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LIMA, J. H. F. Análise por meio de elementos finitos tridimensionais da transmissão 
e distribuição de tensões no osso adjacente aos oríficios e implantes em 
mandíbulas com três níveis de reabsorção e prótese mucosa-suportada. Ribeirão 
Preto. 2014. 56p. Tese (Doutorado em Rabilitação Oral). Faculdade de Odontologia 
de Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. 
 
  
RESUMO 
 
  
Tensão elevada no osso pode provocar reabsorção óssea. O objetivo deste 
estudo é avaliar por meio do método dos elementos finitos tridimensionais as áreas 
de concentração de tensões no osso basal após realização dos orifícios para 
inserção dos implantes e com implantes osseointegrados, em mandíbulas com três 
níveis de reabsorção e prótese mucosa-suportada. Foram confeccionados 7 
modelos por meio do software de CAD: Rhinoceros 4.0 SR9; 1 (controle)- 
mandíbula com 15mm de altura e sem orifício; 2- mandíbula com 15mm de altura 
e 2 orifícios de 3,75mm de diâmetro; 3- mandíbula com 15mm e 2 implantes 
osseointegrados; 4- mandíbula com 20mm e 2 orifícios; 5- mandíbula com 20mm e 
2 implantes osseointegrados 6- mandíbula com 26mm e 2 orifícios e 7- mandíbula 
com 26mm e 2 implantes osseointegrados. A força aplicada foi de 60N no sentido 
axial, nos dentes artificiais da prótese removível total  reembasada com 2mm 
de material macio. Após a discretização dos modelos foi realizado o ensaio pelo 
método dos elementos finitos por meio do Software NEiNastran for 
Windows Version 10.0.3.997. Os resultados evidenciaram aumento da tensão no 
osso cortical em relação ao medular. Mandíbulas sem perfuração apresentaram 
picos de tensão mais elevados que as com implantes 
osseointegrados. Nas mandíbulas com orifícos os picos de tensão se localizaram 
no sentido vestíbulo-lingual enquanto nas com implantes esses picos de tensão 
foram no sentido mésio-distal. Quanto mais reabsorvida a mandíbula maior a 
tensão transmitida pela base da prótese removível total ao orifício. Conclui-se que 
as mandíbulas com 15 e 20 mm  de altura  com orifícios apresentaram maiores 
picos de tensão que  as com implantes osseointegrados,  enquanto nas com 26mm 
de altura não houve diferença entre ambas condições. 
  
Palavras-chave: Implantes dentais- Prótese Total- osso basal- reabsorção óssea 
mandibular- método dos elementos finitos 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



  
LIMA, J. H. F. Three-dimensional finite element analysis to study transmission and 
stress distribution in the bone adjacent to the perforation and implants in mandibles 
with three levels of resorption and muco-supported dental prothesis. Ribeirão Preto. 
2014. 56p. Thesis (PhD in Oral Rehabilitation). Faculty of Dentistry of Ribeirão 
Preto. University of São Paulo. 
 
  
ABSTRACT 
 
  
Increased pressure in the bone can cause resorption. The purpose of this study is to 
evaluate areas of stress concentration in the basal mandibular bone after 
perforation for inserting the implants and dental implants in mandibles with three 
levels of resorption and muco-supported dental prosthesis using the three-
dimensional finite element method. 7 models were produced through CAD software: 
Rhinoceros 4.0 SR9; 1 (control) -15mm jaw height and without perforation; 2-
  15mm jaw height and two perforations of 3.75 mm in diameter; 3- 15mm jaw height 
with 2 osseointegrated dental implants; 4- 20mm jaw height and 2 perforations; 5- 
20mm jaw heigth with two osseointegrated dental implants; 6- 26mm jaw height and 
two perforation; and 7- 26mm jaw height with two osseointegrated dental implants. 
The force of 60N was applied in the axial direction to the artificial teeth denture 
provisional recover with 2mm soft material for edentolous tissue conditioner. After 
discretization of the test models it was performed a trial using the finite element 
method through NEiNastran Software for Windows Version 10.0.3.997. The results 
showed increased tension in cortical bone in relation to the medular bone. 
Mandibles without perforation showed stress peaks higher than those with dental 
implants. In the jaws with drilling the stress peaks were located in the buccal-lingual 
direction while in those with implant they were in the mesial-distal direction. The 
more resorbed jaw greater the tension transmitted by the base of full removable 
denture to the drilling. The study concluded that the jaws 15 and 20 mm height 
perforated had higher stress peaks than the ones with dental implants while in the 
26mm height perforated no difference between the two conditions was observed. 
  
Keywords: Dental Implant - Full Prothesis - basal bone - mandibles bone resorption 
- finite element method 
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Reabsorção do rebordo alveolar é um processo multifatorial crônico e 

cumulativo (KOVACIC et al., 2010) que leva à diminuição da estabilidade das 

próteses totais afetando a qualidade de vida do indivíduo, pois causa    alterações 

na aparência facial, fala, mastigação e nutrição  e consequente problemas 

emocionais e de relacionamento social (HUUMONEN et al., 2012).  

Para que as tensões transmitidas ao osso basal não intensifiquem os níveis 

fisiológicos de reabsorção, deve haver um padrão oclusal equilibrado tanto estático 

quanto dinâmico. A prótese mucosa-suportada depende, em grande parte, da altura 

do rebordo alveolar para apresentar retenção e estabilidade adequadas e, por 

conseguinte, diminuir as tensões transmitidas ao osso basal. Assim, diferentes 

níveis de reabsorção podem levar a comportamentos também diferentes em 

relação à magnitude das tensões transmitidas ao osso basal. (YA-LIN et al., 2010). 

A instalação de implantes osseointegráveis permite a transformação de 

próteses mucosa-suportadas em implanto-mucosa-suportadas, ampliando as 

opções de planejamento, independente do nível de reabsorção do osso  mandibular 

(HUUMONEN et al., 2012), e melhorando a qualidade de vida do paciente.  

Logo após a instalação dos implantes, as forças oclusais devem ser 

minimizadas, para evitar que afetem o osso adjacente e consequentemente a 

osseointegração. Assim, pacientes usuários de próteses totais removíveis 

transicionais, aguardando o período de cicatrização e remodelação do osso basal, 

devem ter as próteses reembasadas com forradores macios para reduzir as cargas 

sobre os implantes e também na interface osso-implante. 

A transmissão de carga do implante para o osso condiciona o sucesso ou a 

falha de um implante dental (LIMBERT et al., 2010), contudo um outro fator deve 



 14

ser levado em consideração, a tensão gerada no osso durante o preparo dos 

orifícios para inserção dos implantes, que podem causar micro-danos. 

Desta forma, o objetivo deste estudo é analisar a transmissão de tensões no 

osso basal, com três níveis de reabsorção, após a perfuração para instalação de 

implantes odontológicos e a osseointegração, em portadores de próteses totais 

removíveis mandibulares. 
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2.1- Rabsorção do Rebordo Alveolar 

 

 

Portadores de próteses totais removíveis convencionais apresentam 

deficiência mastigatória em relação aos  de  próteses parciais removíveis, fixas e 

sobre implantes (VOLPATO, et al., 2013). Para as próteses mucosa e dento-

mucosa  suportadas a ausência dos dentes e ligamento periodontal fazem com que 

o osso alveolar passe por um processo fisiológico de reabsorção constante, 

causando desadaptações continuas em relação à área de assentamento. A força 

mastigatória transmitida ao osso alveolar por meio da base da prótese removível 

também estimula a reabsorção óssea (ZARB; BOLENDER, 2006). 

A reabsorção do rebordo alveolar é um processo contínuo de 

remodelamento ósseo. Fatores sistêmicos e locais podem estar associados à 

reabsorção Dentre os sistêmicos destaca-se deficiência de cálcio e vitamina D, 

desequilíbrio hormonal, doenças ósseas metabólicas e/ou hormonais, ingestão de 

medicamentos, idade e gênero. Os locais envolvem a qualidade, tamanho e forma 

do rebordo residual após a extração dos dentes, carregamento do rebordo alveolar 

após a perda dos dentes, qualidade e estabilidade da prótese total, duração do 

edentulismo, relações maxilares vertical e horizontal incorretas e força mastigatória 

reduzida (KOVACIC et al.,2010). 

A redução contínua no volume de osso alveolar é maior  na mandíbula do que 

na maxila (COOPER, 2009), sendo que após 7 anos de uso da prótese total esse 

aumento é de quatro para um. Diferentes quantidades de ossos trabecular e cortical 

na maxila e mandíbula, podem ser determinantes na sensibilidade  dessas estruturas 

aos fatores sistêmicos e locais que envolvidos na reabsorção do rebordo. O osso 
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trabecular  maxilar pode absorver as forças oclusais de forma mais eficaz que o  

osso cortical mandíbular (KOVALIC ET AL., 2010).   

A retenção e estabilidade das próteses totais removíveis convencionais 

dependem dentre vários fatores da altura, forma e tamanho do rebordo alveolar 

consistência da fibromucosa de revestimento e película de saliva. Como o rebordo 

alveolar inferior apresenta menor área de superfície, quando comparado ao superior, 

as próteses totais removíveis inferiores, geralmente, apresentam menor retenção e 

estabilidade (VOLPATO et al., 2013). A continuidade do processo  de reabsorção 

osso alveolar mandibular pode também  estar  associada à maior dificuldade na 

confecção da prótese  mandibular e consequente  uso e satisfação. (COOPER, 

2009).  

A colocação de implante pode prevenir a reabsorção contínua  do osso 

estando associado com o aumento da altura  óssea distal mandíbular em direção ao 

local do implante (COOPER, 2009). 

Mesmo com o desenvolvimento de novas tecnologias para tratamento da 

superfície dos implantes osseointegráveis e técnicas que permitem o carregamento 

oclusal imediatamente  após a fase cirúrgica,  tratamentos clínicos em 2 estágios 

ainda são comuns, onde  o paciente permanece utilizando as próteses totais 

removíveis até o momento da realização da prótese definitiva sobre os implantes. 

As mandíbulas, com diferentes graus de reabsorção,  podem ser reabilitadas 

com próteses implanto-mucosa-suportadas,  isto é overdentures com dois ou quatro  

implantes e implantossuportadas, que são próteses fixas do tipo protocolo 

planejadas com no mínimo 4 e no máximo 6 implantes (SHAFIE, 2009). 
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Após a instalação dos implantes ocorre remodelação óssea que exige o 

procedimento de reembasamento destas próteses para obtenção de maior 

estabilidade,  retenção e conforto ao paciente (VOLPATO, et al., 2013). 

 

 2.2  Mucosa e Reembasadores Macios 

 

 Em pacientes portadores de próteses totais removíveis , durante o período 

de cicatrização, há a transmissão de tensões em função e parafunção, podendo 

desencadear micromovimentação dos implantes (SANTOS et al.,2013), sendo 

necessário o emprego de reembasadores macios, pois, segundo Shim et al. (2000) 

esses reembasadores  dissipam as tensões resultantes de forma mais ampla, 

principalmente com cargas verticais e de acordo com Bacchi et al. (2012) as 

próteses reembasadas com forrador macio apresentam  menores valores de tensão 

na mucosa. Contudo, depende também da espessura do reembasador, segundo o 

estudo de Lima et al. (2011) a espessura ideal de reembasador macio, em prótese 

total convencional, para permitir menor tensão na fibromucosa de revestimento e 

osso alveolar  deve ser de  2mm. 

Apesar do uso dos forradores, forças de diferentes magnitudes e direções  

são transmitidas ao osso  alveolar, principalmente na região peri-implantar, 

ocasionando, juntamente com os fatores sistêmicos e biológicos, os processos  de 

modelação e remodelação. 

  

 2.3    Modelação e Remodelação óssea  

 

 Duas atividades biológicas relacionadas ao osso podem afetar sua 
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arquitetura, a modelação e remodelação.  Na modelação ocorre reabsorção e 

aposição, podendo alterar a superfície óssea para dar forma e tamanho, ou apenas 

modelando-a; enquanto  a remodelação, ocorre por Unidade Multicelular Básica 

(UMB) após a maturação ou neoformação. A unidade multicelular básica, composta 

de osteoclastos e osteoblastos, está relacionada apenas à  renovação ou 

conservação do osso e não ao crescimento. Este processo pode levar à 

remodelação dos ossos medular e  cortical, fortalecendo-os (FROST, 1994). 

Em implantes dentais há um padrão de desenvolvimento dos tecidos 

mineralizados durante osseointegração, isto é , a modelação e  remodelação 

ósseas. Após o período de cicatrização, um equilíbrio de remodelação é alcançado 

e as falhas são reduzidas. A remodelação óssea estabiliza após 30 meses, 

significando um longo período, desde a instalação do implante até após a 

instalação da prótese, para atingir  o equilíbrio da remodelação óssea ( Lin et 

al.,2009).  

Segundo a Lei de Wolff em 1892, quaisquer alterações na forma e função do 

osso são acompanhadas por alterações definitivas em sua arquitetura interna e 

conformação externa, de acordo com as leis matemáticas (FROST, 1994). Esta lei 

foi a primeira a sugerir uma relação entre estruturas ósseas e aplicação de cargas. 

O osso ativo possui vários sensores que podem mensurar a carga interna e a 

atividade celular que  permitem ao  osso crescer ou reabsorver, porém Wolff não 

descreveu como esse fenômeno acontece (LI et al.,2007).  

A velocidade de reabsorção é maior quando o osso não está sob estímulo 

fisiológico biomecânico. Para uma condição de carga fisiológica a relação entre 

reabsorção e aposição tende a ser equilibrada, com preservação do osso. Com 

sobrecarga leve, observada no crescimento dos mamíferos, não ocorre reabsorção. 
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O osso pode remodelar ou até mesmo crescer. Já uma sobrecarga severa pode 

promover maior reabsorção ou remodelações indesejáveis (FROST, 1992).  

 

 2.4  Tensões geradas no Osso alveolar 

 

A osseointegração compreende um período de cicatrização de 3 a 6 meses. 

O osso formado ao redor do implante passa por três fases,  inicia  com o 

crescimento de tecido ósseo ao redor do implante, no local da instalação, por 4 a 6 

semanas; a seguir  o osso medular substitui o tecido ósseo e posteriormente ocorre 

a remodelação óssea, iniciando por volta do terceiro mês e permanecendo por toda 

vida.  

A manutenção do osso ao redor do implante é influenciada pelas cargas 

transferidas do implante ao osso, durante ao processo de remodelação (FAEGH et 

al., 2010). A distribuição de tensão no osso cortical produz picos de tensão maiores 

que no osso medular (KURNIAWAN et al., 2012). Isso se deve ao fato de o Mólulo 

de Young do osso cortical ser maior que o do osso medular e o osso cortical ser 

mais forte e resistente à deformação (BACCHI et al., 2012). 

Quando um implante é carregado por forças oclusais, a tensão será 

transferida para o osso, com o pico na região coronária do suporte ósseo. Isso é 

devido a um princípio de engenharia,  quando dois materiais estão em contato e um 

é carregado, a tensão será mais forte no material que recebeu o primeiro contato 

(ISIDOR, 2006).  

A distribuição interna de tensão na mandíbula é afetada não apenas pelas 

forças sobre o elemento dental, mas também por aquelas aplicadas pelos músculos 

do sistema mastigatório durante os vários ciclos de abertura e fechamento, como 
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as forças de longo alcance devido a flexão da mandíbula (CHUO et al., 2008). 

Hobkirk e Schwab (1991) demonstraram em seu estudo que em mandíbulas com 

implantes osseointegrados, o movimento mandibular mesmo sem o contato 

dentário, saindo da posição de repouso pela ação dos músculos mastigatórios, 

resulta em um deslocamento ao redor do implante de mais de 420 Mm e 

transmissão de força de mais de 16N. 

As cargas oclusais podem induzir forças de compressão e cisalhamento, 

tensão,  flexão no osso peri-implante (KURNIAWAN et al., 2012). O estudo de 

Faegh e Muftu (2010) evidenciou que a tensão normal na interface osso-implante é 

primeiramente compressão na superfície vestibular da região cervical, mas  passa a 

ser tração na superfície lingual.  

 

 2.5  Método dos Elementos Finitos Tridimensionais 

 

O Método de Elementos Finitos tem sido amplamente empregado nos 

estudos sobre transmissão de tensões na região peri-implantar, nos implantes  e 

componentes de próteses implanto-suportadas (GULTEKIN et al., 2012). 

O método dos elementos finitos permite a aplicação de um sistema de forças 

em qualquer ponto e/ou direção, propiciando  informações sobre o deslocamento e 

o grau de tensão provocado por essas cargas no elemento dental, implantes, 

componentes protéticos, próteses e tecidos analisados (REN et al. 2003). 

 Santos et al. (2011), utilizou o Método de Elementos Finitos para analisar a 

distribuição de tensões no osso peri-implantar com próteses removíveis totais 

convencionais utilizando-se reembasadores macios e diferentes alturas de pilares 

de cicatrização. Em todos os modelos a concentração de tensões no osso cortical, 
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ocorreu na parte cervical do implante. As tensões foram mais elevadas nos 

implantes não submersos do que nos submersos. A altura do pilar de cicatrização 

tem influência direta na distribuição de tensões no osso peri-implantar durante o 

período de cicatrização.  Bacchi et al. (2012), analisaram pelo método de 

elementos finitos a transmissão de tensões no osso peri-implantar de mandíbulas 

severamente reabsorvidas, com dois implantes na região anterior, sob próteses 

totais  removíveis  convencional e reembasada com forrador macio, durante o 

período de osseointegração. A resiliência da mucosa também variou em macia, 

média e rígida. Verificaram que houve aumento da concentração de tensão na 

região peri-implantar com próteses totais removíveis sem reebasamento e 

fibromucosa rígida; concluindo  assim que as propriedades da mucosa influenciam 

na distribuição de tensões. 

Mariano et al. (2012) avaliaram, por meio de Elementos Finitos 

tridimensionais, o efeito da reabsorção óssea na distribuição de tensões em 

próteses tipo overdenture, com perda óssea ao redor dos implantes e reabsorção 

do rebordo posterior. Os resultados evidenciaram que a perda óssea peri-implantar 

aumentou a concentração de tensões nos implantes, pilares e osso marginal, 

independentemente da reabsorção óssea na crista distal. 

O estudo de Kurniawan et al. (2012) analisou a biomecânica da interface 

osso-implante pelo Método dos Elementos Finitos. Verificaram modelos 

experimentais simulando diferentes níveis de osseointegração no osso peri-

implantar tipos II, III e IV. Os resultados mostraram que quanto menos denso for o 

osso, mais carga consegue suportar. Elevados níveis de osseointegração induzem 

maior compressão e consequentemente menor tensão. Tanto o tipo de osso quanto 

as condições de osseointegração afetaram significativamente a relação tensão-
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compressão.  

Método tridimensional por elementos finitos  tem sido amplamente utilizado 

para avaliação qualitativa e quantitativa de tesões nos  implantes e osso 

circundante.Esta análise foi empregada neste estudo para verificara tensão 

provocada no osso pelos orifícios para colocação dos implantes e estes 

osseointegrados. 
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3. PROPOSIÇÃO 
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O objetivo desse estudo é avaliar por meio do método dos elementos finitos 

tridimensionais as áreas de concentração de tensões no osso basal após 

realização dos orifícios para inserção dos implantes e com implantes 

osseointegrados em mandíbulas com três níveis de reabsorção (alturas de 15, 20 e 

26mm) e prótese mucosa-suportada. 

 



 26

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 MATERIAL E MÉTODO 
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4-1 Reconstrução virtual  dos modelos  

 

 4.1.1 Mandíbula   

 

 A partir de tomografias computadorizadas do banco de dados do Centro de 

Tecnologia da Informação Renato Archer (CTI, Campinas, SP, Brasil) as 

mandíbulas foram manipuladas e os cortes foram gravados no formato “Digital 

Imaging and Communications in Medicine Standart” (Dicom). Como a maioria dos 

softwares tipo Computer Aided Design (CAD), para edição de modelos, como o 

Rhinoceros, não aceitam a importação com número de faces dessa grandeza, e 

mesmo quando aceitam, o modelo fica computacionalmente inadequado, é 

necessário que os dados sejam importados para um programa de processamento 

de imagens e reconstrução digital, o Invesalius (Centro de Tecnologia da 

Informação Renato Archer - CTI, Campinas, SP, Brasil), que transforma o modelo 

não paramétrico, proveniente da tomografia, em um modelo paramétrico, onde há 

uma descaracterização dos dados reais para melhor qualidade do modelo gerado. 

 A partir desta  mandíbula, apenas com  osso cortical,  exportada do software 

Bio-CAD para  Rhinoceros 4.0 SR9 (McNeel North America, Seattle, WA, 

USA),foram gerados os  modelos geométricos de mandíbula desdentada com  três 

níveis de reabsorção, sendo com  26 mm, 20mm e 15mm de altura de rebordo  

(Fig.1). 

  
               Figura 1: Modelos mandibulares com diferentes alturas de rebordo (A-26mm,B-20mm e 
                C-15mm) 
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  Foi realizado o orifício, na região correspondente à posição do canino e a 

partir das hemi-mandíbulas foi realizado o espelhamento para obtenção das 

mandíbulas completas simétricas ( Fig. 2 ). 

  

 
Figura 2: Mandíbula completa 

 

 Foi selecionado o osso Tipo II  porque é mais comumente encontrado na 

mandíbula (KURNIAWAN, 2012).Os modelos foram confeccionados com 2mm de 

osso cortical. Esta espessura foi selecionada de acordo com Lekholm e Zarb 

(1985), que salientam que  em osso Tipo II a  espessura do osso cortical é em torno  

de 2 mm.  

 

4.1.2  Fibromucosa de revestimento 

 

 A espessura da mucosa foi projetada para não interferir com a distribuição 

de tensão no osso, sendo  selecionada a espessura de 1mm (Fig. 3) de acordo com  

estudo de Lima et al.(2013).  
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                           Figura 3: Fibromucosa de revestimento (1 mm) 

 

 

 4.1.3  Material reembasador  

 

 A espessura  material do reembasador macio foi  definida  em 2mm (Fig. 4) 

de acordo com estudo de Lima et al.(2013), o qual   evidenciou que os menores 

valores de tensão por compressão sobre mucosa de 1 mm eram proporcionados 

por 2 mm de espessura de reembasador macio. 

 

 
Figura 4: Reembasador 
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 4.1.4  Prótese Total 

 

 A prótese total removível total foi modelada, por meio do software de CAD -

Rhinoceros 4.0 SR9 (Robert McNeel & Associates), a partir das dimensões de uma 

prótese total. Foram mensuradas, com o auxílio de um paquímetro digital (Série 

500; Mitutoyo; Santo Amaro, SP, Brasil) a região dos  dentes artificiais, da base da 

prótese (area de contato com a crista do rebordo alveolar,  bordas vestibular e 

lingual),  sendo a base modelada com 3 mm de espessura na região cervical ,  com 

espessura  variável na região de posicionamento dos dentes devido aos três níveis 

de reabsorção do rebordo alveolar (Fig 5A). Os dentes artificiais foram  

simplificados em uma plataforma plana e horizontal com dimensões compatíveis 

com as dos dentes artificiais (Fig 5B) para facilitar o modelamento  e execução do 

ensaio. 

 

 
Figura 5: A- Base da prótese total; B- base da prótese com superfície (cinza) simulando os dentes 
artificiais. 
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4.1.5  Implante 

 

 Foi empregado implante um hexágono externo simplificado com 10 mm de 

comprimento, 3,75 mm de diâmetro e plataforma de 4,1mm (Conexão Sistemas de 

Prótese, Arujá, SP, Brasil).  

O implante foi posicionado ao nível ósseo, e na sua superfície foi colocado 

um  parafuso de cobertura. Como não havia interesse em analisar a distribuição de 

tensões neste componente mecânico, foi simplificado e incorporado ao implante, 

sendo considerado uma única estrutura (Fig. 6). 

                                                      
Figura 6: Implante 

 

 

4.2 Pré-processamento 

 

 4.2.1- Geração das malhas 

 

  Nesta fase são estabelecidas as propriedades dos materiais/ estruturas 

envolvidas, a malha, tipo de carga e limites dos modelos. O modelo tridimensional 

gerado pelo Software  Bio-CAD Rhinoceros 4.0 SR9 (McNeel North America, 

Seattle, WA, USA) foi exportado no formato ACIS para posteriormente ser 
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importado para o Software NEiNastran for Windows Version 10.0.3.997  Editor 

Version 10.0.3.15 ( Noran Engineering, Inc, USA)O sólido importado é transformado 

em uma malha de elementos tetraédricos, e  cada geometria gerada é manipulada 

para que o tamanho da malha seja compatível com sua área de superfície e 

também com a necessidade de avaliação do comportamento destes elementos 

quando submetidos à aplicação de cargas . Esses polígonos são, exclusivamente, 

triangulares e planos para definir um modelo com precisão adequada, onde muitas 

vezes são necessários milhares de polígonos.  Isso possibilita a transformação dos 

polígonos em superfícies do tipo Non Uniform Rational Basis Splines (NURBS) para 

geração de modelos sólidos, as quais têm a capacidade de serem curvas e 

registrarem detalhes geométricos na própria face, permitindo grande redução do 

número de superfícies desnecessárias, sem comprometer a precisão do modelo. 

 Foi realizada a discretização do modelo, que é a transformação do modelo 

sólido numa malha de nós e elementos, para possibilitar a análise. A malha foi 

gerada e validada pelo processo de refinamento, sendo verificada a convergência 

dos resultados, com aumento gradual do número de nós e elementos, até que a 

diferença nos picos de tensão entre um refinamento de malha e outro fosse de 5% 

ou menos. Com estas medidas, o erro geométrico característico de um processo de 

discretização de malha foi minimizado.  

 A malha foi gerada com elementos quadráticos tetraédricos de 10 nós (solid 

187), possibilitando a cópia da geometria irregular presente nos modelos 

analisados (Fig. 7). 
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           Figura 7: Malha gerada  do modelo  

 

 4.2.2- Propriedades dos materiais/estruturas  

 

 Os materiais foram considerados isotrópicos, linearmente elásticos e 

homogêneos, sendo as propriedades mecânicas (módulos de elasticidade e 

coeficientes de Poisson) estabelecidas de acordo com literatura (Quadro  1).  

 

Quadro 1- Propriedades dos materiais e estruturas 

Material 
Módulo de 

elasticidade 
(MPa) 

Coeficiente de Poisson

Dente acrílico  3770,321 0,3 2 
Base acrílica 
termopolimerizável  

3770,321 0,32 

Osso cortical  137003 0,33 
Osso medular  13703 0,33 
Mucosa  34 0,454 
*Material reembasador  35 0,335 
Implante: Ti-6Al-4V 110000 0,33 

  *resina Soft Confort Macia Denso-5 Dencril Comércio e Indústria de    Plástico/Vipi1Bertassoni,    
 
    Marshall et al., 2008, 2Nishigawa, Matsunaga et al., 2003, 3 Holmes, Diaz-Arnold et al., 1996,    
 
   4Chun, Park et al., 2005. 
 

 

 

 



 34

 4.2.3- Carga aplicada  

 

 Foi simulada uma carga, com intensidade de 60N, no sentido axial das  

superfícies oclusais das estruturas correspondentes aos dentes artificiais da 

prótese reembasada com material macio. Essa intensidade correspondente à da  

mastigação normal não forçada (Fig. 8). 

 

 Figura 8: Incidência da carga aplicada 

4.2.4- Limites 

 O contato  entre os ossos medular e cortical foi considerado colado e 

também entre  osso-implante, uma vez que o implante foi considerado 

osseointegrado. O contato entre o implante e parafuso de cobertura foi considerado 

justaposto, sem qualquer fricção. Os contatos entre material reembasador e a 

prótese foi considerado justaposto e entre base da prótese e dentes artificiais foram 

considerados colados. 

 

4.3- Processamento 

 

 Foram simulados sete modelos diferentes com relação aos níveis de 

reabsorção, isto é mandíbulas com alturas de 15mm, 20mm e 26mm de altura, e 
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com orifícios  (3,75 mm de diâmetro e 10 mm de comprimento) e implantes 

osseointegrados (3,75 mm de diâmetro e 10 mm de comprimento) para analisar o 

comportamento do osso basal na absorção de forças mastigatórias de uma prótese 

total reembasada com material macio sobre a mucosa (Tabela 1).  

      

    Tabela 1- Grupos analisados 

 

     

     

     

     

     

     

    

 A mandíbula de 15mm de altura foi considerada como controle, pois é a 

estrutura com menor espessura e considerada com prognóstico mais desfavorável. 

 Todos os modelos foram resolvidos (Windows 7 64 bits, processador Intel I7 

920, 12 Gb memória RAM), a plotagem gráfica e numérica dos dados foi registrada. 

 

4.4 Pós-Processamento 

 

 Foram avaliadas as tensões  e deformações máximas e mínimas principais  

no osso circundante aos orifícios e aos implantes osseointegrados. A análise 

comparativa das situações estudadas foi realizada por meio da visualização do 

Modelos Altura mandíbula(mm) Condição 

Modelo 1(controle) 15 íntegra 

Modelo 2 15 orifício  

Modelo 3 15 implante osseointegrado 

Modelo 4 20 orifício 

Modelo 5 20 implante osseointegrado 

Modelo 6 26 orifício 

Modelo 7 26 implante osseointegrado 
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mapa de cores (análise qualitativa) e dos valores fornecidos (análise quantitativa). 

As escalas gráficas foram padronizadas. 
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5 RESULTADOS 
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 Os valores das concentrações máximas de tensões no osso basal após 

realização dos orifícios para inserção dos implantes e com implantes 

osseointegrados em mandíbulas com três níveis de reabsorção (alturas de 15, 20 e 

26mm) e  prótese total convencional, mucosa-suportada reembasada com material 

macio  são apresentados na Tabela 2 e  nas figuras 9 a 17. 

 

 

 

Tabela 2- Valores da tensão máxima principal no osso alveolar nos  diferentes modelos 
experimentais (MPa) 

Condição 

mandíbula 

Altura mandíbula (mm) 

15 20 26 

Íntegra 0,688   ‐  ‐ 

Perfurada 
1,813   1,438   0,500  

Implantes 
1,438   0,688   0,688  

    
 
 
5.1 Tensão Máxima Principal 

          5.1.1  Mandíbula íntegra – Modelo 1 (Controle) 

 

 A aplicação da carga (60N) sobre a mandíbula íntegra, sem perfuração, 

apresentou como resultado, a tensão máxima localizada no osso cortical. (Fig. 9) 
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Figura 9 : Máxima principal na mandíbula íntegra (controle). A-  Maior tensão na região de canino            

B-  Maior tensão no osso cortical     C- Vista aproximada da região de canino 

 A cor verde na região referente ao canino, local de análise, demonstra um 

aumento de tensão em relação às áreas da região anterior da mandíbula.  

 

 5.1.2  Mandíbulas com 15 mm, 20 mm e 26 mm de altura 

 

 As figuras 10 a 12 apresentam a localização das tensões máximas principais 

em mandíbulas com diferentes níveis de reabsorção (alturas de 15, 20 e 26mm), 

após a realização de orifícios para inserção e osseointegração dos implantes. 

 
Figura 10: Máxima Tensão Principal  em mandíbula com 15mm : A- Perfurada ; B- com implante 

osseointegrado. 1- vista ântero-superior; 2- vista interna; 3- vista superior. 

 

 

 Observa-se diferença significativa nos picos de tensão entre as mandíbulas 

com perfuração e implantes osseointegrados, sendo maiores na perfurada, no 

sentido vestíbulo-lingual.  
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Figura 11: Máxima Tensão Principal  em mandíbula com 20mm : A- Perfurada ; B- com implante 
osseointegrado. 1- vista ântero-superior; 2- vista interna; 3- vista superior. 
  

 As perfurações provocaram no osso picos de tensão maiores que os 

implantes osseointegrados, mas em intensidade menor que na mandíbula com 

15mm de altura  (Fig. 10) 

 

Figura 12: Máxima Tensão Principal  em mandíbula com 26mm : A- Perfurada ; B- com implante 

osseointegrado. 1- vista ântero-superior; 2- vista interna; 3- vista superior. 

  

 Não houve picos de tensão acentuados em ambas mandíbulas, com 

perfuração e implantes osseointegrados. 
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5.2  Deformação da Prótese 

 

 As Figuras  13 e 14 mostram o comportamento das deformações na prótese 

durante o carregamento com 60N no sentido axial (vertical). 

 

 
Figura 13:  Deformação Total da próteses em mandíbulas de 15 mm: A-integra, B-perfurada e C – 
com implante. 
 

Não houve diferença na deformação da prótese entre as mandíbulas íntegra, 

perfurada e com implante osseointegrado.  

 
Figura 14: Deformação Total das próteses sobre mandíbulas de diferentes alturas de rebordo. A:15 
mm (A1-perfurada, A2-com implante), B:20 mm (B1-perfurada, B2- com implante) , C: 26mm (C1-
perfurada; C2-com implante). 
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 A figura 14  mostra que à medida que diminuiu o nível de reabsorção do 

rebordo alveolar houve também uma redução da deformação das próteses. 
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6 DISCUSSÃO 
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Atrofia severa do processo alveolar e osso basal sujacente resultam em problemas 

de retenção insuficiente da prótese total inferior, intolerância à carga pela mucosa, 

dor, dificuldades com a fala e alimentação, perda de suporte de tecido mole e 

aparência facial alterada (Stellingsma et al., 2004) 

 Pacientes desdentados usuários de prótese total perdem maior quantidade 

de osso que os não usuários, pois as forças são transmitidas pelas  prótese para a 

área de suporte.Diferentes quantidades de trabecular e osso cortical na maxila e na 

mandíbula, podem ser determinantes  na sensibilidade das estruturas aos diversos 

fatores sistêmicos e locais. O osso trabecular maxilar absorve as forças oclusais de 

forma mais eficaz  que o osso cortical mandíbular, sendo a  maior quantidade de 

reabsorção do rebordo alveolar na parte anterior que na posterior de ambas 

arcadas (Kovacic et al., 2010). O emprego de implantes osseointegrados, 

independente do nível de reabsorção do rebordo, aumenta a retenção e 

estabilidade da prótese total. 

 A resposta óssea a estímulos induz modelamento ou remodelamento, isto é  

formação e reconstrução de osso, respectivamente . O modelamento resulta em 

adição ou subtração de osso enquanto o remodelamento é um processo continuo 

que repõe osso e é responsável por alterações na qualidade e não na quantidade. 

Reabsorção é seguida por deposição e este processo mantém a forma do osso 

(GREENSTEIN; CAVALLARO; TARNOW, 2013) 

O aumento da atividade osteoclástica causa perda óssea enquanto aumento 

da atividade osteoblástica causa ganho ósseo (FROST, 2004). Cargas mecânicas 

podem afetar a arquitetura óssea em seres vivos. Quando o osso está sob um 

estímulo mecânico fisiológico, a velocidade entre reabsorção e crescimento ósseo é 

mais equilibrada, porém sob  cargas intensas , o osso tende a ser reabsorvido. Um 
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estímulo fisiológico importante para a manutenção da arquitetura óssea é a 

aplicação de carga durante a função mastigatória, que em uma oclusão orgânica 

transforma a pressão exercida pelo bolo alimentar, no sentido axial, em tração no 

osso (WOLFF et al.,1892) Contudo, tensões excessivas são interpretadas como 

estímulos nocivos e propiciam a atividade de reabsorção osteoclástica adjacente ao 

implante ou formação de tecido fibroso se a osseointegração não estiver completa 

(CIBIRKA et al., 1992). 

Para a osseointegração ocorrer não é necessário apenas adequada 

quantidade óssea (altura, largura e forma), mas também densidade, a qual está 

diretamente relacionada à quantidade de contato osso-implante. A densidade 

óssea inicial não fornece somente imobilização mecânica durante a cicatização, 

mas também permite melhor distribuição e transmissão de cargas na interface 

osso-implante (SEVIMAY et al., 2005)  

A mandíbula íntegra, com altura de 15mm, apresentou na região referente  à 

posição do canino maior pico de tensão que na região anterior, sendo prevalente 

no osso cortical. Esses maiores valores de concentração de tensões no osso 

cortical podem indicar maior participação na absorção de cargas funcionais 

(MARIANO et al.; 2012).                                                                                                              

Foi observado redução dos picos de tensão à medida que diminuía os níveis 

de reabsorção, assim mandíbulas com 15mm de altura, consideradas severamente 

reabsorvidas, apresentaram os maiores picos de tensão seguidas pelas de 20 mm 

e 26 mm.  

A análise qualitativa evidenciou que as mandíbulas com 15 e 20mm de altura 

apresentaram picos de tensão nos sentidos vestíbulo-lingual quando perfuradas e 

mésio-distal com implantes osseointegrados, sendo nestes últimos de menor 
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intensidade. Já as mandíbulas com 26mm, perfuradas e com implantes 

osseointegrados, apresentaram picos de tensão semelhantes, e na mesmas 

direções das mandíbulas de 15 e 20mm de altura. 

Orifícios podem enfraquecer o tecido ósseo contudo, se o diâmetro do 

orifício for maior que 30% do diâmetro transversal do osso, esse enfraquecimento 

aumenta em ordem exponencial(CAMARGO et al., 2002). 

O estudo de Han et al. (2014) evidenciaram que a concentração de tensões 

ocorreu na margem óssea do osso cortical, diminuindo gradativamente à medida 

que a  osseointegração prosseguia. Uma tensão de 2 MPa no osso peri-implantar 

teve efeito positivo sobre a neo  formação óssea, contudo quando superior a 4 MPa  

foi observada perda óssea. Verificaram que a carga imediata aumentou a tensão no 

osso durante o período pós-operatório imediato, mas a capacidade do osso peri-

implantar  suportar cargas aumentou  à medida que o contato osso-implante 

também aumentou. 

A localização da tensão máxima está relacionada ao ponto de aplicação da 

carga. Em mandíbulas com implantes osseointegrados as tensões foram 

distribuídas  no sentido de seu longo eixo, ou seja mesio-distal, enquanto nas 

perfuradas (implante justaposto) no sentido transversal, isto é no vestíbulo-lingual.  

O osso próximo ao implante é submetido a forças diretas devido à 

mastigação e de longa distância devido à flexão da mandíbula. As forças 

mastigatórias agem principalmente no longo eixo do implante com um pequeno 

componente lateral (CHOU; JAGODNIK, MUFLU, 2008) 

Foi observado que o implante submerso, ao nível ósseo, sob a fibromucosa 

de revestimento  e prótese total com reembasador macio recebeu tensão na 

interface peri-implantar do osso cortical no nível coronário. A estabilidade, 
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espessura da base da prótese total e flexão da mandíbula durante a função podem  

estar relacionados a esse comportamento. 

As próteses sobre as mandíbulas com diferentes níveis de reabsorção 

apresentaram comportamento semelhante. Quanto mais reabsorvida a mandíbula, 

maior a transmissão de tensão no corpo da prótese. A interface osso-implante é 

continuamente submetida a ciclos de reabsorção e formação,  que fornecendo 

mecanismos para adaptação funcional em resposta às influências mecânicas 

(WAZEN et al. 2013). 

Este estudo empregou carga estática, estudos adicionais devem ser 

realizados com carga dinâmica para complementação do assunto. 

Como não há na literatura trabalhos semelhantes ou relacionados, sugere-se 

estudos com análises quantitativas do MEF e metodologias complementares para 

se elucidar estes achados. 
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7 CONCLUSÕES 
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Diante das limitações deste estudo in vitro conclui-se que: 

 

1- A carga (60N) aplicada aos dentes artificiais da prótese removível total 

reembasada com material macio, gerou tensão no osso basal da mandíbula. 

2- A tensão gerada pela base da prótese teve seu maior valor, na escala de 

cores, na região de suporte principal e localizado no osso cortical. 

3- Dentre os três níveis de reabsorção, o mais reabsorvido, Modelos 2 e 3, 

apresentaram os maiores picos de tensão. 

4- O Modelo experimental que apresentou maior pico de tensão foi o Modelo 2 

(mandíbula de 15mm com orifício). 

5- O local da maior tensão do gerada no Modelo 2 foi na região do pescoço do 

implante, ou seja na transição entre o corpo e a plataforma protética.  

6- Para os Modelos com mandíbulas mais reabsorvidas( Modelos 2, 3, 4 e 5) , 

as mandíbulas com orifícios (Modelos 2 e 4) apresentaram picos de tensão 

maiores que as com implantes osseointegrados (Modelos 3 e 5), sendo que 

nas mandíbulas com 26mm (Modelos 6 e 7), esta diferença não foi 

observada. 

7- Nos Modelos 2, 4 e 6 (mandíbulas com orifício) as tesões geradas foram 

localizadas nas regiões vestibular e lingual do osso cortical. 

8- Nos modelos 3, 5 e 7 (mandíbulas com implante osseointegrados) as 

tensões geradas foram localizadas nas regiões mesial e distal do osso 

cortical. 
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9- As maiores tensões geradas nas próteses removíveis totais foram 

localizadas na região da borda vestibular (extremidade vestibular da base da 

prótese). 

10-  As próteses sobre rebordos mais reabsorvidos obtiveram os maiores valores 

de tensão (Modelos 2 e 3), seguidas das menos reabsorvidas de 20mm 

(Modelos 4 e 5) e 26 mm (Modelos 6 e 7). 
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