos numéricos são utilizados para simular e avaliar 

grande variedade de situações biomecânicas (VICECONTI et al., 2005). Este ensaio 

é empregado na área médica, na avaliação do sistema locomotor, remodelamento 

ósseo, biomecânica do esqueleto e morfologia funcional (PRADO et al., 2014). Na 

área odontológica tem sido amplamente aplicado na Implantodontia porque permite 

a avaliação do comportamento mecânico e a distribuição de tensões nos elementos 

dentários, ligamento periodontal e osso (PRADO et al., 2014). 

A precisão desta análise é influenciada pelos  detalhes da geometria do 

objeto a ser estudado, as condições de limites, cargas funcionais e propriedades dos 
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materiais (GENG et al., 2001; SAAB et al., 2007; CHOI et al., 2014; TRIVEDI, 2014). 

Os resultados das simulações permitem a obtenção de  informações ainda não 

disponíveis clinicamente e fornecem resultados para idéias de desenhos inovadores 

(GENG et al., 2001; HANNAM, 2011; KANBARA et al., 2012; TANG et al., 2012). 

Porém, em muitas situações é impossível extrapolar os dados para uma situação 

clínica devido às limitações de alguns modelos (PESQUEIRA et al., 2012), sendo 

nesses casos, o modelo considerado apenas como uma aproximação da situação 

clínica.  

Esta análise, também chamada in silico, deve ser o primeiro passo de um 

estudo, para posteriormente  serem  executados testes mecânicos in vitro para 

comparação dos resultados e posterior emprego clínico da situação simulada 

(JONES; WILCOX, 2008). 

 

2.7.1  Propriedades dos materiais e características do modelo 
 

Todos os materiais possuem características próprias quando da  aplicação de 

cargas. As propriedades empregadas nos ensaios por elementos finitos isotrópicos 

são módulo de elasticidade ou de Young e coeficiente de Poisson. 

 O módulo de elasticidade descreve a inflexibilidade ou rigidez de um material. 

É definido como a constante de proporcionalidade de deformação de um material 

submetido a uma tensão específica (ANUSAVICE, 2005; DARVELL, 2012). O 

coeficiente de Poisson é uma constante de cada material que possui relação com o 

comportamento sob tração ou compressão, (KANBARA et al., 2012).  

A partir das propriedades elásticas e do comportamento segundo as direções, 

os materiais podem ser classificados em: 

- isotrópico: as propriedades do material são idênticas em todas as direções, 

precisando apenas de duas constantes, módulo de Young e coeficiente de Poisson 

(KORIOTH; VERSLUIS, 1997; LIN et al., 2009). 

- anisotrópico: o material apresenta diferentes comportamentos mecânicos nas 

diferentes direções (GENG et al., 2001; CUPPONE et al. 2004). Apresenta 21 

constantes no seu modelo constitutivo (LIN et al., 2009). 

- ortotrópico: possui dois planos ortogonais de simetria, onde as propriedades 

dos materiais independem da direção com o plano. Apresenta 9 constantes no 
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modelo constitutivo (O´MAHONY et al., 2000; 2001; TAYLOR et al., 2002). 

- transversalmente isotrópico: o material apresenta as mesmas propriedades 

em um plano e  diferentes em direção normal deste plano (eixo z) (KORIOTH; 

VERSLUIS, 1997). O modelo constitutivo é descrito por 5 constantes (O´MAHONY et 

al., 2001). 

O osso apresenta comportamento totalmente anisotrópico (TURNER et al., 

1999; LIAO et al., 2007; HUANG et al., 2008; CHU et al., 2012) e viscoelástico 

(CUPPONE et al., 2004). Contudo, o emprego de propriedades anisotrópicas para o 

osso parecem ter apenas um efeito sutil nos resultados finais  de tensões e 

deformações quando comparado com propriedades isotrópicas (O’MAHONY et al., 

2001). 
Os ossos cortical e trabecular são frequentemente modelados como 

homogêneos e com comportamento isotrópico (CATTANEO et al., 2005). A maioria 

dos estudos exclui os detalhes da rede trabecular devido à inabilidade para a 

obtenção, sendo considerado como homogêneo (LIN et al., 2009; CHU et al., 2012).  

Deve ser considerado que as características biológicas do osso variam  de 

indivíduo para indivíduo e , na microescala, o osso é composto por cilíndros 

concêntricos, chamados sistemas de Havers, e espaços entre os mesmos (CHOI et 

al., 2014). A vantagem de modelar detalhadamente a estrutura trabecular do osso é 

que no lugar de assumir volume continuo e homogêneo, podem ser consideradas as 

propriedades anisotrópicas, próprias e naturais da sua estrutura (LIMBERT et al., 

2010). Porém, algumas simplificações devem ser feitas para possibilitar a solução, 

podendo afetar o resultado final (PESQUEIRA et al., 2012; TRIVEDI, 2014). 

Segundo Lin et al. (2009) a maioria dos estudos de elementos finitos 

consideram a osseointegração total, o implante apresenta contato de 100% com a 

superfície do osso, isto é, união perfeita; contudo, esta união não é real em 

condições clínicas. Para evitar essa suposição incorreta, algorítmos são 

empregados para simular diferentes condições de fricção do contato na interface 

osso-implante (HUANG et al., 2008). 

Considerando as características da análise numérica, pode ser dividida em 

linear e não linear. A linear fornece uma aproximação mais simplificada das 

características reais à maioria dos problemas. Quando uma estrutura se deforma 

sob uma carga, sua rigidez se altera. Se houver grande deformação, a forma pode 
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ser alterada até atingir seu limite de falha, considerando que as propriedades do 

material também serão mudadas, mesmo se a alteração da rigidez for extremamente 

pequena. Contudo, a forma e as propriedades do material podem ser alteradas 

durante o processo de deformação se não atingirem o limite de falha 

(SOLIDWORKS, 2011).  

No caso das análises não lineares a formulação do problema é mais complexa 

e exige mais tempo e capacidade computacional para a solução. Esta solução não 

considera a rigidez constante, ao contrário, se altera durante o processo de 

deformação e a matriz deve se atualizar, aumentando assim o tempo para obtenção 

dos resultados. A não linearidade pode ser influenciada por um ou vários fatores, 

como propriedades do material, geometria, contatos e condições de contorno 

(KORIOTH; VERSLUIS, 1997). Nesta análise, o software empregado altera a 

constante do material de acordo com o aumento  da  carga (KANBARA et al., 2012).  

O período de aplicação da carga durante o processamento apresenta dois tipos 

de análises. A estática envolve a aplicação da carga em um ponto específico ou 

superfície em um momento determinado (KITAGAWA et al., 2005). Na dinâmica a 

carga é aplicada variando por um determinado período e frequência, sendo 

observada uma característica de não linearidade do modelo (GENG et al., 2001).  

A análise dinâmica não linear é bem menos empregada que a estática, mas é 

considerada uma ferramenta importante fornece uma resposta mais real dos 

implantes frente às cargas externas (KITAGAWA et al., 2005). Segundo Lin et al. 

(2009) o modelo dinâmico aumenta em até 23% a tensão no osso em relação ao 

estático, devido às propriedades viscoelásticas; além disso, o processo de 

remodelação óssea é considerado como sistema dinâmico não linear (XINGHUA et 

al., 2002). 

Uma das maiores limitações na biomecânica dos modelos são as 

propriedades incertas dos materiais e as características específicas do modelo, 

principalmente, pela complexa micro e macrogeometria dos tecidos biológicos 

(VICECONTI, 2005) que são consideradas nas análises dos diferentes tipos de 

tratamentos. 
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2.8  Tratamentos para mandíbulas severamente reabsorvidas 
 

A reabilitação de pacientes edêntulos, com mandíbulas severamente 

reabsorvidas, é um processo que exige muito cuidado, pois esses pacientes não 

apresentam apenas problemas funcionais mas também psicológicos, como 

desconforto no convívio social (KUOPPALA et al., 2013). Há situações clínicas em 

que elevado grau de reabsorção do osso alveolar torna impossível a colocação de 

implantes devido ao volume ósseo mínimo e insuficiente (KUOPPALA et al., 2013; 

MENONI et al., 2013). 

O aumento ósseo para mandíbulas atróficas pode ser feito antes ou durante a 

inserção dos implantes, sendo o procedimento padrão realizado por meio de 

autoenxertos ósseos obtidos da pélvis, tuberosidade maxilar, sínfise mandibular, 

linha oblíqua externa, tíbia, costelas e calvaria (MOSES et al., 2007; ZAKHARY et al., 

2012; HERNANDEZ-ALFARO et al., 2013; STIMMELMAYR et al., 2014). Este tipo 

de procedimento propicia reconstrução óssea em três dimensões, resultados 

estáveis a longo prazo e combinação com xenoenxertos em algumas situações 

clínicas (TRIACA et al., 2014). Contudo, a morbidade dos locais doadores pode ser 

significante, além do ganho final de osso no local receptor poder ser insuficiente ou 

inadequado para a colocação do implante (ZAKHARY et al., 2012) e também a 

necessidade, em muitos casos, da lateralização do nervo mandibular (TRIACA et al., 

2014).  

O tamanho de enxerto ósseo utilizado é, frequentemente, limitado pela 

disponibilidade de espaço no local receptor para permitir cobertura adequada pela 

mucosa (ZAKHARY et al., 2012; YAMADA et al., 2013). Além disso, este tipo de 

procedimento invasivo pode apresentar complicações pós-operatórias, como 

exposição do enxerto devido à deiscência dos tecidos moles e reabsorção do osso 

enxertado (MOSES et al., 2007; CHIAPASCO et al. 2009; CHIAPASCO et al., 2013).  

Os aloenxertos também são utilizados para aumentar o volume ósseo,  tendo 

como vantagens, em relação aos autoenxertos, a eliminação do segundo local 

cirúrgico evitando, consequentemente, a morbidade, não limitação da quantidade de 

material para obtenção  de volume adequado, redução do tempo cirúrgico, dos 

riscos de infecção e do desconforto para o paciente  (MENONI et al., 2013). No 
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entanto, não são tão eficazes quanto os autoenxertos no ganho ósseo em altura 

(CASTAGNA et al., 2013) além de possuírem custo elevado (MENONI et al., 2013).  

Independente do tipo de enxerto, é necessário a espera de 6 a 12 meses para 

a colocação dos implantes (COATOAM; MARIOTTI, 2003), aumentando assim, o 

tempo de tratamento (MISCH, 2011).  

Outra  alternativa para o aumento em altura da quantidade óssea é a 

distração óssea, introduzida na década de 90 por Chin e Toth (1996). A distração é 

um processo biológico utilizado para regenerar e consolidar a formação óssea entre 

dois extremos de segmentos ósseos separados gradualmente (FAYSAL et al., 2013). 

O aumento no volume  ósseo é devido à regeneração da zona de distração distante, 

que atua como câmara de regeneração (KHONGSHEI et al., 2013).  Este tipo de 

procedimento tem como vantagem menor tempo de tratamento, com pequena ou 

mesmo imperceptível reabsorção óssea quando comparado com o de enxertia 

(KHONGSHEI et al., 2013). 

É considerada uma técnica de execução simples, com trauma mínimo e sem 

necessidade de local doador. Porém, são necessárias pelo menos três cirurgias, 

para inserção e remoção do dispositivo e colocação dos implantes. Após a remoção 

do dispositivo os implantes poderão ser inseridos somente após 4 a 8 semanas 

(ZAKHARY et al., 2012). Esta técnica evita a morbidade do local doador e fornece 

aumento previsível dos tecidos duros e moles, além de apresentar redução da 

reabsorção óssea e pequena taxa de infecção (ERGUN et al., 2011). O protocolo 

comum compreende 7 dias de latência com aumento de 0,5mm por dia e  período de 

maturação do tecido regenerado em torno de 5 semanas (FAYSAL et al., 2013) até  

3 a 4 meses (JENSEN, 2002).  

Contudo, esta técnica apresenta como desvantagens a reabsorção do 

segmento transportado, dificuldade para obtenção da osteotomia na região lingual, 

possibilidade de fratura óssea, falha do dispositivo, inclinação e deslocamento do 

segmento de transporte, perfuração da mucosa, altura inadequada de distração, 

tração do segmento pelos músculos do assoalho bucal e desconforto para o 

paciente (MAZZONETTO et al., 2007; SANT; JAGTAP, 2009; ERGUN et al., 2011; 

KHONGSHEI et al., 2013; FAYSAL et al., 2013). Outras complicações  têm sido 

relatadas, como infecção, deiscência da sutura, sangramento, dano ao nervo e 

elemento dental adjacente, consolidação imediata ou tardia e fratura de alguma 
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estrutura do dispositivo (ZAKHARY et al., 2012). Esta técnica pode apresentar perda 

óssea considerável, possivelmente devido ao trauma cirúrgico, elevação do retalho, 

exodontia, corticotomia ou separação do periósteo (FUNAKI et al., 2009). 

 Durante o tratamento de  distração podem ser empregados três tipos de 

dispositivos: extraósseo, intraósseo e implante distrator. O dispositivo extraósseo 

necessita de um espaço maior sobre o periósteo e a taxa de deiscência da ferida é 

mais elevada devido à interferência com o suplemento sanguíneo (MCALLISTER; 

GAFFANEY, 2003). 

 Os distratores intraósseos são menores que os extraósseos, permitem uma 

intervenção cirúrgica menos invasiva para o posicionamento, limitam a separação do 

periósteo e consequentemente se tornam mais toleráveis pelo paciente (UCKAN et 

al., 2007; FELICE et al., 2013).  

O implante distrator foi desenvolvido com os objetivos de reduzir o tempo de 

tratamento e eliminar o problema da remoção do dispositivo (YIN et al., 2013), 

contudo  são pouco tolerados pelos pacientes devido ao desconforto produzido 

(FELICE et al., 2013; LU et al., 2013) e parecem não ser a solução ideal para 

pacientes  edêntulos com defeitos no osso alveolar (LU et al., 2013).  

O aumento ósseo horizontal é necessário e indispensável para a colocação 

de implantes em rebordos alveolares estreitos (FUNAKI et al., 2009). As técnicas 

comumente empregadas para obtenção desse aumento horizontal são osteotomia e 

regeneração tissular guiada, as quais melhoram a densidade e volume ósseo sem 

gerar calor por desgaste (GARG, 2002; VAN STEENBERGHE et al., 2003); no 

entanto, a técnica da osteotomia depende das propriedades viscoelásticas do osso 

existente, podendo levar à fratura da cortical  mandibular externa se força excessiva 

for aplicada  (ZAKHARY et al., 2012).  

Outra alternativa é a divisão do rebordo ou splitting, que envolve a confecção 

de uma ranhura na crista ao longo do segmento desdentado e realização de duas 

osteotomias monocorticais verticais, para separação  da cortical externa vestibular 

(ZAKHARY et al., 2012). Em alguns casos esta técnica inclui o reposicionamento 

lateral da cortical vestibular por fratura em galho verde e o espaço restante é 

preenchido, simultaneamente, com biomaterial particulado ou o próprio sangue do 

paciente (DEMETRIADES et al., 2011; ZAKHARY et al., 2012). Este procedimento 

de divisão do rebordo, combinado com a colocação simultânea do implante na 
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mandíbula não requer período de espera de 4 a 6 meses para a consolidação óssea, 

mas é um método com resultados aceitáveis apenas para aumento do rebordo em 

sentido transversal (DEMETRIADES et al., 2011). Este método requer adequada 

estabilidade primária dos implantes no leito receptor para não comprometer a 

longevidade do tratamento por falha biomecânica (FUNAKI et al., 2009).  

O sucesso clínico da osseointegração e vida útil a longo  prazo dos implantes 

dependem de fatores biomecânicos, sendo em grande parte influenciados pela 

forma como as tensões são transferidas do implante  para o osso circundante 

(FERREIRA et al., 2014a). Em próteses fixas implantossuportadas de arco completo, 

independente do número, os implantes  devem ser esplintados por infra-estrutura 

metálica, sendo mais complexa a distribuição de tensões em comparação às 

próteses unitárias (FERREIRA et al., 2014a). 

 

 

2.8.1 Implantes em mandíbulas severamente reabsorvidas 
 

 Apesar das alternativas cirúrgicas de tratamento que reporta a literatura nos 

casos de mandíbulas severamente reabsorvidas, existem diversas complicações 

durante e após as cirurgias. A distração osteogênica aumenta a formação de osso e 

tecido mole em altura, porém o desconforto gerado e a previsibilidade do tratamento 

são suas maiores complicações (KUMAR et al., 2014). O uso de osso autógeno da 

crista ilíaca tem como consequência uma grande reabsorção do enxerto e 

morbidade do local doador (MERTENS et al., 2013). A utilização de enxerto de 

calvaria possui menos reabsorção mas durante a cirurgia podem acontecer 

complicações como hemorragia intracranianas, perda do líquido cefalorraquidiano, 

meningite e lesões no cérebro (MERTENS et al., 2013). Além disso, os resultados 

desses procedimentos de aumento em áreas extensas com atrofias maxilares e 

mandibulares são geralmente insatisfatórios, pouco previsíveis e com uma alta taxa 

de perda de implantes (MERTENS et al., 2013). 

 Torsiglieri et al. (2015) avaliaram biomecânicamente in vitro a estabilidade de 

implantes em mandíbulas atróficas com próteses fixas implantossuportadas, 

recomendando a utilização de quatro implantes finos e compridos para reduzir o 

risco de fratura mandibular. Contudo, a largura e altura do osso deve ser 
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considerado previamente a seleção dos implantes (BLAHOUT et al., 2007; BUBALO 

et al., 2011; MANI et al., 2015). Assim, o uso de técnicas reconstrutivas contra o uso 

de implantes curtos é um tema de debate na literatura. 

 Alguns estudos em próteses fixas unitárias tem sugerido que os implantes 

curtos podem atingir resultados clínicos equivalentes, e até melhores, do que os 

implantes convencionais com acompanhamento de entre 1 e 5 anos (FELICE et al., 

2009; ESPOSITO et al., 2011a; 2011b; PISTILLI et al., 2013). Porém, a maioria 

destes estudos utilizam os implantes curtos com diâmetro de corpo maior para 

compensar a falta de altura do implante (FELICE et al., 2009; ESPOSITO et al., 

2011a; PISTILLI et al., 2013). 

 Com todas as alternativas de implantes dentários que existem atualmente, 

cujos desenhos variam em conexão, comprimento, largura e superfície, tem sido 

identificados poucos avanços e inovações na macrogeometria (SIVAN GILDOR et al., 

2014). Zakaria et al. (2012) desenvolveram um implante para aumentar a 

regeneração óssea em altura, o qual foi testado em calotas de coelhos e analisado 

histologicamente. Cheng et al. (2015) reportaram o lançamento de um novo implante, 

cuja modificação foram apenas concavidades nas regiões entre as roscas para 

aumentar a sua área de superfície. Li et al. (2014) desenharam um implante de 

distração osteogênica o qual foi testado em cachorros e avaliado biomecânicamente, 

encontrando resultados promissores. Zheng et al. (2014) desenvolveram 

tridimensionalmente num modelo computadorizado um implante para diminuir as 

tensões no osso cortical e distribuir de maneira uniforme as mesmas para o osso 

trabecular. Mani et al. (2015) desenharam um implante híbrido que consiste numa 

placa maleável longa de 30-45 mm, a qual é fixada com 3-4 parafusos curtos, para 

ser utilizado em regiões com perda óssea em altura e largura. Este dispositivo foi 

testado tanto em mandíbulas quanto em maxilas com um acompanhamento de um 

ano, porém carece de testes biomecânicos prévios. Sivan-Gildor et al. (2014) 

testaram um novo desenho de implante de 6 x 6mm em mandíbulas de mini-porcos, 

observando que o desenho inovador destes implantes pode fornecer uma solução 

revolucionária nos casos de molares extraídos e onde falta volume de osso residual 

alveolar suficiente para conseguir estabilidade primária.  

A literatura reporta algumas novas tentativas de desenhos de implantes, mas 

em nenhum deles a geometria é consideravelmente diferente dos implantes 
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convencionais, limitando a utilização de implantes em casos de reabsorção 

mandibular acentuada e nos quais não podem ser reabilitados com implantes 

convencionais devido à deficiência em altura para o posicionamento dos mesmos. 
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                         3  Propo s i ção  
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O objetivo deste estudo foi avaliar pelo método dos elementos finitos 

tridimensionais, estático e não linear, a distribuição de cargas em planejamentos 

com desenho experimental de implantes,  em titânio e zircônia, posicionados na 

região pré-foramen mentual em mandíbulas com reabsorção severa e diferentes 

espessuras de cortical externa (1 e 2mm) sob próteses totais fixas 

implantossuportadas. Serão avaliados: 

 

- tensões máximas e mínimas principais no osso e pilar-implante de Zircônia; 

- tensão equivalente von Mises nos implantes, componentes protéticos de titânio e 

barra metálica e 

- deslocamento. 
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             4  Mate r ia l  e  Método  
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O estudo foi desenvolvido por meio de um modelo tridimensional de elementos 

finitos criado para comparar a distribuição de tensões nos implantes e osso 

circundante numa mandíbula reabsorvida. Durante a análise do comportamento 

deste novo desenho de implante foram realizados um ensaio piloto e um ensaio 

definitivo. 

 
 

4.1  Construção do Modelo Mandibular  
 

A imagem da mandíbula foi obtida a partir de uma base de dados de 

tomografias do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer (CTI, Campinas, 

SP, Brasil) e transformados em um modelo virtual pelo software Invesalius v.3.0 

(Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer - CTI, Campinas, SP, Brasil) 

para empregar parâmetros anatômicos reais.  

Os modelos digitais representando a região do corpo mandibular edêntulo 

foram modelados por meio do software Rhinoceros 4.0 SR8 (McNeel North America, 

Seattle, WA, USA). Foi usado um protocolo de modelo simplificado, demarcando 

apenas os principais acidentes anatômicos, fundamental para gerar e 

posteriormente refinar a malha.  

A reabsorção da mandíbula foi realizada com a sobreposição de uma imagem 

da classificação tipo VI de Cawood e Howell (1988), que considera o maior grau de 

reabsorção mandibular com cristas alveolares reduzidas e perda evidente de osso 

basal. A altura da mandíbula reabsorvida foi modelada com 12mm de altura, 

considerando  o osso trabecular circundado por 2 mm de osso cortical e 1mm de 

cortical externa, simulando uma descorticalização ou corticotomia cirúrgica para o 

posicionamento de implantes. 
Houve necessidade do refinamento das geometrias do corpo e ramo da  

mandíbula para obtenção de um modelo mais preciso, uma vez que os dados das 

tomografias eram de mandíbulas dentadas. 

 Os dados foram obtidos a partir da mensuração de dez mandíbulas secas (fig. 

1A) pertencentes à Osteoteca do Departamento de Anatomia, Fisiologia e 

Estomatologia, da Faculdade de Odontología de Ribeirão Preto, Universidade de 

São Paulo.  
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As mandíbulas foram medidas com um paquímetro digital (0-150mm, Bull Tools, 

Beijing, China) na sua extensão ântero-posterior e altura do ramo da mandíbula (fig. 

1B); regiões do côndilo (fig. 1C), distância intercondilar (fig. 1D), altura e espessura 

nas diferentes regiões do corpo da mandíbula(fig. 1E) e na região do processo 

coronoides (fig. 1F).  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1-  Mensuração das mandíbulas.  A- Vista lateral mandíbula seca; B. Extensão ântero-
posterior e altura do ramo; C. Côndilo; D. Distância intercondilar; E. Espessura do corpo; F. Processo 
coronoides.  
 

 

Após obtenção da média de cada região mensurada, a geometria da 

mandíbula foi remodelada (fig. 2). 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2- Modelo final mandibular. A. Vista frontal; B. Vista lateral. 
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4.2  Modelagem dos Implantes e Componentes Protéticos 
 

Um implante experimental com geometria prismática de 4,5mm de altura, 3mm 

de largura e 12mm de comprimento foi modelado por meio do software Rhinoceros 

4.0 SR8 (McNeel North America, Seattle, WA, USA) Este implante apresenta uma 

superfície plana com dois orifícios, um em cada extremo, onde foram posicionados 

os pilares do implante (fig. 3). 

 

Figura 3- Desenho do implante. A- Vista superior; B- Vista do implante posicionado na altura da cortical 
externa; C- Vista do contato do implante com o osso trabecular. 
 

Os modelos dos pilares MicroUnit conexão cone morse foram obtidos a partir 

de um modelo inicial fornecido pelo fabricante (Conexão Sistemas de Prótese, Arujá, 

SP, Brasil) no formato CAD tipo IGS  e modificados para o  formato 3dm para  

adaptação no implante proposto.  

Os implantes foram posicionados ao nível do osso, na região interforaminal 

(entre os foramens mentuais), numa posição ligeiramente para  lingual para não 

sobrecarregar a tábua óssea vestibular (fig. 4).  

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 4- Posicionamento dos implantes na mandíbula. A. Vista superior; B. Vista lateral. 
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Todos os modelos foram simplificados com alterações mínimas nas 

configurações, sem levar em consideração a influência do posicionamento da  

gengiva, e a seguir exportados em formato STEP para a análise numérica 

computacional. A análise foi realizada por meio do software FEMAP (versão 10.2.0, 

64bits; NEiNastram,  Siemens, Westminster, CA, USA) em três etapas: pré-

processamento, processamento e pós-processamento. 

 
 

4.2.1 Pré-processamento 
 
Nesta etapa são incluídas a definição das propriedades dos materiais, geração 

de malha, tipo de carga e limites dos modelos. 

 

4.2.1.1 Propriedades dos materiais: Os materiais foram considerados 

isotrópicos e homogêneos, sendo configurados em relação às propriedades 

mecânicas, módulos de elasticidade e coeficientes de Poisson de acordo com a 

literatura (Tabela 1).  

 
 Tabela 1 - Valores do módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson utilizados. 

Material Módulo Young (GPa) Coef. 
Poisson 

Titânio tipo V (Ti-6Al-4V) 115*        0,35* 
Zircônia 
Osso cortical 

200* 
14** 

       0,31* 
 0,30** 

Osso trabecular  1,4**  0,30** 
Liga Co-Cr  218***        0,33**** 
Resina acrílica termopolimerizável     2,7****     0,30**** 

       * Bal et al., 2013; ** Ozdemir Doğan et al., 2014; *** Geng et al., 2001; ****Osman et al.,     2013  
 
 

  4.2.1.2 Geração de malha: a malha foi gerada com elementos tetraédricos de 

10 nós, controlados pelo refinamento na área do osso peri-implantar e componentes 

da prótese implantossuportada, regiões consideradas  de maior interesse. 
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4.2.1.3 Condições de carga: os ensaios com os implantes foram simulados 

com aplicação de uma força axial de 100N em cada pilar do implante (fig. 5A); 

oblíquas de 200 N em 30º e 45º (fig. 5B-C) na direção vestíbulo-lingual (BONNET et 

al., 2009; BARÃO et al., 2013), divididas entre ambos pilares; mistas, sendo 150N na 

direção axial do implante e 30N com angulação de 45º na direção vestíbulo-lingual 

dividida entre os pilares (XIÃO et al., 2011) (fig. 5D) e uma cargas superficial de 

200N (fig. 5E).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Figura 5- Aplicações das cargas. A) Axial; B) Oblíqua 30º; 
                          C) Oblíqua 45º;  D) Mista e  E) Superficial. 

 

 

4.2.1.4 Limites: Os contatos entre as superfícies implante-pilar, ossos 

trabecular-cortical  e osso-implante foram considerados colados e os implantes 

completamente osseointegrados. 

 

  4.2.2 Processamento 
 
Para verificar a viabilidade biomecânica e fisiológica da geometria do implante 

experimental foram simulados oitos modelos considerando a qualidade óssea, 

material dos implantes e direções das cargas (Tabela 2). Inicialmente, esta 

simulação foi realizada apenas num bloco do corpo mandibular com os implantes e 

pilares, não levando em consideração a prótese e a barra. Após adequação da 

geometria do implante, foi realizada a simulação em quatro modelos com as 

próteses confeccionadas em resina acrílica termopolimerizada apoiadas sobre uma 

barra em liga à base de Co-Cr. 
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                            Tabela 2 - Grupos analisados. 

Material  Espessuras da  

cortical 

Direções das 
Cargas 

  Superfície 

Axial 

Oblíqua 30º 

Oblíqua 45º 

Mista 

 Superfície 

Axial 

Oblíqua 30º 

Oblíqua 45º 

Mista 

  Superfície 

Axial 

Oblíqua 30º 

Oblíqua 45º 

Mista 

 Superfície 

Axial 

Oblíqua 30º 

Oblíqua 45º 

Mista 

 
4.2.3 Pós-processamento e análise dos resultados 

 
Foram avaliadas as tensões máximas e mínimas principais, tensões 

equivalentes de Von Mises e o deslocamento de cada modelo. Os implantes e 

pilares foram analisados por meio de tensão equivalente Von Mises, enquanto as 

áreas perimplantares no osso cortical e na região apical do osso trabecular foram 

analisadas por tensões máximas e mínimas principais. A análise foi realizada por 

meio da visualização gráfica do mapa de cores para a comparação. 
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4.3  Refinamento da geometria do implante 
 
Após a análise dos resultados foi verificada a necessidade de alteração da 

geometria do implante devido à concentração de tensões em áreas específicas. As 

arestas em ângulos retos foram arredondadas para diminuir a tensão específica na 

região adjacente e também para aumentar a superfície de contato com o osso 

cortical, sendo adaptada  à geometria de semicone em cada extremo do implante 

(fig. 6). Após a repetição dos ensaios foi verificada que essa geometria estava 

adequada. 

	  

	  
Figura 6- Geometria final  do implante. A- Vista lateral. B- Vista superior. 

 
 

4.4  Modelagem da Barra e da Prótese Implantossuportada 
 

A barra protética foi modelada  a uma altura de 2mm do rebordo alveolar. 

Possui uma dimensão de 4,1mm de altura e 3mm de espessura, considerando uma 

extensão  de 15mm, em cantilever, a partir do implante (fig. 7).  

. 

	  
	  
 

 

 

 

 

 
Figura 7- Vista lateral do modelo com extensão máxima da barra (seta vermelha)  e da prótese         
                (seta verde). 
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Posteriormente, a prótese foi modelada e os elementos dentais mensurados  

de acordo com a tabela de dentes artificiais da Ivoclar (Ivoclar, Schaan, 

Liechtenstein) e com o estudo de Salles et al. (2007). A prótese foi desenhada até o 

nível do primeiro molar e com uma extensão de 2mm posterior à barra. A altura da 

prótese na região anterior até o rebordo alveolar foi de 27mm. A superfície oclusal 

foi modelada com a sobreposição de uma imagem da curva de Spee para seguir a 

mesma inclinação (fig. 8). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Figura 8-  Vista superior do modelo da prótese evidenciando as dimensões de cada dente 
                    artificial. 
 

	  
	  
	  
	  

4.5  Pré-processamento 
 
Todos os modelos foram simplificados, com alterações mínimas nas 

configurações, e exportados em formato parasolid (.xt) para análise numérica 

computacional pelo método dos elementos finitos. Os modelos gerados foram 

analisados numericamente pelo software ANSYS Workbench (versão 16.0; ANSYS, 

Canonsburg, PA). 

Nesta etapa foram empregadas as propriedades dos materiais  apresentadas 

na Tabela 1 e a malha foi gerada (fig. 9) com 385.494 elementos para os modelos 

com 2mm de espessura cortical e 333.130 elementos para o de 1mm. 
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Figura 9- Modelo final com a malha gerada. A. Vista frontal; B. Corte transverso da região 

perimplantar. 
 

 

 

4.5.1 Condições de carga: para obtenção de um comportamento o mais 

semelhante possível à realidade, foi empregada uma carga de fechamento 

resultante dos quatro músculos principais da mastigação (masseter, temporal, 

pterigoideo medial e pterigoideo lateral).  

As direções e magnitudes das forças foram estabelecidas a partir da pesquisa 

de Cruz et al. (2003), onde as forças foram simétricas com relação à linha média e 

as magnitudes foram iguais em ambos lados (CHOI et al., 2012). Os cossenos foram 

multiplicados pela magnitude da força para obtenção dos vetores em cada um dos 

três eixos (Tabela 3). 

 

 
Tabela 3- Magnitudes e cossenos das direções das forças musculares.  

Músculo Cos (α) Cos (β) Cos (γ) Magnitude (N) 

Masseter -0,043 -0,011 0,999 59,23 

Temporal -0,325 0,219 0,920 34,09 

Pt. medial 0,587 -0,165 0,792 39,60 

Pt. lateral 0,714 -0,692 0,106 34,44 
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 Apesar das magnitudes e direções de forças de cada músculo serem 

relatadas na literatura, não há informações sobre a área de inserção de cada 

músculo mastigatório na mandíbula. Por isto, essas áreas necessitaram ser 

mensuradas. 

 

4.5.2 Determinação das Áreas de inserção 
 

As áreas de inserção mandibular dos músculos mastigatórios foram medidas, 

em ambos lados, em cinquenta amostras post-mortem. As mensurações foram 

realizadas em fotografias digitais por meio de régua calibrada no mesmo plano da 

superfície a ser mensurada. Posteriormente, essas fotografias foram analisadas pelo 

software Image J versão J 1.47k (http://rsbweb.nih.gov/ij/) para obtenção da área 

total de cada amostra. 

Amostras com ausência do músculo ou dano nas estruturas ósseas e/ou 

musculares foram descartadas, sendo devido a isso obtidos n diferentes para cada 

músculo. Masseter (n=86); Temporal, porção interna (n=38); Temporal, porção 

externa (n=86); Pterigoideo medial (n=62); Pterigoideo lateral (n=48). Os dados 

foram analisados estatisticamente (teste de Shapiro-Wilk - software SPSS- v.15.0, 

Chicago, IL, EUA) e os valores das médias foram empregados no desenho do  

modelo (BORIE et al., 2015b) (fig. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10-  Área de inserção dos principais músculos da mastigação. A. Vista externa: Masseter 
(vermelho), Temporal (azul) e Pterigoideo lateral (azul claro); B. Vista interna: Temporal (azul) e 
Pterigoideo medial (verde). 
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 4.5.3  Contatos e limites: os contatos entre as superfícies implante-pilar, osso 

trabecular-cortical, osso-implante e barra-prótese foram considerados colados e os 

implantes completamente osseointegrados. A união da barra ao pilar foi considerada 

justaposta, representando uma não linearidade. 

Os côndilos foram considerados com restrição apenas dos movimentos de 

compressão na região superior (fig. 11),  sendo livre nas demais movimentações. 

Como os momentos produzidos ao redor dos côndilos, pelas forças musculares, 

devem ser equilibrados (INOU et al., 1996) foi necessária a definição de uma 

condição limite para impedir a rotação do modelo como um corpo rígido. Assim, 

foram estabelecidas as mesmas condições restritivas para as regiões dos molares, 

premolares e caninos no plano oclusal da prótese sobre o modelo, com movimento 

livre no plano horizontal mas restrito na direção vertical de compressão (INOU et al., 

1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11- Modelo com locais e direções da força para cada músculo (áreas de restrição em azul). 
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 4.6  Processamento 
 

Para verificar a viabilidade biomecânica, fisiológica e comportamento do 

implante, foram simulados quatro modelos relacionando as espessuras do osso 

cortical (1 e 2mm) e o material dos implantes (titânio e zircônia).  

 
4.7 Pós-processamento e análise dos resultados 
 

Foram analisadas as tensões máximas e mínimas principais, tensões 

equivalentes de Von Mises e o deslocamento de cada modelo. Os implantes e 

pilares de titânio, e a barra protética foram analisados com tensão equivalente Von 

Mises, enquanto as tensões perimplantares no osso cortical, na região apical do 

osso trabecular e nos pilares e implantes de zircônia foram analisadas por tensões 

máximas e mínimas principais. 

O deslocamento foi fixado num valor mínimo e máximo para analisar e 

comparar o grau de movimentação entre os modelos, além de visualizar se este 

encontrava-se dentro dos parâmetros normais. A análise foi realizada por meio da 

visualização gráfica do mapa de cores para a comparação. Finalmente, foi 

determinada a força total de reação para analisar se os modelos e suas condições 

de carga foram compatíveis com a força que pode ser aplicada fisiologicamente na 

região dos côndilos. 
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                        5  Resu l t ado s  
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Os valores das tensões analisadas nas diferentes estruturas variando o 

material do implante e a espessura do osso cortical são apresentados na Tabela 4. 

 

 
Tabela 4 - Valores do deslocamento (mm), tensões máxima (MPa) e mínima (MPa) principais e Von 
Mises (MPa) nas diferentes estruturas de modelos com 2mm e 1mm  de osso cortical. 

 

Grandezas  

Físicas 

Modelos 
inicial Titânio 

2mm cortical 

Titânio 

1mm cortical 

Zircônia 

2mm cortical 

Zircônia 

1mm cortical 

Deslocamento 10,13 0,19 0,15 0,19 0,15 

Máxima osso 275,84 16,22 13,27 18,43 16,94 

Mínima osso -550,71 -44,16 -28,94 -49,13 -33,30 

Máx. imp-pilar - - - 290,33 309,19* 

Mín. imp-pilar - - - -382,32* -386,24* 

Von Mises imp-pilar 9136 229,4* 254,1* - - 

Von Mises barra 3045* 124* 258* 156* 286* 

* Máxima tensão real observada. 

 

 

 

5.1 MODELOS COM IMPLANTES DE TITÂNIO 
 

5.1.1  Cortical óssea de 2mm 
 

O modelo com implantes e pilares de titânio e com espessura de osso cortical 

de 2mm, apresentou força de reação total de 156,92N. Esta força é necessária para 

calcular se a pressão sobre o disco da articulação temporomandibular encontra-se 

dentro dos parâmetros fisiológicos.  
 
5.1.1.1  Deslocamento 
 
 A figura 12 mostra a flexão da mandíbula na região do ângulo, com tendência 

abrí-lo, considerando o maior deslocamento na transição entre o corpo e ramo.  
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      Figura 12-  Deslocamento total. 
  
 

5.1.1.2  Tensão Máxima Principal 
 
A tensão máxima principal (fig. 13) foi  evidenciada no osso cortical com uma 

magnitude de 16,2 MPa na região anterior ao implante, com direção  ântero-inferior. 

Na região posterior ao implante em contato com o osso cortical (fig. 13C), ocorre 

dissipação da tensão em direção à região anterior e pequena tensão, 

aproximadamente 2MPa, no osso trabecular, na superfície óssea em contato com a 

cunha do implante (fig. 13C-D).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13- Tensão máxima principal. A) Vista lateral; B) Vista superior da região perimplantar; C) 
Corte sagital da região do implante e D) Corte transversal. 
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5.1.1.3  Tensão Mínima Principal 
 
A tensão mínima principal ou compressão se concentrou apenas no osso 

cortical na região posterior ao implante (fig. 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14- Tensão mínima principal. A) Vista lateral; B) Vista superior da região perimplantar; C) 
Corte sagital da região do implante e D) Corte transversal. 
 

5.1.1.4  Tensão Equivalente Von Mises 
 
 A tensão equivalente Von Mises da barra protética evidenciou valores entre 

75 e 125MPa, com maior concentração de tensões na união com os pilares mais 

posteriores da prótese (fig. 15). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Figura 15- Tensão equivalente de Von Mises. A) Vista frontal; B) Vista posterior; C) Vista inferior 
barra da  protética e D) região de união dos pilares. 
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No conjunto implante-pilar, observou-se a tensão máxima von Mises nos 

pilares mais anteriores. Porém, tensões próximas a 200MPa foram identificadas no 

pescoço dos pilares mais posteriores, na junção implante-pilar (fig. 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16- Tensão equivalente de Von Mises no conjunto implante-pilar. A) Vista frontal; B) Vista 
lateral; C) Corte transversal e D) Corte sagital. 
 

 

5.1.2  Cortical óssea de 1mm 
 
O modelo com implantes e pilares de titânio e com espessura de osso cortical 

de 1mm, exibiu uma força de reação total de 157,44N.  

 

5.1.2.1  Deslocamento 
 
A figura 17 mostra uma diminuição de  aproximadamente 25% do 

deslocamento e com uma localização diferente do modelo de titânio com 2mm de 

osso cortical, sendo observado na região mais posterior da prótese.  
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 Figura 17-  Deslocamento total do modelo.  
 
 
5.1.2.2  Tensão Máxima Principal 
 
A tensão máxima principal foi observada no osso cortical (fig. 18), na região 

posterior do osso perimplantar, com magnitude máxima de 13,2 MPa. A região 

anterior do osso perimplantar apresentou tração de aproximadamente 6,6 MPa no 

osso cortical (fig. 18C), não havendo evidência de tração no osso trabecular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18- Tensão máxima principal. A) Vista lateral; B) Vista superior da região perimplantar; C) 
Corte sagital da região do implante e D) Corte transversal. 
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5.1.2.3 Tensão Mínima Principal 
 

A compressão máxima foi localizada no osso cortical, na área posterior do 

osso perimplantar (fig. 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19-  Tensão mínima principal no modelo com implantes e pilares de titânio osso cortical de 
1mm. A. Vista lateral; B. Vista superior da região perimplantar; C. Corte sagital da região do implante; 
D. Corte transversal. 
 

 

5.1.2.4  Tensão Equivalente Von Mises 
 
A tensão equivalente Von Mises da barra protética apresentou valores entre 

90 e 258MPa (fig. 20), mostrando maior concentração de tensões na união com os 

pilares mais posteriores da prótese (fig. 20D). No sistema implante-pilar, foi 

observada tensão máxima von Mises nos pilares mais anteriores (fig. 21). Na junção 

implante-pilar dos pilares posteriores, foram observadas tensões próximas a 

200MPa (fig. 21B). 
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Figura 20- Tensão equivalente de Von Mises na barra e implantes. A) Vista frontal; B) Vista posterior; 
C) Vista inferior da barra protética e D) Região de união com os pilares. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21- Tensão equivalente de Von Mises no conjunto implante-pilar. A) Vista frontal; B) Vista 
lateral; C) Corte transversal e D) Corte sagital. 
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5.2   MODELOS COM IMPLANTES DE ZIRCÔNIA 
 

5.2.1  Cortical  óssea de  2mm 
 
O modelo com implantes e pilares de zircônia e com espessura de osso 

cortical de 2mm evidenciou força de reação total de 157,42N.  

 

5.2.1.1  Deslocamento 
 

O deslocamento deste modelo (Fig. 22) foi semelhante ao modelo de titânio 

com 2mm de osso cortical, com maior movimentação na região de transição entre o 

corpo e ramo da mandíbula. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22-  Deslocamento total. 

 

5.2.1.2   Tensão Máxima Principal 
 

A tensão máxima principal (18,43 MPa) foi localizada no osso cortical na 

região perimplantar posterior (fig. 23) com direção para anterior. A região anterior 

perimplantar apresentou tração de aproximadamente 14 MPa no osso cortical (fig. 

23C), contudo  houve também tensão de tração no osso trabecular (4MPa), na 

região em contato com a cunha do implante (fig. 23C).  
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Figura 23- Tensão máxima  principal. A) Vista lateral; B) Vista superior da região perimplantar; C. 
Corte sagital da região do implante e D) Corte transversal. 
 
 

Em relação à tensão máxima principal do sistema implante-pilar, a tração 

máxima foi localizada nos pilares anteriores (fig. 24). Houve tensões de tração no 

pescoço dos pilares anteriores e posteriores, com valores que variaram entre 150 e 

178 MPa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24- Tensão máxima principal no sistema implante-pilar. A) Vista lateral interna; B) Vista lateral 
externa e C) Vista frontal. 
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5.2.1.3   Tensão Mínima Principal 
 
A compressão máxima (tensão mínima principal) foi observada no osso 

cortical na região posterior em contato com o implante (fig. 25). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25- Tensão mínima principal. A) Vista lateral; B) Vista superior da região perimplantar; C) 
Corte sagital da região do implante e D) Corte transversal. 

 
A compressão máxima estava  localizada na junção implante-pilar dos pilares 

posteriores (fig. 26), com concentração de tensões também na plataforma dos 

pilares anteriores (309 MPa). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26- Tensão mínima principal no sistema implante-pilar. A) Vista lateral externa; B) Vista 
posterior e C) Vista frontal. 
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5.2.1.4   Tensão  Equivalente Von Mises 
 

Os valores da tensão equivalente Von Mises na barra protética variaram entre 

90 e 158MPa (fig. 27), não sendo observada concentração nas regiões do cantilever 

e com distribuição mais uniforme que nos modelos com implantes e pilares de titânio 

com ambas espessuras de osso cortical. Contudo, foi observada neste tipo de 

implante, na região de união com os pilares mais posteriores, concentração de 

tensões ligeiramente maior (fig. 27D).  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 27-  Tensão equivalente de Von Mises na região da barra. A) Vista frontal; B) Vista posterior; 
C) Vista inferior e D) Região de junção com pilares. 
 
 

 

  5.2.2  Cortical  óssea de 1mm 
 
O modelo com implantes e pilares de zircônia e com espessura de osso 

cortical de 1mm, exibiu uma força de reação total de 156,89N.  

 

5.2.2.1 Deslocamento 
 

O deslocamento foi 25% menor que no modelo com cortical de 2mm, 

verificando maior movimentação na região posterior da prótese (fig. 28),  sendo 

semelhante ao modelo com implantes de titânio com espessura cortical de 1mm, 

tanto em relação aos valores como à localização.  
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Figura 28-  Deslocamento total do modelo.  

 

5.2.2.2  Tensão Máxima Principal 
A tensão máxima principal foi identificada novamente no osso cortical (Fig. 

29C-D) com uma  magnitude máxima de 16,94 MPa na região posterior do osso 

perimplantar. A região anterior do osso perimplantar apresentou uma tração 

aproximada de 7,42 MPa no osso cortical (Fig. 29C) e não houve evidência de 

tração no osso trabecular. 

 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
	  
	  
	  
Figura 29- Tensão máxima principal.A) Vista lateral; B) Vista superior da região perimplantar; C) 
Corte sagital da região do implante e D) Corte transversal. 
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A tensão máxima principal do sistema implante-pilar foi detectada na 

plataforma dos pilares anteriores (fig. 30). Foram observadas tensões de tração no 

pescoço dos pilares, especificamente na junção implante-pilar, com valor em torno 

de 140 MPa. 

 

 

	  

	  

	  

	  
 

 

 

 

 

 

	  
	  
Figura 30- Tensão máxima principal no sistema implante-pilar. A) Vista lateral interna; B) Vista 
posterior e C) Vista frontal. 
	  
	  
	  

5.2.2.3  Tensão Mínima Principal 
	  

A compressão máxima estava localizada apenas no osso cortical, na região 

mais posterior do osso em contato com o implante (Fig. 31). 
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Figura 31- Tensão mínima principal. A) Vista lateral; B) Vista superior da região perimplantar; C) 
Corte sagital da região do implante e D) Corte transversal. 
 
 

A tensão mínima principal foi identificada na plataforma dos pilares anteriores 

(fig. 32), também foi observada concentração de compressão, de aproximadamente 

300 MPa, na junção implante-pilar dos pilares posteriores (fig. 32B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 32- Tensão mínima principal no sistema implante-pilar. A) Vista lateral externa; B) Vista 
posterior e C) Vista frontal. 
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5.2.2.4  Tensão  Equivalente Von Mises 
 

A tensão equivalente Von Mises da barra apresentou maior concentração 

(286 MPa) na área de contato com os pilares posteriores, não sendo observada 

concentração na região do cantilever (fig. 33). 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Figura 33- Tensão equivalente de Von Mises na região da barra. A) Vista frontal; B) Vista posterior; 
C) Vista inferior e D) Região da união dos pilares. 
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                          6  Di s cu s s ã o  
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A reabsorção do osso alveolar após perda dental é um processo biofísico 

complexo (ATWOOD, 2001),	   crônico, progressivo e multifatorial (ANITUA et al., 

2015). Os dentes naturais transmitem carga oclusal ao osso alveolar pelo ligamento 

periodontal na forma de tensão  elástica que atua como um fator estimulante para a 

manutenção da sua arquitectura e contorno (MAMPILLY et al., 2014). Após a 

exodontia a reabsorção óssea alveolar é muito acelerada durante os primeiros seis 

meses (ELYANEF et al., 2015), com quantidade total de perda de massa óssea e 

proporção de reabsorção variando entre indivíduos e no mesmo indivíduo em 

diferentes períodos (ATWOOD, 2001).  

 A quantidade e velocidade de reabsorção do osso alveolar podem ser 

atribuídas a fatores anatômicos, metabólicos, funcionais e protéticos. Os fatores 

anatômicos incluem tamanho, forma, quantidade, qualidade e densidade óssea do 

rebordo, espessura e característica da mucosa de recobrimento, número e 

profundidade dos alvéolos. Os metabólicos envolvem  as características nutricional, 

hormonal e outras que podem influenciar na atividade celular relacionada às células 

de formação (osteoblastos) e reabsorção (osteoclastos) óssea. Idade, gênero e 

estado geral de saúde são inadequados para descrever o fator osso, contudo, 

podem fornecer alguns indícios clínicos. Os fatores funcionais são determinados 

pela freqüência, intensidade, duração e direção das forças aplicadas ao osso, 

levando à formação ou reabsorção óssea; enquanto os  fatores  protéticos envolvem 

as inúmeras técnicas, materiais, conceitos, princípios e práticas que são 

incorporados  às próteses (ATWOOD, 2001),  considerando que a reabsorção óssea 

do rebordo alveolar pode ser agravada pela utilização de prótese total  com 

adaptação inadequada (ANITUA et al., 2015).    
Reabsorção severa do processo alveolar inferior e osso basal  influencia 

negativamente no desempenho de uma prótese, levando estruturas anatômicas, 

como os nervos, para posições mais superficiais e consequentemente acarretando 

dor devido à compressão da prótese, probabilidade de fratura óssea durante alguma 

ocorrência traumática e redução acentuada das dimensões faciais e verticais 

(MOSES, 2007; ANITUA et al., 2015). 

Próteses totais podem ser inadequados para pacientes com reabsorção 

óssea severa do rebordo alveolar devido à retenção insuficiente, apoio reduzido e 

falta de estabilidade (MOSES, 2007). Apesar dos avanços obtidos no tratamento 
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desses pacientes com rebordo reduzido, a reabilitação com protéses estáveis 

continua sendo um desafio, principalmente na mandíbula, onde a proporção de 

reabsorção óssea é quatro vezes maior que na maxila, sendo 0,4mm e 0,1mm  por 

ano, respectivamente (MAMPILLY et al., 2014). 

Em pacientes com reabsorção óssea  da mandíbula de moderada para  

severa, com impossibilidade de confecção de próteses estáveis e implantes com 

dimensões padrões  não puderam  ser  empregados devido à falta de osso 

disponível, devem ser consideradas  outras opções de tratamento  como o uso de 

implantes curtos, estreitos, distração osteogênica, regeneração óssea guiada, blocos 

de osso autógeno tipo onlay (BUBALO et al., 2011; ANITUA et al., 2015; ELYANEF 

et al., 2015) e divisão do rebordo alveolar (ELYANEF et al., 2015). 

 Procedimentos de vestibuloplastia e enxertia óssea podem melhorar as 

condições clínicas, proporcionando maior area de suporte para a prótese, contudo, 

os benefícios são apenas temporários (MOSES, 2007).  

 A regeneração óssea guiada pode propiciar exposição da membrana e 

complicações pós-cirúrgicas enquanto o enxerto ósseo autógeno, tipo onlay, gera 

grande morbidade para o paciente. A divisão do rebordo ou splitting permite uma 

dimensão horizontal apropriada para a colocação dos implantes com a  divisão da  

crista do osso cortical (ELYANEF et al., 2015). 

A divisão do rebordo ou splitting é indicada para casos onde há quantidade 

mínima de osso cortical (≥1mm) entre ambos os lados (BLUS et al., 2006; ELYANEF 

et al., 2015) e com o mínimo de 1mm de osso esponjoso para reduzir a 

probabilidade de fratura da cortical externa (JENSEN et al., 2009), obtendo aumento 

entre 3,2 e 4,1mm (ELYANEF et al., 2015). Esse procedimento permite a colocação 

simultânea dos implantes, sem necessitar de local doador, diminuindo a morbidade e 

reduzindo o período de tratamento (ELYANEF et al., 2015). Contudo essa técnica 

pode desencadear complicações como parestesia temporal (CHIAPASCO et al., 

2006),  fraturas das corticais lingual (FERRIGNO et al., 2005; RAHPEYMA et al., 

2013) e  vestibular (FERRIGNO et al., 2005; CHIAPASCO et al., 2006; SOHN et al., 

2010; ELLA et al., 2014; MILINKOVIC; CORDARO, 2014). 

Assim, com  o intuito de resolver a situação clínica de muitos pacientes, esse 

estudo teve como objetivo o desenvolvimento de um tipo de implante para ser 

empregado em mandíbulas severamente reabsorvidas. 
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O desenvolvimento de um novo desenho de implante não é para substituir as 

geometrias dos implantes convencionais, mas sim uma alternativa para os casos de 

reabsorção mandibular acentuada que não podem ser reabilitados com implantes 

convencionais devido à deficiência em altura do rebordo alveolar. Uma das 

características da geometria do implante desenvolvido neste estudo foi a forma 

piramidal com a base direcionada para oclusal, com o objetivo de agir como um 

expansor, semelhante à técnica de splitting, de rebordos com espessura limitada ou 

inadequada (ELYANEF et al., 2015). 

Foi empregado, como passo inicial para o teste do novo desenho, o  ensaio 

por elementos finitos tridimensionais porque os modelos computacionais podem 

produzir estimativas de dados de tensões e deformações em diferentes locais, 

sendo especialmente vantajoso para os locais onde é difícil ou impossível realizar as 

mensurações experimentais in vitro em laboratórios de ensaios mecânicos 

(ANDERSON et al., 2007).  

Apesar dessa metodologia  ser amplamente empregada e válida quando 

usada corretamente na avaliação de implantes dentários, possui limitações que  

podem levar a interpretações errôneas dos resultados finais. Uma das limitações 

está relacionada ao aparelho craniomandibular, que é um sistema dinâmico e muitas 

vezes torna-se difícil ou impossível a definição  detalhada do modelo numérico 

(FERNANDEZ; PANDY, 2006). Contudo as maiores limitações na biomecânica dos 

modelos de elementos finitos são as propriedades dos materiais e as complexas 

micro e macrogeometrias dos tecidos biológicos considerados nas análises 

(VICECONTI, 2005). 

Outro fator que deve ser  levado em consideração é a  simulação das forças 

musculares, cuja orientação, neste estudo, depende das áreas de inserção dos 

músculos mastigatórios mandibulares; considerando que a magnitude da força 

depende da área da superfície sobre a qual a força é distribuída (FELIPPA, 2015).  

Neste estudo, o vetor de ação muscular foi representado por uma resultante 

de vetores simples com magnitude própria em cada eixo e músculo, em relação  às 

linhas de ação de cada um, conforme os estudos de Hannam et al. (2011) e Choi et 

al. (2012). Este modo indireto de aplicação da força na prótese  levou em 

consideração que a carga funcional da mandíbula se  inicia nos anexos musculares, 
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com o objetivo de simular uma condição mais fisiológica possível de fechamento 

mandibular (HANNAM et al., 2011).  

Korioth e Versluis (1997) salientaram a importância da especificação  das 

condições de carregamento oclusal sem simplificações, pois senão os resultados 

produzidos não estariam de acordo com a realidade clínica; sendo  o carregamento 

segmentar oclusal mais apropriado para simular tensões locais na maxila do que na 

mandíbula (HANNAM et al., 2011). Embora a atividade muscular e morfologia 

craniofacial influenciem a carga oclusal em uma situação clinica real, deve ser 

levada em consideração a dificuldade para simular com exatidão, em análises por 

elementos finitos, as forças musculares individuais (TRIVEDI, 2014).  

 Os desenhos dos implantes podem influenciar na distribuição de tensões no 

osso, contribuindo para a perda do mesmo (HUANG et al., 2008). A redução das 

tensões no osso que circunda os implantes é um dos objetivos de maior importância 

na implantodontia (CHUN et al., 2002), pois a interface osso-implante é considerada 

a região mais vulnerável mecanicamente do sistema prótese-implante (OLIVEIRA, 

1997). Assim, o fator crítico no sucesso ou falha de um implante, é a maneira pela 

qual as tensões são transferidas ao osso circundante (KAYABASI et al., 2006),  

onde o tamanho do implante tem papel fundamental. 

A seleção do tamanho do implante é determinada pela quantidade de tecido 

ósseo remanescente (BAYRAKTAR et al., 2013; KIM et al., 2014), sendo de grande 

importância a obtenção, da maior quantidade possível, de contato  entre osso e 

implante, envolvendo o comprimento e a largura, para uma distribuição mais 

favorável das cargas oclusais (KIM et al., 2014). Desta maneira, tanto o diâmetro 

como o comprimento devem ser considerados em conjunto devido aos seus efeitos 

interativos (MORAND; IRINAKIS, 2007).  Contudo, tem sido verificado que a 

influência do diâmetro do implante na crista óssea predomina em relação ao 

comprimento e à conicidade (MORAND; IRINAKIS, 2007; VAIRO; SANINO, 2013; 

BORIE et al., 2015a), principalmente devido ao aumento de contato com o osso 

cortical (OKUMURA et al., 2010). O comprimento do implante não influi efetivamente 

na redução de tensões como o diâmetro (IPLIKCIOGLU; AKÇA, 2002), sendo que a 

cada 1mm de aumento no diâmetro, o implante pode aumentar a sua superfície 

funcional entre 30% e 200% (MISCH, 1999).  
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O tipo de conexão também pode influenciar na distribuição das tensões. 

Biomecânicamente, a conexão cone morse favorece a distribuição de tensões  

porque as paredes internas do implante atuam como um corpo único (AKÇA; 

CEHRELI, 2008), fornecendo maior estabilidade e menor micro-movimentação,  que 

as conexões hexagonais, além de eliminar a inconveniência de perda ou fratura de 

parafuso e/ou pilar (NORTON, 1997; MERZ et al., 2000; SCHWARZ et al., 2000; 

MAEDA et al., 2006). A conexão tipo cone morse concentra menos tensões no osso 

peri-implantar que as conexões tipo hexágono externo e interno (BAGGI et al., 2008) 

Atualmente, apesar do grande número de desenhos de implante e pilares, as 

geometrias existentes em titânio não podem sempre ser  confeccionadas em 

zircônia pela possibilidade do desenvolvimento de trincas  em áreas retentivas, 

considerando também que as roscas são superfícies extremamente difíceis para 

fabricar e adaptar, sendo assim, priorizados os desenhos arredondados e sem 

ângulos agudos (ROSENTRITT et al., 2014).  Como as complicações técnicas da 

zircônia são altamente dependentes do desenho da estrutura (LINKEVICIUS et al., 

2015), os pilares foram desenhados com conexão interna morse pura de acordo com 

o estudo de Ferrari et al. (2015) e sem roscas, à semelhança de uma conexão 

colada entre pilar e  implante, tendo sido demonstrado elevados valores de 

resistência mecânica (ROSENTRITT et al., 2014).  

A geometria do implante idealizado apresentava plataforma larga com  

extenso contato com o osso cortical para compensar o comprimento reduzido.  Foi 

selecionada a conexão tipo cone morse devido à sua estabilidade e comportamento 

mecânico, visando que as paredes laterais do implantes distribuíssem  melhor as 

tensões geradas no pilar, contribuindo para menor quantidade de tensões geradas 

no osso (MAEDA et al., 2006; JAWORSKI et al., 2012).  

A geometria deste implante experimental curto, expansivo e largo foi  

desenvolvida para evitar cirurgias secundárias de aumento ósseo, tanto na 

dimensão vertical quanto na horizontal. Contudo, este tipo de geometria de implante 

no rebordo mandibular atrófico, que caracteriza-se em um osso altamente compacto 

e friável (BLAHOUT et al., 2007), pode  levar à fratura da tábua vestibular 

(ELYANEF et al., 2015); porém, caso ocorra, a fratura poderá ser corrigida com 

placas de osteossíntese e parafusos de fixação, sem causar quaisquer 

complicações pós cirúrgicas (BLUS et al., 2006). 
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Na fase inicial do desenvolvimento do desenho houve um pré-

dimensionamento dos componentes e elaboração dos modelos numéricos da 

geometria, testando e analisando as soluções do modelo e refinando e otimizando a 

geometria  para alcançar uma situação viável, dentro dos padrões fisiológicos. A 

análise preliminar evidenciou tensões principais no osso em contato com os vértices 

do implante e na superfície óssea em contato com a cunha. As tensões principais e 

equivalentes de Von Mises observadas nos implantes e pilares estavam dentro dos 

limites suportados por cada material, sendo entre 800 e 830 MPa para tração e 1990 

MPa para compressão da zircônia (BONNET-LEBOUVIER et al., 2002; CHOI et al., 

2013) e entre  960 e 1180 MPa de tensão Von Mises para titânio grau 5 

(ZHEREBTSOV et al., 2005).  

Apesar da geometria inicial dos implantes ter mostrado valores de tensões 

máximas e mínimas dentro dos limiares fisiológicos, sendo entre 170 e 190 MPa as 

tensões máximas de compressão e entre 100 e 130 MPa as máximas de tração 

(BOZKAYA et al., 2004; CHOI et al., 2013; DE FARIA ALMEIDA et al., 2013), vários 

modelos apresentaram concentrações de tensões máximas e mínimas principais nas 

áreas em contato com as arestas em ângulo reto do implante, com tensão elevada 

em pequenas áreas, dificultando a distribuição.  
Foram realizadas alterações na geometria do implante para eliminar as 

arestas em ângulo reto e assim, diminuir a tensão específica na região adjacente 

(RIEGER et al., 1989; SIEGELE; SOLTEZ, 1989; ROMANOS, 2005);  e para 

aumentar a superfície de contato com osso cortical, foi  desenhada uma geometria 

de semicone em cada extremidade do implante. Também foi realizado o refinamento 

na região do ramo da mandíbula, utilizando o valor médio da mensuração de dez 

mandíbulas secas, sendo possível a obtenção de um modelo mais preciso de 

mandíbula reabsorvida, como realizado por Choi et al. (2012).  

 No modelo inicial também foram observadas inconsistências nas condições 

de contorno, evidenciadas por valores de deslocamento em torno de 10mm de 

movimentação, sendo totalmente ilógico. Da mesma forma, os valores de tensões de 

275 MPa (tração) e -550 MPa (compressão) no osso estão além do que a estrutura 

óssea pode aguentar, pois o osso cortical suporta 100 a 130 MPa de tração e 170 a 

190 MPa de compressão (BOZKAYA et al., 2004; CHOI et al., 2013).  
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Em relação aos materiais dúcteis do modelo, os valores de tensões 

equivalente de Von Mises da barra foram de 3,045 MPa e 9,136 MPa para o 

complexo implante-pilar, ultrapassando os valores limites da liga de Co-Cr  de 450 a 

840 MPa (BLACK; HASTINGS, 1998) e do Ti-6Al-4V de 960 a 1180 MPa 

(ZHEREBTSOV et al., 2005), sendo necessário a alteração das condições de 

contorno no modelo. 

 Para avaliar um desenho de implante a mandíbula não deve ser limitada ou 

fixada na sua base, pois as cargas são concentradas na infraestrutura da prótese e 

nos implantes (GONDA et al., 2014), simulando uma situação completamente irreal. 

Alguns estudos empregaram os côndilos fixos em três planos e em um ponto na 

região dos incisivos, obtendo um modelo totalmente rígido,  isto é , sem rotação nem 

translação (BARÃO et al., 2013; FAVERANI et al., 2014; FAZI et al., 2011; 

FERREIRA et al., 2014b; GONDA et al., 2014; HSU et al., 2011); enquanto outros 

fixaram os côndilos no plano vertical,  permitindo apenas movimentação horizontal 

(INOU et al., 1996) ou em um plano (CRUZ et al., 2003). Contudo, todas essas 

condições são irreais durante o fechamento e aplicação da força.  

 A partir dessas informações, foi planejada a utilização de vetores e 

magnitudes dos músculos e a condição de contorno de compression only support 

nas regiões de premolares e molares e póstero superior dos côndilos,  considerando 

apenas uma limitação durante a compressão dessas regiões pelos dentes 

antagonistas e fossa glenoidea, respectivamente. Contudo, a restrição posterior do 

côndilo mostrou ser irrelevante, sendo identificada apenas uma variação mínima dos 

valores. Assim, foi utilizada apenas a condição de compression only support na 

regiões de premolares e molares e superior dos côndilos. 

 Na análise dos modelos definitivos, a força de reação de cada um variou entre 

156N e 157N, observando uma média aproximada de 78N em cada côndilo. A 

superfície do côndilo em contato com a fossa glenoidea foi de 149,2mm2, sendo 

calculada pelo software Rhinoceros (v4.0 SR8), porém, a superfície de apoio total 

para a condição de compression only support foi apenas de 52mm2, sendo que a 

tensão resultante em contato com o disco foi de 1,5 MPa. O disco articular possui 

propriedades compressivas importantes (JURAN et al., 2013), pois atua como um 

amortecedor de impactos quando a articulação é submetida a forças (TANAKA; VAN 

EIJDEN, 2003), suportando entre 5 e 10 MPa de tensões principais na região 
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superior (KOOLSTRA; TANAKA, 2009). Portanto, as magnitudes das forças de 

reação de todos os modelos desenvolvidos estão dentro dos parâmetros fisiológicos 

que o disco da articulação temporomandibular suporta.  

 Apesar dos valores de deslocamento do modelos com 2mm de osso cortical e 

implantes de ambos materiais terem sido baixos, houve flexão da mandíbula  como 

se fosse abrir o ângulo do ramo, na transição entre o corpo e ramo mandibular. Esse 

movimento de flexão deve ser  levado em consideração  quando esta região estiver 

fragilizada, como nos casos de pacientes com osteopenia, onde o ângulo da 

mandíbula é diminuído (REHMAN et al., 2015).   

Nos modelos com 1mm de espessura de osso cortical, foi observada  redução 

do deslocamento em torno de 25%, sem diferença entre o material do implante, 

sendo observado maior deslocamento na região mais posterior da prótese; enquanto 

no  modelo com cortical de 2mm ocorreu na superfície de transição entre o corpo e 

ramo mandibulares. Isto pode ser explicado pelo fato desse modelo ter uma base 

óssea com 1mm de espessura de  osso cortical,  cujo módulo elástico é maior que o 

do osso trabecular (SEVIMAY et al., 2005; PADHYE et al., 2015), resultando em 

maior flexibilidade óssea, a qual propiciou maior deslocamento da barra junto à 

prótese, movimentando esta última como um bloco. 

Os quatro modelos finais mostraram tensões de tração e compressão na 

região dos côndilos, como observado por Choi et al. (2012). As tensões principais 

foram sempre identificadas no osso cortical, como relatado nos estudos Bozkaya et 

al. (2004), Sevimay et al. (2005) e Padhye et al. (2015). 

 Dos quatro modelos comparados, o único que mostrou tensão máxima 

principal em região diferente foi o modelo com espessura de cortical de 2mm e 

implante-pilar em titânio. Considerando as tensões principais e o deslocamento, foi 

observado uma tendência do implante em atravessar ou abrir o osso cortical 

perimplantar na sua região anterior, com direção ântero inferior, e também 

dissipação da tensão de tração na direção anterior ao osso cortical posterior, que 

está em contato com o implante. Os demais modelos mostraram tensão máxima 

principal na região posterior do osso perimplantar, como Ferreira et al. (2014a) e 

Padhye et al. (2015) relataram em seus estudos as  tensões máximas principais na 

distal dos implantes, em direção à sínfise mandibular.  
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Já a tensão mínima principal ou compressão máxima foi sempre identificada 

no osso cortical, na região posterior ou distal ao implante, como no estudo de 

Ozdemir Doğan et al. (2014) sobre tensões máximas e mínimas em prótese fixas 

implantossuportadas tipo protocolo. Essa tensão mostrou o mesmo padrão de 

distribuição em todos os modelos, sendo verificado que o comportamento não se 

altera com as diferentes espessuras de osso cortical ou material do implante, além 

de mostrar sempre uma distribuição gradual da tração máxima em direção anterior 

ao osso cortical perimplantar posterior.  

Os modelos com 2mm de osso cortical mostraram tensão de tração na região 

do osso trabecular em contato com a cunha do implante, valores de 2 MPa para o 

titânio e 4 MPa para  zircônia, estando dentro dos limites toleráveis  por esse tipo de 

osso (BAGGI et al., 2008) 

Todos os modelos mostraram concentração de tensões equivalentes Von 

Mises na barra de cromo-cobalto, principalmente, na região que conecta com os 

pilares mais posteriores conforme os estudos de Barão et al. (2013), Faverani et al. 

(2014), Ferreira et al. (2014a) e Padhye et al. (2015), sendo devido à área de fulcro 

do cantilever que atua como alavanca Classe I (PADHYE et al., 2015). A barra de 

cromo-cobalto pode ser fundamental para uma distribuição mais uniforme das 

tensões (WILLIAMS et al., 1990; SERTGÖZ, 1997; PADHYE et al., 2015). 

Em relação ao sistema implante-pilar, as tensões máximas equivalentes de 

Von Mises nos implantes de titânio e as máximas principais nos de zircônia, foram 

maiores nas plataformas dos pilares anteriores. A concentração de tensões na 

junção entre os pilares distais e o implante foi devido à compressão distal da 

alavanca Classe I e tração dos pilares anteriores (PADHYE et al., 2015) como nos 

estudos de Fazi et al. (2011), Barão et al., (2013), Faverani et al. (2014) e Ferreira et 

al. (2014b). 

 A conexão cone morse mostrou concentração de tensões na junção 

implante-pilar, como relatado  nos estudos  de Pessoa et al. (2010), Tang et al. 

(2012) e Borie et al. (2015b). Contudo, as tensões máximas dos estudos de Ozdemir 

Doğan et al. (2014) e Ferreira et al. (2014a) foram observadas nos pilares mais 

posteriores. Esse fato pode ser devido à separação dos implantes, diferente dos 

modelos deste estudo que apresentam implantes com corpo único e apenas os 

pilares separados. A tensão mínima principal dos implantes de zircônia ocorreu em 
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diferentes locais nos modelos com diferentes espessuras de osso cortical, o que 

pode ser justificado pela maior flexibilidade do modelo com 1mm de espessura. 

Quanto à influência da espessura do osso cortical, foi observado que os 

desenhos com 1mm de espessura apresentaram menores valores de tensões 

máximas e mínimas principais no osso, podendo ser devido à utilização de 

estruturas com menor módulo elástico e distribuição mais uniforme de tensões na 

interface osso-implante (ELIAS et al., 2015). Contrariamente, os estudos de Sevimay 

et al. (2005), Hudieb et al. (2010) e Chang et al. (2012) relataram  aumento de 

tensões no osso com a diminuição da espessura do osso cortical; porém, esses 

estudos empregaram apenas implantes unitários.  

Na análise de próteses totais fixas implantossuportadas mandibulares, 

Faverani et al. (2014) não observaram variações nas tensões mínimas principais  em 

modelos com 1 e 2mm de osso cortical, mas  registraram aumento de 1,5% na 

tração máxima, o que não coincide com este estudo.  O deslocamento nos modelos 

com 1mm de osso cortical foi aproximadamente 25% menor que os de 2mm de 

espessura, sem diferenças entre o material do implante, sendo também devido à 

flexibilidade do modelo. 

 As tensões equivalentes von Mises da barra mostraram aumento de valores 

quando a espessura do osso cortical diminuiu, estando de acordo com Favot et al. 

(2014) e Faverani et al. (2014). Os valores das tensões no sistema implante-pilar, 

sejam Von Mises para o titânio ou principais para zircônia, foram superiores nos 

modelos com 1mm de espessura de osso cortical, como nos estudos de Sevimay et 

al. (2005) e Faverani et al. (2014). Isso pode ser explicado pelo elevado módulo de 

elasticidade de ambos materiais em conjunto com a flexibilidade do osso, 

concentrando maiores tensões no sistema implante-pilar e menores no osso.  
A redução da espessura do osso cortical, denominada de osteoplastia ou 

corticotomia, é um procedimento comum para aplainar rebordos muito delgados 

(HUDIEB et al., 2010). Antes da realização da corticotomia deve ser considerado 

que os implantes requerem quantidade mínima de osso cortical para se estabilizar 

adequadamente (CHANG et al., 2012); assim a corticotomia pode influenciar na 

disponibilidade óssea, muitas vezes expondo o osso trabecular e  afetando 

criticamente os resultados das tensões na estrutura óssea perimplantar (HUDIEB et 

al., 2010).  
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O tipo do material do sistema implante-pilar  não  interferiu nos valores de 

deslocamento, contudo os modelos de zircônia mostraram aumento das tensões 

máximas e mínimas principais, além de aumento nas tensões equivalentes de von 

Mises na barra em relação aos de titânio, estando esses  resultados de acordo com 

os de Çaglar et al. (2011). Isso pode ser devido à zircônia possuir um módulo 

elástico quase duas vezes maior que o do titânio, sendo esperado  valores de 

tensão maiores nos implantes, osso e barra. 

 Choi et al. (2012)  relataram, para implantes de zircônia, aumento entre 2 e 

3% nas tensões de tração e entre 23% e 27% nas de compressão no osso  em 

relação ao titânio. Favot et al. (2014) também observaram maior concentração de 

tensões em infraestruturas confeccionadas em zircônia.  

As análises realizadas pelo método de elementos finitos por Kohal et al. 

(2002) e Bal et al. (2013) evidenciaram que a quantidade e distribuição das tensões 

entre ambos materiais foram semelhantes quando o tamanho e a forma dos 

desenhos foram mantidos. Este resultado não foi observado neste estudo porque 

não foi possível comparar as análises de ambos materiais em virtude dos diferentes 

tipos de tensões analisadas; como a zircônia é um material friável, foram  

empregadas tensões principais, enquanto para o titânio, que é uma material dúctil, 

foi empregado a tensão equivalente Von Mises.  

Foram evidenciados menores valores de tensões no osso com base óssea 

flexível, sendo este fator mais determinante comparado ao tipo de material do 

sistema implante-pilar.  Este resultado não está de acordo com o de Almeida et al. 

(2010), segundo o qual a espessura e qualidade óssea não foram fatores que 

influenciaram na distribuição de tensões em próteses totais fixas 

implantossuportadas.  
O titânio grau V (Ti-6Al-4V) empregado neste estudo, foi desenvolvido para 

aplicações biomédicas permitindo diferentes configurações de desenhos e 

geometrias devido à elevada resistência à falha e fadiga, com módulo  de 

elasticidade de 3 a 6 vezes superior ao do osso cortical (PACHAURI et al., 2014; 

ELIAS et al., 2015).  A zircônia surgiu como alternativa aos implantes e pilares de 

titânio (MONTERO et al., 2015) porque apresenta propriedades estéticas superiores 

(COSGAREA et al., 2015), biocompatibilidade (FERRARI et al., 2015; MONTERO et 

al., 2015), resistência química, à compressão (ÇAGLAR et al., 2011) e à propagação 
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de trincas (WENZ et al., 2008). As respostas biológicas são semelhantes ao titânio, 

sem quaisquer diferenças clínicas, microbiológicas, histológicas (VAN BRAKEL et al., 

2014), efeitos ao nível ósseo (LINKEVICIUS et al., 2015) ou na mucosa perimplantar 

(VAN BRAKEL et al., 2012). Porém, biomecanicamente pode apresentar 3,5 vezes 

mais falhas que os implantes de titânio (MONTERO et al., 2015).  

Devido à ausência de resultados a longo e médio prazos do uso de pilares e 

implantes de zircônia (FERRARI et al., 2015), sua utilização clínica  não é 

recomendável (WENZ et al., 2008; ROSENTRITT et al., 2014; LINKEVICIUS et al., 

2015). Contudo, este estudo avaliou este material  devido ao aumento  da 

expectativa de uso pelos profissionais (ROSENTRITT et al., 2014), por 

apresentarem   elevado módulo  de elasticidade (ÇAGLAR et al., 2011; FERRARI et 

al., 2015) que favorece comportamento biomecânico do implante e o 

desenvolvimento de melhorias técnicas. 
As tensões no osso e no sistema implante-pilar dos modelos em zircônia 

foram analisados pelas tensões máximas e mínimas principais, pois tanto o osso 

quanto a zircônia são considerados materiais friáveis, tendo um comportamento 

semelhante  ao das cerâmicas (DEJAK; MLOTKOWSKI, 2008; CHOI et al., 2012), 

com pequena tolerância às forças de tração e maior às de compressão (ÇAGLAR et 

al., 2011; CHOI et al., 2012; ROSENTRITT et al., 2014). No osso, as forças de 

compressão tendem a manter a integridade da interface osso-implante, enquanto a 

tração tende a separar essa integridade (BIDEZ; MISCH, 1992). A resistência às 

forças de tração no osso é 30% menor que as de compressão (OLIVEIRA, 1997).  

O deslocamento e as tensões principais observadas nos modelos 

demostraram que o sistema proposto parece ser dependente da osseointegração do 

implante, sendo assim, contraindicado para casos de carga imediata ou precoce.  

O tratamento  da superfície  deste implante proposto também  é de 

fundamental importância para melhorar o contato osso-implante e  manutenção da 

estabilidade, porque a ausência de roscas dificulta o travamento inicial e 

compromete a biomecânica. A topografia superficial rugosa propicia aumento da 

adesão celular e acelera a maturidade e diferenciação osteoblástica no local 

receptor (PACHAURI et al., 2014; MATTESON et al., 2015; MONTERO et al., 2015). 

O próximo passo para desenvolvimento deste desenho é a validação dos resultados 

do ensaio  de elementos finitos com experimentos in vitro e posteriormente in vivo.  
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	  Esta nova proposta do implante mostrou comportamento biomecânico viável 

e compatível com os limiares fisiológicos do osso, contudo ensaios futuros são 

necessários para possibilitar a utilização clínica. 

 

 

 Limitações da Pesquisa 
 

Algumas das limitações do estudo foram as dúvidas a respeito  da aplicação 

das forças sobre a prótese posicionada na mandíbula reabsorvida, principalmente  

quando há atrofia muscular. Os implantes foram considerados com 100% de 

osseointegração na interface osso-implante, isto é, união perfeita entre os ossos 

trabecular e cortical com o implante, para simplificação da análise computacional 

(GENG et al., 2001). Contudo, estudo histomorfométrico mostrou que não ocorre 

100% de contato entre o osso e o implante (BIC) (SHENK; BUSER, 2000). O osso 

trabecular foi considerado homogêneo devido às limitações tecnológicas na 

modelagem do padrão trabecular. Segundo Geng et al. (2001) os estudos de análise 

por meio de elementos finitos não consideram a rede de trabeculado ósseo, em 

virtude da dificuldade na determinação do padrão trabecular . 

 A simulação foi realizada por meio de análise estática, considerando que os 

materiais linearmente elásticos necessitam de grandes esforços computacionais 

para realizar uma análise dinâmica, assim como grande período de tempo. O osso 

mandibular foi considerado como isotrópico para simplificação da análise inicial. 

Bonnet et al. (2009) relataram que a anisotropia do tecido ósseo aumenta as 

tensões no osso perimplantar entre 20% e 30% em comparação aos modelos 

isotrópicos. No entanto, a análise qualitativa revelou que distribuição de tensões 

estava dentro dos limites fisiológicos e  com ampla margem de segurança,  

sugerindo que a anisotropia óssea não interferiria nos resultados. 

O desenho deste implante é apenas um protótipo inicial e futuras análises e 

refinamentos serão desenvolvidos para obtenção de um implante com viável 

emprego clínico. 

	  
	  
 

 



P á g i n a  | 86 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                         7  Conc l u s õ e s  
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A partir dos resultados obtidos conclui-se que: 

 

1 Modelos com implantes de titânio apresentaram os menores valores de tensões 

máximas e mínimas principais no osso. 

 

1.1  Modelo com cortical óssea de 1mm apresentou o menor valor de tensão 

máxima principal no osso, seguido pelo de 2mm. 

 

1.2  Modelo com cortical óssea de 1mm apresentou o menor valor de tensão 

mínima principal no osso seguido pelo implante de zircônia com a mesma 

espessura de cortical. 

 

2 Tensão equivalente Von Mises na união implante-pilar de titânio foi menor no 

modelo com cortical óssea de 2mm. 

 

3 As tensões máxima e mínima principais na união implante-pilar nos modelos de 

zircônia foram menores nos modelos com 2mm de espessura de cortical óssea. 

 
4 Os menores valores de tensão equivalente Von Mises na barra da prótese foram 

evidenciado nos modelos com 2mm de espessura de osso cortical de ambos 

materiais de implantes. 

 
5 Modelos com ambos materiais de implante apresentaram valores semelhantes 

de deslocamento, sendo os menores valores para a espessura de cortical óssea 

de 1mm. 
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Para o  posicionamento do implante experimental desenvolvido deve ser 

realizada corticotomia no rebordo, com broca esférica ou piezo elétrico, até alcançar 

a profundidade de aproximadamente 2mm para eliminação do osso cortical 

superficial. Posteriormente, um dispositivo de liga de titânio tipo V com 3,12 mm de 

altura, 7,6mm de comprimento e 1,58mm de largura (fig. 34),  deve ser acoplado ao 

implante para posicionamento no local de inserção. Este dispositivo deve se adaptar 

passivamente no interior do implante, não apresenta roscas nem superfícies que 

possam criar retenção excessiva ou deformação na superfície interna do implante 

durante o procedimento de inserção (figs. 34 e 35).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     Figura 34- Dispositivo para inserção do implante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 35- Dispositivo posicionado no implante. A) Vista frontal interna e B) Vista látero frontal. 
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Após o posicionamento do implante no local da corticotomia, é realizado o 

martelamento no dispositivo de inserção até a superfície do implante ficar ao nível 

da cortical externa. Devido à geometria piramidal, durante a inserção, o implante 

atuará como expansor das corticais lingual e vestibular, aumentando 

horizontalmente a largura do osso receptor. A seguir, o dispositivo de inserção deve 

ser retirado cuidadosamente e o implante ficará submerso no osso, sem carga 

imediata ou precoce, durante o período de osseointegração. Este  implante 

experimental seria contraindicado para casos com carga imediata. 
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Modelos Preliminares 
 

 

Os resultados dos modelos preliminares com diferentes materiais de implante  

e espessura do osso cortical são apresentados nas tabelas 5-8. 

 

 
Tabela 5 - Valores de tensão nos modelos com implantes de titânio e 2mm de osso cortical (MPa). 

Tensões Superficial 
 

Axial 
 

Oblíqua 30º  Oblíqua 45º 
 

Mista 
 

Máx. Principal 18,2** 18,31** 26,71 16,41** 16,32** 

Min. Principal -54,46** -32,32** -60,54 -54,9 -35,24** 

Von Mises imp. 47,67** 139,9** 523,4** 421,8** 125,7** 

Von Mises pilar ____* 363,6** 654,2 519,1 335,1 

* Não houve posicionamento dos componentes neste modelo; * * Máxima real observada 
	  

	  

	  
Tabela 6 - Valores de tensão nos modelos com implantes de titânio e 1mm de osso cortical (MPa). 

Tensões Superficial 
 

Axial 
 

Oblíqua 30º  Oblíqua 45º 
 

Mista 
 

Máx. Principal 32,07 32,97** 24,5 13,91** 30,31 

Min. Principal -41,2 -35,45* -88,33 -82,24 -35,19 

Von Mises imp. 76,7 111,7** 437,2** 323,1** 125,4 

Von Mises pilar ____* 362,9* 699,5 516,9 334,4 

* Não houve posicionamento dos componentes neste modelo; * * Máxima real observada 
	  

	  

	  

Tabela 7 - Valores de tensão nos modelos com implantes de zircônia e 2mm de osso cortical (MPa). 
Tensões Superficial 

 
Axial 

 
Oblíqua 30º ( Oblíqua 45º 

 
Mista 

Máx. Principal 11,24 21,2 19,92 14,31 16,26 

Min. Principal -26,32 -32,19 -64,79 -60,97 -27,61 

Von Mises imp.  49,96 143,6 447,8** 393,6 129,0 

Von Mises pilar ____* 430,6 716,5 536,7 257,9 

* Não houve posicionamento dos componentes neste modelo; * * Máxima real observada 
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Tabela 8 - Valores de tensão nos modelos com implantes de zircônia e 1mm de osso cortical (MPa). 
Tensões Superficial 

 
Axial 

 
Oblíqua 30º ( Oblíqua 45º 

 
Mista 

 
Máx. Principal 35,36 35,56 18,54 20,76 27,78 

Min. Principal -40,87 -41,11 -91,11 -85,53 -50,76 

Von Mises imp.  57,67 143,3 494,1 390,7 128,7 

Von Mises pilar ____* 257,9 673,7 461,7 214,4 

*Não houve posicionamento dos componentes neste modelo;  
 
 

Foi observado, em geral, os maiores valores de tensão no osso, implantes e 

pilares, em todos os modelos com aplicação da força em 30º na direção vestíbulo-

lingual. A espessura de osso cortical nos modelos com implantes de titânio não 

influenciou nos valores de tensão das estruturas analisadas. O tipo de material 

também não influenciou nas tensões das estruturas analisadas. Os modelos com 

implantes de zircônia e espessura de osso cortical de 1mm apresentaram os 

maiores valores de tensão no osso. Contudo, as tensões no osso, em todos os 

modelos analisados, estavam dentro do limite fisiológico. As tensões equivalentes de 

Von Mises nos implantes e pilares também estão dentro dos valores suportados por 

cada material (Tabelas 5-8). 

Vários modelos (fig. 36) apresentaram elevada concentração de tensões 

máxima e mínima principais no osso adjacente às arestas em ângulo de 90° do 

implante. Foi realizado o arredondando das arestas com o objetivo de reduzir a 

tensão nessas regiões e também para aumentar a superfície de contato com o osso 

cortical. 
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Figura 36- Geometria inicial. A) Compressão: modelo com 2mm de cortical, implante de titânio e 
carga de 45º; B) Tração: modelo com 1mm de cortical, implante de zircônia e carga de 45º; C) 
Compressão: modelo com 1mm de cortical, implante de zircônia e carga de 30º; D) Tração: modelo 
com 2mm de cortical, implante de zircônia e carga axial. 
 

 

Quando a geometria do implante experimental foi testada com a prótese e a 

barra, aplicação da força muscular e condição de contorno fixada apenas nas 

regiões de segundo premolar e primeiro molar (Fig. 37A), foram detectadas 

inconsistências nos valores de deslocamento e tensões.  

No modelo inicial, os valores de tensões máximas e mínimas principais no osso 

foram de 295 MPa e 550 MPa (fig. 38 A1 e A2), estando além dos limites  suportados 

pela estrutura óssea,  e com  deslocamento  acima  de 10mm (fig. 39A), sendo 

esses fatores determinantes para necessidade de alteração de contorno. 

Optou-se também por uma condição em que os côndilos não estivessem 

fixados em todas as direções mas com limitação de translação em direção à fossa 

glenoidea, simulando o movimento natural do côndilo em relação à articulação 

temporomandibular. Assim, no segundo modelo foi aplicada a  condição de 

“compressão somente em compressão” (compression only support)  nas regiões 

superior e posterior dos côndilos, de premolares e molares (fig. 37B),  evidenciando  

redução dos níveis de deslocamento (fig. 39B) e das tensões máximas e mínimas 
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principais no osso (fig. 38B1-B2). Contudo, a restrição posterior do côndilo se 

mostrou irrelevante (fig. 37C), sendo verificada  diferença muito pequena entre os 

valores com e sem essa restrição (figs. 38C1-C2 e 39C).  Devido a isso, foi utilizada 

apenas a condição de compression only support nas regiões superior dos côndilos, 

de premolares e molares (fig. 39C). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 37- Condições de restrição dos modelos: A) molar e premolares; B) superior e   
posterior no côndilo, molar e premolares; C) superior no côndilo,  molar e premolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 121 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 38- Tensões máximas (1) e mínimas principais (2). Modelos: A) inicial; B) com restrições 
superior e posterior; C) restrição superior. 
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Figura 39- Deslocamento total.  
A) Modelo inicial; B) Modelo com restrição 
superior e posterior; C) Modelo com 
apenas restrição superior. 
	  


