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RESUMO
PEIXOTO, R. F. Análise das tensões geradas por implantes curtos e convencionais
reabilitados com próteses fixas unidas e isoladas, por meio do método de correlação de
imagem digital. 2013. 103p. Dissertação (Mestrado em Reabilitação Oral) – Faculdade de
Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013.
Nos casos de perda óssea vertical severa, principalmente em áreas posteriores da mandíbula, o
uso de implantes curtos associado a próteses fixas metaloplásticas esplintadas pode ser uma
alternativa às cirurgias de enxerto ósseo e a melhor transmissão de tensões ao osso adjacente,
respectivamente. Dentre os métodos que avaliam a distribuição de tensões em torno dos
implantes, a Correlação de Imagem Digital (CID) leva vantagens no que diz respeito à
possibilidade de avaliar a distribuição das tensões de forma contínua por meio de imagens
obtidas ao longo do tempo, durante carregamento oclusal. Diante disso, este trabalho avaliou
qualitativa e quantitativamente o desempenho biomecânico de próteses fixas metaloplásticas
parafusadas, unidas e isoladas, sobre implantes de diferentes comprimentos, posicionados na
região posterior da mandíbula, por meio do método de CID. A partir de quatro modelos
mestres, foram confeccionados quatro modelos em resina de poliuretano F16, simulando
extremidade livre mandibular, com o dente 44 em resina (Luxatemp) e os dentes 45, 46 e 47
substituídos por implantes curtos (4 x 5 mm) e/ou convencionais (4 x 11 mm). Os grupos (G)
deste estudo foram: G1 (dois implantes convencionais [45 e 46] e um curto [47]), G2 (um
implante convencional [45] e dois curtos [46 e 47]), G3 (três implantes curtos) e G4 (três
implantes convencionais). Próteses fixas metaloplásticas unidas e isoladas foram parafusadas
sobre os intermediários e submetidas a diferentes carregamentos oclusais de 250N:
puntiforme (distal do 47 e mesial do 45) e oclusal distribuído. Tensões na direção horizontal
(Ɛxx) foram calculadas e comparadas qualitativa e quantitativamente pelo software de CID
(Davis 8.0, LaVision GmbH). Em geral, houve uma concentração de tensões em maior
intensidade nas áreas onde os implantes curtos estavam posicionados. No carregamento
puntiforme no segundo molar, houve uma predominância de tensões de compressão e tração
nos planejamentos com coroas unidas e isoladas, respectivamente, e as tensões de maior
magnitude foram encontradas no G2, G3 e G4 com coroas isoladas (p>0,05), apresentando
valores mediados (µS) equivalentes a 396,08, 360,45 e 354,04, respectivamente. No
carregamento puntiforme envolvendo o segundo pré-molar, houve predominância de tensões
de compressão em todos os planejamentos, com magnitudes mais elevadas nos grupos com
coroas unidas (p<0,05). As simulações com carga oclusal distribuída revelaram, também,
predominância de tensões de compressão em todos os planejamentos, com maior magnitude
nos grupos com coroas unidas, sobretudo no G1 (-464,05±106,43) e G3 (-474,39±179,54) e
com diferenças estatisticamente significantes em relação aos demais grupos (p<0,05). Dentro
das limitações deste estudo, pode-se concluir que a esplintagem das coroas sobre múltiplos
implantes promoveu maior concentração de tensões em torno dos implantes durante os
carregamentos puntiforme no segundo pré-molar e oclusal distribuído, reforçando a
necessidade de contato interproximal e ajuste oclusal efetivos para promover melhor
distribuição das tensões. Adicionalmente, a combinação de implantes curtos e convencionais
parece ser uma alternativa viável na reabilitação de áreas edêntulas posteriores com altura
óssea reduzida.
Palavras-chave: Implantes dentários. Implantes Curtos. Prótese parcial fixa. Correlação de
imagens digitais.
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ABSTRACT
PEIXOTO, R. F. Analysis of the stresses generated by short and conventional implants
rehabilitated with splinted and non-splinted fixed prosthesis by digital image correlation
method. 2013. 103p. Dissertação (Mestrado em Reabilitação Oral) – Faculdade de
Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013.
In cases of severe vertical bone loss, especially in the posterior region of the mandible, the use
of short implants associated with splinted resin-veneered fixed dental prostheses (FDPs) can
be an alternative to bone graft surgery and better force transmission to the adjacent bone,
respectively. Among the methods to evaluate the stress distribution around the implants, the
digital image correlation (DIC) has advantages as regards the possibility of evaluating the
stress distribution continuously using images taken over time, during occlusal loading. Thus,
this study evaluated qualitatively and quantitatively the biomechanical behavior of splinted
and non-splinted resin-veneered FDPs, screw-retained on implants of different lengths
positioned in the posterior region of the mandible with the aid of the DIC method. Four F16
polyurethane resin models were fabricated to simulate half of the mandibular arch containing
tooth 44 in resin (Luxatemp) and teeth 45, 46 and 47 replaced by short (4 x 5 mm) and/or
conventional (4 x 11 mm) implants. Groups (G) of this study were: G1 (two conventional
implants [45 and 46] and one short implant [47]), G2 (one conventional implant [45] and two
short implants [46 and 47]) G3 (three short implants) and G4 (three conventional implants).
Splinted and non-splinted FDPs were screwed to the implant abutment and subjected to
different oclusal loads of 250N: punctiform (45 mesial and 47 distal) and balanced occlusal
load. Strains in the horizontal direction (Ɛxx) were calculated based on displacement and
compared qualitatively and quantitatively by the DIC software (Davis 8.0, LaVision Inc.). In
general, there was a stress concentration at higher intensity in those areas where short
implants were placed. In punctiform load on the second molar, there was a compressive and
tensile stresses predominance when splinted and non-splinted crowns were used, respectively,
and the stresses of greater magnitude were found in the G2, G3 and G4 with non-splinted
crowns (p>0.05), showing median values (µS) equivalent to 396.08, 360.45 and 354.04,
respectively. In punctiform load involving the second premolar, there was a compressive
stress predominance in all planning with highest magnitudes in groups with splinted crowns
(p<0.05). The oclusal load distributed simulations also revealed compressive stresses
predominance in all planning, with greater magnitude in groups with splinted crowns,
especially in G1 (-464.05 ± 106.43) and G3 (-474.39 ± 179.54), both with statistically
significant differences when compared to the other groups (p<0.05). Within the limitations of
this study, it can be concluded that splinting multiple adjacent implant supported provided a
high stress concentration around the implants during punctiform (45 mesial) and balanced
occlusal load, reinforcing the need for effective interproximal contact and oclusal adjustment
to promote better stress distribution. Additionally, the combination of short and conventional
implants seems to be a viable alternative in the rehabilitation of mandibular free end with
reduced bone height.
Keywords: Dental implants. Short implants. Fixed partial denture. Digital image correlation.

Sumário

Introdução |

17

SUMÁRIO

RESUMO
ABSTRACT
1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 18
2 REVISÃO DA LITERATURA .......................................................................................... 22
2.1 Biomecânica das próteses implantossuportadas ............................................................ 23
2.2 Implantes curtos ............................................................................................................. 27
2.3 Métodos para análises da distribuição tensões .............................................................. 35
2.3.1 Correlação de Imagem Digital (CID) .................................................................. 41
3 PROPOSIÇÃO .................................................................................................................... 44
4 MATERIAL E MÉTODOS ................................................................................................ 46
4.1 Obtenção dos modelos mestres ...................................................................................... 47
4.2 Enceramento das coroas................................................................................................. 49
4.3 Redução dos enceramentos para a obtenção das infraestruturas ................................... 52
4.4 Inclusão, fundição e soldagem das infraestruturas metálicas ........................................ 54
4.5 Aplicação da resina ........................................................................................................ 56
4.6 Obtenção dos modelos com resina de poliuretano......................................................... 57
4.7 Análise por correlação de imagens digitais (CID) ......................................................... 59
4.8 Análise dos dados .......................................................................................................... 63
4.9 Análise da proporção coroa/implante (C/I) ................................................................... 64
5 RESULTADOS .................................................................................................................... 65
5.1 Carregamento puntiforme na distal do 2º molar ............................................................ 67
5.2 Carregamento puntiforme na mesial do 2º pré-molar .................................................... 72
5.3 Carregamento oclusal distribuído .................................................................................. 77
5.4 Análise da proporção coroa/implante (C/I) ................................................................... 82
6 DISCUSSÃO ........................................................................................................................ 83
7 CONCLUSÕES.................................................................................................................... 91
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................. 93

1. Introdução
Raniel Fernandes Peixoto

Introdução |

19

O uso de próteses suportadas por implantes aumentou consideravelmente nos últimos
anos como resposta às crescentes pesquisas sobre os mecanismos biológicos da
osseointegração (Bordereau; Bordereau, 1998; Misch et al., 2006) e, na maioria das vezes, é o
tratamento de escolha na reabilitação de pacientes desdentados totais e parciais (Misch et al.,
2006; Celik; Uludag, 2007; Srinivasan; Padmanabhan, 2008; Koo et al., 2010).
O termo osseointegração foi inicialmente proposto por Branemark (1983), o qual
consistiu em uma “conecção direta entre o osso vivo e a superfície de um implante submetido
à carga funcional”. Após diferentes estudos envolvendo microscopia eletrônica, o termo foi
redefinido e passou a ser considerado um “processo pelo qual uma fixação rígida e
clinicamente assintomática de um material aloplástico é alcançada e mantida em contato
ósseo durante as cargas funcionais” (Zarb; Albrektsson, 1991), sendo que os fatores
associados ao sucesso da osseointegração incluem o estado do osso receptor, as condições do
carregamento, a técnica cirúrgica, a macroestrutura, a superfície e o material do implante
(Albrektsson; Linder, 1981).
Nesse contexto, a reabsorção óssea é um dos fatores fortemente associados ao
insucesso dos implantes osseointegrados, que pode se iniciar ao nível da crista óssea marginal
e estender-se até a região apical do implante (Goodacre et al., 2003; Anitua; Orive, 2010).
Determinados níveis de perda óssea marginal em torno dos implantes são esperados e podem
ser considerados clinicamente aceitáveis (Goodacre, et al., 1999, 2003), ao passo que a perda
óssea mais acentuada tem sido atribuída a vários fatores como o estímulo mecânico
inadequado com transferência excessiva de carga à crista óssea, presença de peri-implantite
(King et al., 2002; Isidor, 2006), ausência de passividade, desajuste cervical e vertical da
prótese, proporção coroa/implante (C/I), oclusão, tipo de material restaurador empregado,
bem como o número, distribuição e posição dos implantes no arco (Kan et al., 1999; Misch et
al., 2006; das Neves et al., 2006; Anitua; Orive, 2010; Tiossi et al., 2012). Todos esses fatores
podem resultar em falhas como perda ou fratura dos parafusos e até do próprio implante ou da
prótese (Lang et al., 2000; Schwarz, 2000; Conrad et al., 2008).
Do ponto de vista do material restaurador empregado, a utilização de próteses
recobertas por resina pode ser justificada em função da resiliência e do baixo módulo de
elasticidade contribuírem para dissipar as forças de impacto da mastigação, absorvendo parte
das cargas aplicadas. Isso, de fato, não ocorre com as cerâmicas, uma vez que devido sua
rigidez característica, não é considerado um bom material para absorção de cargas. Além
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disso, as forças que incidem sobre a superfície oclusal, são transmitidas diretamente ao osso
(Soumeire; Dejou, 1999; Ciftci; Canay, 2001; Conserva et al., 2009; Tiossi et al., 2012).
Entretanto, os benefícios de próteses metaloplásticas sobre implantes ainda não estão
completamente elucidados.
Complementando os aspectos biomecânicos, a esplintagem de próteses sobre
implantes que resulta na união das coroas é recomendada por muitos pesquisadores, devido a
capacidade de melhorar a distribuição das forças oclusais antagonistas e reduzir as tensões
transmitidas ao tecido ósseo (Pierrisnard et al., 2003; Grossmann et al., 2005; Misch et al.,
2006; Tiossi et al., 2012).
Áreas anodônticas na região posterior da mandíbula e maxila apresentam
frequentemente menor altura óssea, devido à proximidade ao nervo alveolar inferior e ao
assoalho do seio maxilar, respectivamente (Misch et al., 2006; Anitua; Orive, 2010), o que
contraindica, na maioria das vezes, a utilização de implantes convencionais nesta região
(Perdijk et al., 2011). Apesar da existência de métodos capazes de aumentar a altura óssea
nessas áreas, como enxerto autógeno e lateralização do nervo alveolar inferior, foram
constatados altos índices de morbidade, além de resultar em aumento de custos ao paciente e
elevar o tempo de tratamento (das Neves et al., 2006; Raviv et al., 2010; Perdijk et al., 2011).
Uma opção conservadora seria a utilização de implantes curtos (Stellingsma et al., 2004; das
Neves et al., 2006; Grant et al., 2009; Perdijk et al., 2011), contudo não há um consenso na
literatura a respeito da sua eficiência, embora muitos pesquisadores tenham encontrado uma
elevada taxa de sucesso (Stellingsma et al., 2004; Misch et al., 2006; Tawil et al., 2006; das
Neves et al., 2006; Degidi et al., 2007; Grant et al., 2009; Anitua; Orive, 2010).
Vários métodos têm sido utilizados para a verificação das tensões geradas em torno
dos implantes dentários, como a fotoelasticidade, a extensiometria, os elementos finitos e,
mais recentemente, a correlação de imagens digitais (CID) (Karl et al., 2009; Tiossi et al.,
2012), o qual é um sistema de análise em 3 dimensões (3D) totalmente automatizado, que tem
demonstrado ser um método altamente eficiente, capaz de proporcionar um campo completo e
com alta precisão das tensões geradas na superfície do modelo em análise, em vez de apenas
calcular a média dos valores de tensão geradas em uma determinada superfície. Além disso,
tem a capacidade de avaliar a dinâmica das tensões de forma contínua, com base na análise de
sucessivas imagens obtidas durante o carregamento oclusal (Hansson, 2000; Li et al., 2009).
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Nessa perspectiva, este estudo avaliou o desempenho biomecânico de próteses fixas
metaloplásticas parafusadas (unidas e isoladas) sobre implantes de diferentes comprimentos
(curtos e convencionais), posicionados na região correspondente à área posterior da
mandíbula, com o intuito de promover um embasamento científico mais acurado acerca das
causas de sucessos e insucessos dos implantes, bem como dar subsídios às pesquisas
subsequentes, sejam elas in vitro ou propriamente in vivo.
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2.1 Biomecânica das próteses implantossuportadas

Em reabilitações protéticas com implantes osseointegrados, o comportamento
biomecânico é diferente dos dentes naturais, de modo que as forças são transmitidas
diretamente ao osso pelos implantes. Assim, cargas excessivas podem geram tensões nocivas
e quando elas ultrapassam a capacidade elástica do osso, acarreta reabsorção óssea periimplantar (Riedy et al., 1997). Estudos mostram que após o primeiro ano da colocação do
implante, há uma reabsorção óssea entre 0,4 e 1,6 mm, com média de 0,9 mm e nos anos
subsequentes, essa reabsorção pode variar entre 0,0 e 0,2 mm, com média de 0,1 mm a cada
ano, mas apenas pequena porcentagem de pacientes sofre perda óssea maior que 2,0 mm
(Goodacre et al., 1999; Goodacre, et al., 2003).
Nessa perspectiva, a esplintagem das coroas, o tipo de material de recobrimento das
próteses, a relação de comprimento entre a coroa e implante, as cargas funcionais que incidem
sobre a prótese, bem como fatores intrínsecos ao paciente como volume e densidade óssea,
podem ser decisivos no sucesso ou fracasso da reabilitação com implantes osseointegrados
(Kan et al., 1999; Misch et al., 2006; das Neves et al., 2006; Anitua; Orive, 2010; Tiossi et
al., 2012).
Segundo Skalak (1983) e Çiftci e Canay (2001), a utilização de próteses recobertas por
um material que absorvesse melhor as forças de impacto da mastigação e com um baixo
módulo de elasticidade, tal como a resina, permite melhor distribuição das forças, gerando
maior proteção do osso peri-implantar. Porém, os benefícios de próteses sobre implantes
recobertas por resina ainda não estão completamente elucidadas.
Além das considerações a respeito do material de revestimento, também existe
preocupação com relação ao comportamento biomecânico das próteses em reabilitações com
coroas unidas e isoladas. Muitos pesquisadores recomendam a esplintagem das coroas por
promover melhor distribuição das forças oclusais antagonistas, reduzindo, dessa forma, os
impactos da reabsorção peri-implantar (Misch et al., 2006; Tiossi et al., 2011), uma vez que a
sobrecarga oclusal pode causar, dentre outros problemas, a reabsorção óssea (Rangert et al.,
1995).
Inan e Kesin (1999) realizaram estudo fotoelástico para avaliar a influência de
diversos materiais para recobrimento estético de próteses implantossuportadas nas tensões
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transmitidas ao osso peri-implantar. Um modelo mandibular de resina fotoelástica foi
confeccionado e implantes com dimensões de 3,5 x 10,0 mm foram inseridos. Cargas verticais
inclinadas de 45º foram aplicadas. Os resultados mostraram que a maior concentração de
tensões em torno do ápice do implante foi observada com Ceramco II (porcelana), seguido por
Biodent (Resina acrílica), Artglass e Elcebond CCV (compósitos).
Guichet et al. (2002) avaliaram o efeito da esplintagem e da intensidade do contato
interproximal na transferência de cargas em próteses implantossuportadas. Foi fabricado um
modelo fotoelástico de uma mandíbula posterior, contendo um canino natural e foram
posicionados três implantes com dimensões de 3,7 x 10,0 mm, ocupando as posições do 1º e
2º pré-molares e 1º molar. Para as coroas isoladas foram avaliadas 5 situações de contatos
proximais: (1) aberto, (2) ideal – lâmina de 8 µm atravessando o espaço interproximal sem
rasgar, (3) leve – ideal mais 10 µm, (4) médio – ideal mais 50 µm e (5) pesado – ideal mais
90 µm. Para as coroas unidas, cinco próteses parciais fixas foram confeccionadas e
cimentadas sobre os mesmos pilares. Os resultados deste estudo in vitro sugerem que o
contato excessivo entre coroas isoladas pode levar a uma situação de não-passividade,
acarretando maior concentração de tensões e se configurando como um procedimento de
difícil ajuste clinicamente. Além disso, a esplintagem de próteses sobre implantes exibem
melhor distribuição das tensões quando comparadas às próteses individualizadas.
Blanes et al. (2007) publicaram um estudo prospectivo de 10 anos com implantes
inseridos na região posterior. Eles avaliaram a influência da proporção C/I e de diferentes
modalidades de tratamento protético sobre a perda da crista óssea. Um total de 192 implantes
foi instalado na região de pré-molares e molares de 83 pacientes parcialmente desdentados e
reabilitados com próteses metalocerâmicas múltiplas ou unitárias. Houve uma divisão em 3
grupos de acordo com a proporção C/I: (G1) entre 0,00 e 0,99 mm, (G2) entre 1,00 e 1,99 mm
e (G3) ≥ 2,00 mm. Parâmetros radiográficos e clínicos foram coletados 1 ano e 10 anos após a
reabilitação. Os autores encontraram uma proporção C/I média de 1,77 ± 0,56 mm para a
proporção C/I, sendo que 3 implantes que apresentavam uma proporção C/I superior ou igual
a 2 mm falharam. A perda da crista óssea foi significativamente maior no grupo com
proporção C/I menor (G1). Ao final das análises, os autores afirmaram que próteses
implantossuportadas com altas proporções C/I podem ser utilizadas com segurança para
restaurar áreas edêntulas posteriores, em virtude da taxa de sobrevida cumulativa encontrada.
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Bird et al. (2010) realizaram um estudo de coorte retrospectivo, visando, dentre outros
objetivos, determinar a influência da proporção C/I na reabsorção peri-implantar mesial e
distal. Para tanto, o grupo foi composto por 194 pacientes (309 próteses implantossuportadas
unitárias) que possuíam ao menos um implante de 5,7 ou 6,0 mm de comprimento e a relação
C/I foi estabelecida através de exame radiográfico. A proporção C/I média foi de 2,0 ± 0,4
mm, variando de 0,9 a 3,2 mm e os níveis de perda óssea mesial e distal determinada por
análise das radiografias foram de 0,2 ± 0,7 mm e 0,2 ± 0,9 mm, respectivamente. Os autores
concluíram que a proporção C/I não afeta o sucesso dos implantes curtos.
Há controvérsias na literatura sobre a necessidade de esplintar ou não próteses
implantossuportadas para melhor distribuir as tensões. Baseado nesse pressuposto, Nissan et
al. (2010) compararam os efeitos do carregamento oclusal sobre coroas cimentadas unidas e
isoladas, por meio de análise fotoelástica e extensiométrica. Três implantes foram
passivamente inseridos no modelo fotoelástico e extensômetros foram conectados na cervical
dos implantes e nas margens das próteses. Os resultados mostraram valores maiores de
tensões nas coroas unidas (3348,54 µS) em comparação às isoladas (988,57 µS), quando os
extensômetros estavam posicionados na cervical dos implantes. Entretanto, quando os
extensômetros estavam posicionados na margem das próteses, as coroas isoladas
concentraram mais tensões (756,32 µS) do que as unidas (186,12 µS). Assim, dentro das
limitações deste estudo, os autores sugerem que o conceito de esplintagem das próteses
implantossuportadas deve ser revisto e que a relevância clínica destes achados necessita de
maior investigação.
Menani et al. (2011) estudaram, pelo método da fotoelasticidade, o comportamento
biomecânico de próteses parciais fixas cimentadas sobre implantes do tipo cone morse,
variando o revestimento estético (resina e cerâmica) e a esplintagem das coroas (presente ou
ausente). Foi utilizado um modelo fotoelástico contendo réplicas em resina de um 1º prémolar e um 2º molar inferior, além de implantes substituindo o 2º pré-molar e o 1º molar. Os
grupos analisados foram os seguintes: coroas metalocerâmicas unidas (G1) e isoladas (G2) e
coroas metaloplásticas unidas (G3) e isoladas (G4). Sobre estas coroas foram aplicadas cargas
oclusais balanceadas (10 kgf), puntiformes no 2º pré-molar e no 1º molar (10 kgf)
simultaneamente e puntiformes exclusivamente no 2º pré-molar (5 kgf) e 1º molar (5 kgf).
Após análise fotoelástica das tensões transmitidas à região peri-implantar, os autores
concluíram que em coroas unidas as tensões se distribuem de forma mais uniforme e, do
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ponto de vista do revestimento estético, as coroas metalocerâmicas transmitiram menos tensão
ao redor dos implantes, quando comparado às metaloplásticas.
Nissan et al. (2011) buscaram averiguar se a esplintagem das coroas pode minimizar
os efeitos da variação da proporção C/I e da altura das coroas. Para tanto, três implantes foram
inseridos em um modelo fotoelástico e dois extensômetros foram cimentados na região
cervical de cada implante, em ambas as faces (vestibular e lingual). Sobre os implantes,
quatro grupos diferentes de coroas, com proporção C/I (1:1, 1,5:1, 1,75:1 e 2:1) e altura das
coroas (10, 15, 17,5 e 20 mm) foram cimentados. Sobre estas coroas, cargas de 20 kgf numa
angulação de 30º em relação ao eixo vertical foram aplicadas. De acordo com os resultados,
as tensões intensificaram proporcionalmente ao aumento da proporção C/I, ao ponto de
provocar fratura do parafuso do pilar nas coroas com proporção C/I de 1,75:1 e 2:1. Assim, os
autores constaram que a esplintagem não minimiza os efeitos provocados por coroas longas e
sugerem o aumento vertical do rebordo, em casos onde a altura da coroa seja igual ou superior
a 15 mm.
Sotto-Maior et al. (2012) avaliaram alguns parâmetros protético, tais como a
proporção C/I (1:1, 1,5:1, 2:1 ou 2,5:1), o sistema de retenção (cimentada ou parafusada),
material de recobrimento estético (metalocerâmica ou metal free) e o carregamento oclusal, na
concentração de tensões em uma área posterior reabilitada com um implante curto (5 x 7
mm). Para tanto, eles criaram 32 modelos de elementos finitos simulando uma região
posterior da mandíbula atrófica. As coroas foram carregadas com forças normais e
traumáticas e os valores referentes à tensão máxima principal (StressMax) para o osso cortical
e medular e de von Misses (StressvM) para o implante e o parafuso do pilar foram analisados.
Os resultados mostraram que a oclusão traumática e uma alta proporção C/I aumentaram as
concentrações de tensão. Além disso, a proporção C/I foi responsável por 22,47% da tensão
total no osso cortical, enquanto que o carregamento oclusal contribuiu 50,12%. Com base
nisso, os autores concluíram que a carga oclusal foi o fator mais importante de concentração
de tensão no modelo de elementos finitos de uma única coroa posterior suportada por um
implante curto.
Mais recentemente, Naves et al. (2013) estudaram o efeito do contato interproximal na
distribuição de tensões. Eles confeccionaram 3 modelos fotoelásticos contendo 3 implantes de
hexágono externo com dimensões de 3,75 x 13,0 mm, para similar 3 condições clínicas: (G1)
ponto de contato, (G2) superfície de contato e (G3) esplintagem das coroas. O grupo com
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coroas esplintadas (G3) apresentaram os melhores resultados, seguido pelo grupo com
superfície de contato (G2), demonstrando que a esplintagem de coroas promove uma
distribuição de tensões mais homogênea.

2.2 Implantes curtos

A reabilitação oral com implantes de pacientes parcial ou totalmente desdentados tem
demonstrado elevados índices de sucesso (Carlson; Carlsson, 1994; Henry et al., 1996; Eckert
et al., 2000; Friberg et al., 2000; Goodacre et al., 2003), entretanto, a correta avaliação e
indicação dos implantes são requisitos indispensáveis, já que há muitos fatores associados ao
correto funcionamento do complexo osso/implante (Morand; Irinakis, 2007).
Muitos pesquisadores apontam que o desenho ideal para um implante é aquele que
compartilha o maior número dos seguintes fatores: material, físico, químico, mecânico,
biológico e econômico (Steigenga et al., 2003; Pierrisnard et al., 2003) e é justamente devido
ao quesito biológico que os implantes de comprimento curto são, muitas vezes, indicados.
Regiões edêntulas posteriores, tanto na mandíbula quanto na maxila, apresentam
frequentemente altura óssea inferior a 10 mm, devido a presença do canal mandibular e do
seio maxilar pneumatizado, respectivamente (Misch et al., 2006; Anitua; Orive, 2010).
Existem tratamentos possíveis para solucionar esses problemas como é o caso o levantamento
de seio maxilar, enxertos ósseos, lateralização do nervo alveolar e distração osteogênica.
Entretanto, todos estes métodos provocam certos índices de morbidade (das Neves et al.,
2006; Morand; Irinakis, 2007; Ogawa et al., 2010; Raviv et al., 2010; Perdijk et al., 2011) e é
nessa perspectiva que os implantes curtos surgem com uma proposta mais conservadora,
simples, de menor custo e rapidez (Stellingsma et al., 2004; Grant et al., 2009; Perdijk et al.,
2011; Esposito et al., 2011; Guljé et al., 2012; Sánchez-Garcés et al., 2012).
No entanto, ainda não há um consenso científico acerca de qual seria o comprimento
ideal de implantes e de qual o planejamento protético mais adequado para áreas edêntulas
com espessura óssea reduzida. Vários trabalhos têm buscado a melhor configuração protética
para reabilitações sobre implantes, especialmente na tentativa de minimizar tensões
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excessivas transmitidas ao tecido ósseo adjacente (Guichet et al., 2002; Pierrisnard et al.,
2003; Menani et al., 2011; Tiossi et al., 2012).
ten Bruggenkate et al. (1998) realizaram um estudo multicêntrico durante um período
de 6 anos e avaliaram o sucesso clínico de 253 implantes curtos (6 mm de comprimento)
colocados em 126 pacientes. Eles constataram insucesso clínico em apenas 7 implantes, dos
quais 6 foram na maxila e 1 na mandíbula e concluíram que, apesar dos resultados favoráveis
à utilização de implantes curtos, recomenda-se que eles sejam utilizados juntamente com
implantes de comprimento longo, principalmente na maxila, onde a densidade óssea pode
comprometer o sucesso da reabilitação.
Em um estudo retrospectivo em longo prazo, Friberg et al. (2000) acompanharam
pacientes com mandíbulas severamente reabsorvidas e submetidos a tratamento com
implantes curtos de 6 e 7 mm de comprimento. Um total de 247 implantes com dimensões de
3,75 x 7,0 mm e 13 implantes com 5,0 x 6,0 mm foram inseridos em 49 pacientes e
acompanhados por um período médio de 8 anos. Os resultados deste estudo revelaram uma
taxa de sobrevida cumulativa de 95,5% em 5 anos e de 92,3% em 10 anos, o que
correspondeu a um sucesso clínico de 230 implantes durante o período estudado. É com base
nesses achados que os autores concluíram que a colocação de implantes curtos sem o uso de
procedimentos para reconstrução de mandíbulas edêntulas, como os enxertos ósseos, é um
tratamento viável e previsível.
Tawil e Younan (2003) avaliaram o sucesso clínico de implantes curtos (≤ 10 mm)
com superfície lisa em maxila e mandíbula, principalmente nas regiões de pré-molares e
molares. Para tanto, 269 implantes com comprimentos ≤ 10 mm (6 mm [n=16]; 7 mm [n=27];
8 mm [n=27]; 8,5 mm [n=46] e 10 mm [n=153]) foram instalados em 111 pacientes e
acompanhados por um período entre 12 e 92 meses. Dos 269 implantes inseridos, 12 foram
perdidos (7 mm [n=5]; 8 mm [n=1]; 8,5 mm [n=2] e 10 mm [n=4]), o que correspondeu a uma
taxa de sobrevida global de 95,5% e a média de perda óssea marginal foi de 0,71 ± 0,65 mm.
Além disso, a taxa de sobrevida dos implantes com 10 mm de comprimento não foi
significativamente maior do que os implantes mais curtos. Ao final da análise, os autores
apoiam a utilização de implantes curtos lisos no tratamento do edentulismo parcial em áreas
com boa qualidade óssea.
Romeo et al. (2006) publicaram um estudo longitudinal de 14 anos, o qual avaliaram a
eficácia clínica de implantes com diferentes comprimentos (8 e 10 mm) e diâmetros (3,75, 4,1
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e 4,8 mm) posicionados em diversos regiões do rebordo alveolar. Para tanto, 129 pacientes
foram reabilitados com próteses fixas (múltiplas ou unitárias e cimentadas ou parafusadas)
suportadas por 265 implantes, dos quais 154 foram convencionais (10 mm de comprimento) e
111 mais curtos (8 mm de comprimento). Outra variável avaliada foi o tratamento superficial
dos implantes, em que 141 foram tratados com spray de plasma e 124 com superfície do tipo
SLA (superfície tratada com ácido e jato de areia de grão grosso). Durante os 14 anos, houve
uma perda amostral de 23 pacientes (42 implantes), restando, para análise, 106 pacientes (223
implantes). Desse total, houve uma perda de 8 implantes, todos eles instalados em osso tipo 3
e 4, dos quais 4 apresentavam 8 mm de comprimento e os outros 4, com 10 mm de
comprimento. A taxa de sobrevida acumulada foi de 97,9% e 97,1% dos implantes
convencionais e mais curtos, respectivamente. Quanto ao tratamento superficial dos
implantes, houve uma taxa de sucesso maior naqueles tratados com SLA, sendo 100% nos
implantes mais curtos e de 98,5% nos convencionais. Os autores reconheceram limitações
metodológicas presentes no estudo, embora tenham constatado que não houve influência do
comprimento, diâmetro e tratamento da superfície na longevidade do tratamento reabilitador
utilizando implantes osseointegrados.
Outro importante estudo retrospectivo e multicêntrico foi desenvolvido por Goené et
al. (2005), os quais avaliaram o sucesso de diferentes comprimentos de implantes, durante um
período de 3 anos. Foram avaliados 311 implantes curtos (7 e 8,5 mm de comprimento) em
188 pacientes, instalados em regiões de baixa densidade óssea e o sucesso/insucesso foi
determinado com base em parâmetros clínicos como a ausência/presença de mobilidade,
sintomatologia dolorosa, infecção, parestesia, radiolucidez peri-implantar e perda progressiva
da crista óssea. Nos 3 anos de acompanhamento, somente 13 implantes falharam,
correspondendo a uma taxa de sucesso de 95,8%, concluindo que implantes curtos podem ser
utilizados em áreas posteriores, com segurança.
Dentre os desenhos metodológicos que podem ser utilizados em pesquisa, as revisões
sistemáticas são aquelas que apresentam a maior evidência científica. Baseado nisso, das
Neves et al. (2006) realizaram uma revisão sistemática de estudos longitudinais, buscando
avaliar se o tratamento com implantes curtos pode ser uma alternativa às cirurgias avançadas
de enxerto ósseo. Para tanto, foram incluídos nesse estudo artigos publicados entre 1980 e
2004 e indexados no MEDLINE, sendo coletado dados referentes ao número de implantes
com comprimento de 7, 8,5 e 10 mm instalados e perdidos, o momento em que a falha

Raniel Fernandes Peixoto

Revisão da Literatura |

30

ocorreu, bem como os fatores de risco. Os resultados envolvendo os 33 estudos selecionados
revelaram que foram instalados um total de 16344 implantes, com uma taxa de insucesso de
4,8% (n=786). As falhas foram mais frequentes nos implantes com dimensões de 3,75 x 7 mm
(9,7%) e menos frequentes nos implantes com 3,75 x 10 mm (6,3%). As falhas também foram
atribuídas à outros fatores como a má qualidade óssea (66,7%), o osso gnático (45,4%),
sobrecarga oclusal (27,2%), infecções (15,1%), dentre outros fatores. Ao final desta revisão
sistemática, os autores concluíram que os implantes curtos devem ser considerados como uma
alternativa às cirurgias avançadas de enxerto ósseo, uma vez que elas podem provocar maior
morbidade, elevar o tempo do tratamento e envolver custos elevados para o paciente.
Misch et al. (2006) publicaram um estudo retrospectivo multicêntrico, avaliando o
sucesso de implantes curtos em região posterior, em um período de 6 anos. Neste trabalho,
273 pacientes receberam 745 implantes de 7 ou 9 mm de comprimento, reabilitados por 338
restaurações protéticas. Para evitar que tensões excessivas fossem transmitidas aos implantes
posteriores, foram confeccionadas próteses esplintadas, sem a presença de cantilever, com
guia de desoclusão/ou mutuamente protegida ou guia canina, e implantes com tratamento de
superfície que aumentasse o contato osso/implante. Como resultado, os autores observaram 6
falhas na osseointegração antes da cirurgia de reabertura e 2 falhas entre o período da
reabertura e da instalação da prótese. O interessante é que neste estudo, nenhuma falha foi
observada após a instalação das próteses. Os pesquisadores concluíram que implantes curtos
podem ser utilizados com segurança em reabilitações protéticas de áreas edêntulas
posteriores, ressaltando que a utilização de métodos que diminuam o estresse biomecânico à
interface osso/implante é importante para garantir o sucesso do tratamento.
Malo et al. (2007) avaliaram o sucesso clínico de implantes curtos instalados tanto em
maxilas quanto em mandíbulas atróficas. Implantes de 7,0 e 8,5 mm de comprimento foram
instalados em 237 pacientes, totalizando 408 implantes. Os intermediários foram instalados
no mesmo momento da cirurgia de colocação dos implantes e as próteses foram
confeccionadas após o período de 4 a 6 meses de osseointegração. No total, os autores
observaram que 5 implantes com 7,0 mm de comprimento e 8 com 8,5 mm comprimento
falharam antes da instalação das próteses, sendo que todos eles apresentavam superfície lisa.
A perda óssea no primeiro ano após a colocação dos implantes foi de 1 mm para os implantes
com 7,0 mm de comprimento e 1,3 mm para os implantes com 8,5 mm de comprimento. Após
5 anos de proservação clínica, os valores de reabsorção aumentaram 1,8 mm e 2,2 mm, tanto
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para os implantes de 7,0 mm quanto para os de 8,5 mm, respectivamente, não excedendo os
0,2 mm por ano (que os autores ressaltam como sucesso clínico). Os pesquisadores
concluíram que, após 5 anos de acompanhamento clínico, a taxa de sucesso foi de 96,2% e
97,1% para os implantes de 7,0 e 8,5 mm de comprimento, respectivamente. Adicionalmente,
reforçaram a ideia de que os implantes curtos do tipo Branemark podem ser instalados em
etapa cirúrgica única com sucesso.
Grant et al. (2009) estudaram, retrospectivamente, o sucesso global de implantes
curtos de 8 mm de comprimento, inseridos em mandíbulas parcial ou totalmente desdentadas
e reabilitadas com próteses fixas e removíveis. Um total de 335 implantes (124 pacientes) foi
inserido, dos quais 331 obtiveram sucesso, perfazendo um percentual de 98,8%. Nos casos
onde houve falhas, os sítios de implantação teriam sido submetidos à enxerto com
hidroxiapatita e plasma rico em plaquetas. Nesse contexto, os autores concluíram que a
colocação de implantes curtos é um método de tratamento previsível para pacientes com
regiões posteriores atróficas da mandíbula.
Em um estudo de coorte retrospectivo durante 8 anos, Anitua e Orive (2010) avaliaram
o sucesso clínicos de reabilitações orais com 1287 implantes curtos (661 pacientes) menores
do que 8,5 mm em regiões posteriores e analisaram a influência de diferentes fatores sobre a
sobrevida dos implantes (demográficos, clínicos, relacionados à cirurgia, variáveis protéticas).
Os mesmos autores observaram uma taxa de sucesso que variou entre 98,8% e 99,3%, sendo
que, somente 9 implantes foram perdidos durante esses 8 anos e que nenhuma das variáveis
estudadas resultaram em associação estatística com a falha dos implantes. Diante disso, o
tratamento com implantes curtos pode ser considerado seguro e previsível, caso seja usado
protocolos clínicos rigorosos.
Em um ensaio clínico randomizado com 3 anos de acompanhamento, Esposito et al.
(2011) testaram a hipótese nula de que os implantes de 6,3 mm de comprimento não podem
ser uma alternativa adequada à inserção de implantes mais longos associada à enxerto ósseo
em regiões posteriores de mandíbulas atróficas. Para tanto, 60 pacientes parcialmente
desdentados com altura de 7 a 8 mm de rebordo residual e pelo menos 5,5 mm de espessura
(medidos em tomografia) foram selecionados e distribuídos aleatoriamente em 2 grupos (G1 –
implantes de 6,3 mm de comprimento; G2 – implantes maiores ou iguais a 9,3 mm de
comprimento). Nos casos onde o enxerto ósseo foi realizado, esperou-se 5 meses até a
cicatrização completa. Quatro e oito meses após a cirurgia para a inserção do(s) implante(s) as
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próteses provisória (resina acrílica) e definitiva (metalocerâmica) foram entregues,
respectivamente. Os resultados mostraram que houve mais complicações em pacientes
submetidos à cirurgia de enxerto ósseo (p<0,05) e que ambos os grupos apresentaram,
gradualmente, reabsorção óssea peri-implantar. Após 3 anos de acompanhamento, a
reabsorção óssea vertical do grupo com implantes curtos (média de 1,24 mm) foi
significativamente menor do que no grupo com implantes mais longos e submetidos à enxerto
ósseo (média de 1,76 mm). Assim, com base nestes resultados, os autores constataram que os
implantes curtos de 6,3 mm de comprimento podem ser uma alternativa interessante às
cirurgias de enxerto ósseo quando a altura óssea residual está entre 7 e 8 mm, uma vez que o
tratamento é mais rápido, mais barato e com menor morbidade associada. Adicionalmente,
eles sugerem que mais acompanhamentos são necessários para confirmar tais resultados.
Felice et al. (2011) publicaram os resultados de um estudo piloto, clínico e
randomizado, com 5 meses de acompanhamento após o carregamento oclusal. Eles avaliaram
em maxila atrófica se a utilização de implantes curtos (5 a 8,5 mm) é uma alternativa viável à
cirurgia com enxerto autógeno com a colocação de implantes mais longos (> 11,5 mm). Vinte
e oito pacientes com maxila atrófica (5 a 9 mm de altura e pelo menos 5 mm de espessura)
foram distribuídos aleatoriamente em 2 grupos: G1 (n = 15) – implantes curtos (5 a 8,5 mm);
G2 (n = 13) – osso autógeno + implantes longos (> 11,5 mm). Após a colocação dos enxertos,
aguardou-se quatro meses à completa cicatrização para, então, inserir os implantes longos.
Houve maior taxa de complicação nos pacientes submetidos à cirurgia de enxerto ósseo
(p<0,05), onde todos se queixaram de dor após um mês do procedimento cirúrgico, ao passo
que não houve complicações nos casos onde foram reabilitados com implantes curtos, embora
todos os pacientes de ambos os grupos tenham relatado satisfação com tratamento. Os autores
sugerem que os implantes curtos podem ser uma alternativa às cirurgias de enxerto ósseo com
a colocação de implantes longos em maxilas atróficas, por serem mais rápidos, mais baratos e
com menor morbidade. Entretanto, outros estudos, com acompanhamento de pelo menos 5
anos, são necessários para confirmar tais resultados.
Annibali et al. (2012), em revisão sistemática da literatura com metanálise, avaliaram
estudos clínicos de implantes menores que 10 mm de comprimento, para determinar o sucesso
de próteses implantossuportadas em mandíbulas atróficas. Os critérios avaliados foram a
sobrevida do implante, a incidência de complicações biológicas e biomecânicas e a perda
óssea marginal peri-implantar. No total, 6193 implantes curtos foram investigados (3848
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pacientes) em um período médio de 3,2 ± 1,7 anos. A taxa de sobrevida cumulativa foi de
99,1% (IC 95%: 98,8 – 99,4), a de sucesso biológico foi de 98,8% (IC 95%: 97,8 – 99,8) e a
de sucesso biomecânico foi de 99,9% (IC 95%: 99,4 – 100). Nesse contexto, próteses
suportadas por implantes curtos em rebordos alveolares atróficos parece ser uma opção
adequada de tratamento, embora os autores sugiram mais evidências científicas em longo
prazo.
Em outra revisão sistemática da literatura envolvendo implantes curtos com
comprimentos inferiores ou iguais a 8,5 mm posicionados nas regiões posteriores da maxila e
mandíbula, Atieh et al. (2012) selecionaram, com base nos critérios de inclusão, 33 estudos
publicados entre 1992 e 2011, incluindo 5 estudos clínicos randomizados, 16 prospectivos não
controlados, 12 retrospectivos e 1 com dados tanto prospectivos quanto retrospectivos. De
3573 implantes estudados, em um período médio de 3,9 anos (variando de 1 a 7 anos), 67
falhas foram constatadas, sendo a maioria das falhas (71%), antes do carregamento oclusal.
Assim, com base nas taxas de sucesso demonstradas nos resultados, os autores sugerem que a
utilização de implantes com comprimento ≤ 8,5 mm para o tratamento do edentulismo parcial
posterior pode ser uma alternativa possível à utilização de implantes mais longos, que
requerem procedimentos cirúrgicos adicionais.
Sánchez-Garcés et al. (2012) realizaram um estudo descritivo, avaliando o
desempenho de implantes curtos em uma série de pacientes com severa reabsorção alveolar.
A avaliação envolveu 273 implantes medindo 10 mm ou menos, sendo acompanhados durante
um período que variou entre 18 meses e 12 anos, com média de 81 meses. Houve um total de
20 falhas (7,33%), representando uma sobrevida global de 92,67%. Nos implantes com 10
mm de comprimento a taxa de sobrevida foi de 92,82% e nos implantes com menos de 10 mm
foi de 92,5%. Assim, os autores concluíram que implantes curtos configuram uma boa opção
de tratamento para pacientes com severa reabsorção alveolar.
Cannizzaro et al. (2012) avaliaram a eficácia de implantes curtos unitários com 6,5
mm de comprimento reabilitados com carga imediata ou 6 semanas após a colocação do
implante. Para tanto, trinta pacientes foram selecionados e cada um recebeu 2 implantes, os
quais foram reabilitados aleatoriamente com carga imediata (n = 29) ou após 6 semanas (n =
31), de acordo com o método de boca dividida. As medidas adotadas para determinar o
sucesso/insucesso do implante foram as falhas dos implantes, complicações biológicas e
biomecânicas, reabsorção peri-implantar e preferência do paciente. Constatou-se nos
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resultados, falha de um implante em cada grupo. Além disso, sete pacientes do grupo com
carga imediata e 6 pacientes do grupo com carregamento após 6 semanas apresentaram
complicações biológicas. Nesse contexto, os resultados mostraram que não houve diferenças
estatísticas entre os grupos para perda de implante, complicações biológicas, reabsorção óssea
marginal e preferência do paciente. Assim, os autores concluíram que implantes de 6,5 mm de
comprimento podem ser carregados imediatamente com sucesso até, pelo menos, 4 anos após
o carregamento.
Gulje et al. (2012) compararam o desempenho clínico dos implantes de 6 e 11 mm de
comprimento na região posterior, por meio de um ensaio clínico randomizado. Neste estudo,
foram incluídos 95 pacientes, alocados aleatoriamente para receberem implantes com
dimensões de 4 x 6 mm (n = 49) e 4 x 11 mm (n = 46). Foram inseridos 2 ou 3 implantes por
paciente e todos eles reabilitados com próteses esplintadas e parafusadas. Exames clínicos e
radiográficos foram realizados antes e após a cirurgia para a colocação do implante, bem
como no carregamento e após 6 e 12 meses da instalação da prótese. Um total de 208
implantes foi inserido. Antes do carregamento, dois implantes de 6 mm falharam e, após o
carregamento, mais 2 implantes falharam (um de 6 mm de comprimento e um de 11 mm de
comprimento). Com relação aos parâmetros clínicos gengivais (sangramento, biofilme e
profundidade de sondagem), não houve diferença entre os grupos. Assim, os dados de 1 ano
indicam que o tratamento com implantes de 6 mm de comprimento é tão confiável quanto o
tratamento com implantes de 11 mm, sendo, portanto, uma boa opção de tratamento em
situações com altura óssea limitada nas regiões de pré-molares e molares.
Mais recentemente, Stellingsma et al. (2013) revelaram os resultados de um ensaio
clínico com 10 anos de acompanhamento, utilizando 3 estratégias para reabilitação de
mandíbulas extremamente reabsorvidas. As estratégias foram as seguintes: (1) um implante
transmandibular, (2) aumento da mandíbula com enxerto ósseo autógeno seguido da
colocação de 4 implantes endo-ósseo e (3) colocação de 4 implantes curtos. Sessenta
pacientes preencheram os critérios de inclusão, que foram distribuídos aleatoriamente nos 3
grupos e avaliados com base em alguns critérios: sobrevida do implante, taxas de retratamento
cirúrgico e perda óssea peri-implantar. Após os 10 anos de acompanhamento, os resultados
revelaram taxas de sucesso de 76,3%, 88% e 98,8% para os grupos com implante
transmandibular (G1), submetidos à cirurgia de enxerto ósseo (G2) e implantes curtos (G3),
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respectivamente. Assim, considerando os parâmetros clínicos, o uso de implantes curtos é a
primeira opção de tratamento em pacientes com mandíbulas extremamente reabsorvidas.

2.3 Métodos para análise da distribuição de tensões

Vários métodos têm sido utilizados para a verificação das tensões geradas em torno
dos implantes dentários, como é o caso da extensiometria, fotoelasticidade, elementos finitos
e, mais recentemente, a CID (Karl et al., 2009; Menani et al., 2011). Cada um desses métodos
apresentam vantagens e desvantagens, mas o fato é que nenhuma técnica possui total
preponderância sobre a outra, uma vez que os diversos métodos se completam (Rubo; Souza,
2001).
O método extensométrico (Strain gauge) tem sido tradicionalmente utilizado para
determinar tensões em superfícies ósseas ou simuladores ósseos. Consiste em pequenos
resistores elétricos sensíveis a deformações, os quais emitem sinais que são transformados em
sinais digitais e lidos por um software específico (Karl et al., 2006; Watanabe et al., 2000).
Os resistores elétricos podem ser utilizados para avaliar as tensões em próteses, implantes e
dentes, tanto in vivo quanto in vitro (Koke et al., 2004), embora seja um método limitado por
detectar somente as tensões geradas em sua pequena área superficial, obtendo leituras de
tensão menores do que os valores reais (Karl et al., 2009).
A fotoelasticidade baseia-se nas propriedades óticas de certos materiais plásticos
incolores, os quais sofrem deformação quando submetidos a cargas, apresentando alterações
nos índices de refração que promovem a mudança de cor. A maior vantagem do método
fotoelástico é a capacidade de visualizar as tensões, observadas a partir da formação de
franjas, bem como quantificar a magnitude destas tensões. Mahler e Peyton (1955)
descreveram a sequência de franjas, com base nos valores da seguinte ordem de franja (N): 0
(preto), 1 (transição do vermelho/azul), 2 (transição do vermelho/verde) e 3 (transição do
rosa/verde). Quanto maior a ordem da franja, maior é a intensidade da tensão (Goiato et al.,
2009). Assim, a fotoelasticidade é um método bastante utilizado na odontologia, porém, sua
análise quantitativa se limita a quantificação de tensões em pontos específicos de um modelo
fotoelástico.
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Já os elementos finitos é um método matemático de análise de tensões que pode ser
usado para avaliação de novos implantes, assim como novas técnicas cirúrgicas, permitindo a
diminuição do número de ensaios mecânicos (Goel et al., 2006). Entretanto, a análise pelo
método de elementos finitos não está livre de desvantagens, principalmente no que diz
respeito a determinação da geometria do osso e do implante a ser modelado, das propriedades
físicas dos materiais, como é o caso do módulo de elasticidade. Um exemplo claro é o que
ocorre com as propriedades do osso cortical e medular que podem variar entre os diversos
pacientes, ou até mesmo conforme a idade e a localização (maxila ou mandíbula) (Geng et al.,
2001).
Estes métodos para avaliação da distribuição de tensões em eventos relacionados à
odontologia não é tão recente e os primórdios desta abordagem diz respeito ao estudo
realizado por Nooman (1949) que introduziu o método de análise fotoelástica na odontologia.
Nessa pesquisa, o autor buscou determinar a forma de preparo cavitário para restaurações de
amálgama que gerava a menor quantidade de tensões. Para isso, ele realizou diferentes
preparos cavitários em blocos de resina com propriedade fotoelástica e, sob luz polarizada,
constatou que as amostras que possuíam preparos com ângulos arredondados induziram
menor concentração de tensão.
Foi com Haraldson (1980) os primeiros estudos, pelo método fotoelástico, a cerca das
tensões induzidas por parafusos de 3 mm de diâmetro, simulando implantes com roscas e
lisos. Para tanto, o autor realizou três tipos de ancoragem: (1) completa ancoragem óssea, (2)
perda óssea vertical e (3) perda óssea horizontal. Os parafusos foram imersos em resina
fotoelástica do tipo Araldite e submetidos às cargas verticais e horizontais com valores
máximos de 490 N e 378 N, respectivamente. As imagens das tensões transmitidas aos
parafusos foram fotografadas e analisadas. Os resultados mostraram que quando cargas
verticais foram aplicadas, os implantes com rosca apresentaram uma distribuição de tensões
ao longo da superfície das roscas, ao passo que nos lisos, essas tensões se concentraram no
ápice do implante, revelando que roscas na superfície do implante distribuem melhor a tensão.
Já no carregamento horizontal, a tensão transmitida ao redor dos parafusos foi muito mais
nociva que quando aplicadas cargas verticais, revelando maior concentração de tensões nas
simulações de perda óssea vertical e horizontal. Assim, o autor concluiu que implantes
rosqueáveis são mais favoráveis que implantes lisos, quando a distribuição de tensões é
considerada.
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Akca e Iplikçioglu (2002) estudaram o efeito da distribuição tensional, pelo método de
elementos finitos, comparando uma prótese fixa com cantilever e o posicionamento de um
implante curto adicional no lugar do cantilever. Cargas oblíquas de 400 N foram aplicadas. Os
valores das tensões de tração e compressão do osso cortical em torno dos implantes e das
tensões de Von Misses foram avaliados. Os resultados mostraram valores de tensões mais
elevados no caso com presença cantilever e os autores sugerem que em aplicações clínicas em
que próteses fixas com cantilever parecem ser inevitáveis devido às restrições anatômicas
e/ou complicações, tais como a perda do implante, a inserção de um implante curto adicional
deve ser considerada, visando melhorar o desempenho biomecânico da prótese.
Iplikçioglu et al. (2003) compararam a análise de tensões pelo método de elementos
finitos com medições realizadas por meio de extensômetro (Strain gauge), a fim de validar
esses métodos. Sobre ambas as simulações, foram usadas cargas de 75 N, tanto vertical
quanto lateralmente. Os resultados mostraram que, em carregamento vertical, os dois métodos
foram semelhantes na qualificação e quantificação das tensões. Entretanto, sob carga lateral,
as tensões registradas pelo método de elementos finitos na região cervical do implante, foram
maiores do que no método da extensometria. Assim, os autores concluíram que há uma
compatibilidade na análise dos dois métodos, ressalvando a necessidade de mais estudos, a
fim de estabelecer limites na comparação entre as duas metodologias.
Pierrisnard et al. (2003) avaliaram a influência do comprimento do implante e da
ancoragem bicortical na distribuição de tensões ao osso subjacente. A análise foi realizada por
elementos finitos, por meio da confecção de um modelo tridimensional com implantes de 3,75
mm de diâmetro e comprimentos variando entre 6 e 12 mm. Foi simulado o posicionamento
dos implantes, de maneira que houvesse osso cortical e medular envolvendo-os e cada
implante foi modelado com intermediário e parafuso de titânio, cilindro de ouro e prótese
metalocerâmica parafusada. Durante a simulação, cargas oclusais de 100 N e inclinação de
30º em relação ao longo eixo dos implantes foram aplicadas e, ao final, os autores
constataram

que

os

valores

máximos

de

tensões

nos

implantes

aumentaram

proporcionalmente ao comprimento dos implantes.
Petrie e Williams (2005) buscaram comparar os efeitos da interação entre diâmetro,
comprimento e conicidade dos implantes, nas tensões localizadas na crista óssea. Foram
criados modelos tridimensionais da região de pré-molar mandibular (20 mm de secção), com
osso esponjoso de baixa ou alta densidade. Sobre a coroa, cargas oclusais oblíquas (200 N
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vertical e 40 N horizontal) foram aplicadas. As variáveis avaliadas foram: diâmetro do
implante (3,5 a 6,0 mm), comprimento (5,75 a 23,5 mm) e conicidade (0 a 14º), o que resultou
em 16 modelos. Os autores concluíram que o diâmetro, comprimento e conicidade devem ser
considerados em conjunto, devido os efeitos interativos sobre as tensões da crista óssea.
Assim, implantes largos, longos e cilíndricos, parecem ser mais viáveis se o objetivo é a
minimização de tensões peri-implantares na crista óssea, ao passo que implantes estreitos,
curtos e com conicidade devem ser evitados, especialmente em osso de baixa densidade.
Bernardes et al. (2009) realizaram estudo fotoelástico em que estudaram, de que
maneira, cargas aplicadas no centro e a 6,5 mm do implante transferem tensões a regiões periimplantares. Foram confeccionados implantes cilíndricos e sem roscas, que foram imersos em
resina fotoelástica com quatro interfaces protéticas diferentes: hexágono externo, hexágono
interno, cone morse e corpo único. Sobre os implantes, quando necessário, os intermediários
foram adaptados, e então submetidos à carga de 1,5 Kg aplicada no centro do implante e 0,75
Kg aplicada a 6,5 mm do centro. As tensões máximas foram determinadas e observadas em 46
pontos para a aplicação no centro do implante e em 61 pontos para a aplicação a 6,5 mm do
centro, expressas por gráficos. Os autores constataram que a aplicação de carga no centro do
implante transmitiu tensões de valores semelhantes, não havendo diferença estatística entre os
quatro tipos de junções avaliadas. Quando a carga foi aplicada a 6,5 mm do centro do
implante, os menores valores de tensões foram encontrados nos grupos com conexão do tipo
hexágono interno, com diferença estatisticamente significante. Ao final do estudo foi possível
concluir que a junção que melhor distribuiu tensões foi a de hexágono interno, sendo que as
de corpo único e hexágono externo transmitiram os maiores valores.
Ogawa et al. (2010) realizaram um estudo com delineamento experimental parecido
com o de Akca e Iplikçioglu (2002), os quais avaliaram, pelo método in vitro usando
extensômetros (Strain gauge), forças axiais e momento de flexão em implantes suportando
próteses fixas com cantilever distal de 10 mm e compararam com implantes posteriores
inclinados ou curtos (7 mm) suportando próteses fixas. As situações clínicas avaliadas foram
as seguintes: (1) implantes distais curtos suportando cantilever, (2) implantes distais longos
inclinados e (3) ausências de implantes distais suportando cantilever. Os resultados foram
significativamente maiores nos casos com cantilever quando comparado à presença de
implantes distais e, do ponto de vista estatístico, implantes inclinados ou curtos não foram
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diferentes. Assim, a presença de implantes posteriores reduz as forças axiais e momento de
flexão nos implantes suportando próteses fixas.
Chou et al. (2010), avaliaram a resposta biomecânica do osso da mandíbula frente a
um implante com dimensões de 5 x 6 mm (plataforma larga e comprimento curto) e de 3,5 x
10,7 mm (plataforma estreita e comprimento longo). Os implantes foram posicionados em 5
profundidades diferentes e em 2 tipos de qualidade óssea. Todas as simulações foram
submetidas à carga oclusal oblíqua de 100 N sobre o abutment e avaliadas pelo método de
elementos finitos. Uma distribuição mais uniforme de tensão ao osso peri-implantar, porém de
maior intensidade, foi constatado nos modelos com implante curto e plataforma larga.
Adicionalmente, os níveis de tensão no osso peri-implantar foram reduzidos com o aumento
da profundidade de inserção.
Em outro estudo envolvendo elementos finitos, Anitua et al. (2010) avaliaram a
influência do comprimento, diâmetro e geometria de implantes dentários na distribuição de
tensões no osso. Modelos tridimensionais de implantes dentários foram criados, avaliando as
seguintes variáveis: diâmetro (2,5, 3,3, 3,75, 4,0, 4,5 e 5,0 mm) e comprimento (8,5, 10,0,
11,5, 13,0 e 15,0 mm) e submetidos à carga oclusal de 150 N, em uma angulação de 30 graus.
Os resultados deste trabalho mostraram que o efeito do diâmetro dos implantes na distribuição
de tensões no osso foi mais significante do que seu comprimento ou geometria.
Adicionalmente, a maior concentração de tensões esteve localizada ao redor do pescoço do
implante, envolvendo também as primeiras seis espiras do implante. Com base nesses
resultados, os autores concluíram que a utilização de implantes maiores é melhor para dissipar
as tensões e que o uso de implantes curtos e largos pode ser uma alternativa razoável para
locais limitados em altura do rebordo residual.
Mais recentemente, Martinelli (2011) avaliou a distribuição de tensões em modelos
fotoelásticos, quando cargas puntiformes e oclusais distribuídas foram aplicadas sobre
próteses metalocêramicas suportadas por implantes curtos (4 x 5 mm) e longos (4 x 11 mm),
bem como saber de que forma a proporção coroa/implante influenciou essa distribuição de
tensões. A autora confeccionou 4 modelos, simulando algumas situações clínicas: (G1) 1
implante curto e 2 longos, (G2) 2 implantes curtos e 1 longo, (G3) 3 implantes curtos e (G4)
implantes longos (controle). Naqueles modelos com implantes de 5 mm, foi simulada
reabsorção óssea de 4 mm de altura. Sobre as coroas metalocerâmicas, cargas de 150 N
(oclusal distribuída) e 100 N (puntiforme na mesial do pré-molar e na distal do molar) foram
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aplicadas e as tensões foram quantificadas em MPa. Após as análises, a autora constatou que
os maiores valores de tensões foram encontrados no grupo com 3 implantes longos (G4), e o
aumento da proporção coroa/implante não mostrou correlação com maior concentração de
tensões. Assim, a utilização de implantes curtos reduziu as tensões transmitidas ao redor dos
implantes.
Seguindo a mesma lógica do estudo descrito por Martinelli (2011), Toniollo et al.
(2012) também avaliaram a distribuição de tensões em cristas ósseas de regiões posteriores
reabilitadas com diferentes comprimentos de implantes cone morse, por meio de elementos
finitos. Eles desenharam modelos tridimensionais de um segmento posterior da mandíbula
com auxílio de um software do tipo AutoCAD, simulando algumas situações clínicas, tais
como: (1) Grupo controle: 3 implantes de 11 mm de comprimento, (2) implantes de 13 mm,
11 mm e 5 mm de comprimento, (3) 1 implante de 11 mm e 2 implantes de 5 mm e (4) 3
implantes de 5 mm. Todos esses implantes foram reabilitados com próteses metalocerâmicas e
submetidas a cargas oblíquas de 365 N nos molares e 200 N nos pré-molares. Houve maior
concentração de tensões nos implantes curtos, tanto no osso cortical quanto no medular numa
magnitude de 50% e 80%, respectivamente. No entanto, os implantes curtos foram capazes de
dissipar as tensões no osso, apesar de atingir seu limiar próximo entre deformação elástica e
plástica para o osso trabecular. Assim, os autores concluíram que os pacientes que necessitam
de implantes curtos associados a coroas longas requerem uma avaliação cuidadosa e ajuste
oclusal, para melhor distribuir as tensões peri-implantares e não ultrapassar o limiar
fisiológico do osso circundante.
de Carvalho et al. (2012) avaliaram a influência de implantes com diferentes
comprimentos na distribuição de tensões no osso peri-implantar, posicionados na região
anterior da maxila, por meio do método de elementos finitos. Para tanto, quatro modelos
matemáticos de um incisivo central suportados por implante de hexágono externo (5 mm de
diâmetro) foram criados, variando o comprimento (15 e 7 mm) e o diâmetro da plataforma (5
e 4,1 mm). Forças oblíquas com magnitude de 100 N foram aplicadas e os valores máximos e
mínimos de tensão foram coletados. Para o osso cortical, os resultados revelaram valores mais
elevados de tensão nos implantes curtos (73,7 MPa) seguido por implantes longos (65,1
MPa), ambos com plataforma de 5 mm. Enquanto que, no osso trabecular, os maiores valores
de tensões também foram observados nos implantes curtos com plataforma de 4,1 mm (8,87
MPa) e de 5 mm (8,32 MPa). Assim, os autores concluíram que os implantes longos
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apresentaram valores mais baixos de tensão, em comparação com os implantes curtos e a
plataforma influenciou de forma mais evidente os resultados em osso cortical.

2.3.1 Correlação de Imagem Digital (CID)

O método de CID para análise de tensões é bastante recente na odontologia e tem sido
utilizado para avaliar a distribuição das tensões de deformação superficial em testes de
materiais odontológicos (Li et al., 2009), bem como das tensões peri-implante quando
próteses implantossuportadas são submetidas à carregamento oclusal (Tiossi et al., 2011;
Tiossi et al., 2012).
As bases teóricas da técnica de correlação de pontos digitais para a análise de tensões
em imagens digitais foram apresentadas por Amodio et al. (2003). Assim, durante a aplicação
de uma carga, uma sequência de imagens da superfície do modelo ou material é capturada,
usando câmeras digitais de alta resolução e armazenada no computador que dá suporte ao
sistema. Os movimentos de pontos individuais na superfície do espécime são localizados e
analisados com o uso de software específico para determinar o deslocamento desses pontos,
sendo, a análise e quantificação das tensões entendidas a partir dos campos de deslocamento
(Li et al., 2009; Tiossi et al., 2012).
Segundo Amodio et al. (2003), este método é capaz de proporcionar um campo
completo e com alta precisão das tensões geradas na superfície total do modelo em análise,
em vez de apenas calcular a média dos valores de tensão geradas em uma pequena superfície.
Além disso, o procedimento é totalmente automatizado, excluindo a influência do operador,
as imagens são rapidamente obtidas e tem a capacidade de avaliar a dinâmica das tensões de
forma contínua, com base na análise de sucessivas imagens obtidas durante a aplicação de
uma carga. Os autores também realizaram a validação do método com o uso de
extensômetros, analisando uma das faces por correlação de imagens e a face contrária por
extensômetros e os resultados foram equivalentes para ambos os métodos.
Tiossi et al. (2011) estudaram o comportamento biomecânico de próteses parciais
fixas parafusadas sobre implantes, com coroas isoladas ou unidas, simulando a reabilitação de
área posterior da mandíbula, com e sem a presença de elemento dental distal aos implantes,
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por meio do método de CID. Para tanto, um modelo de resina epóxica contendo a réplica de
um 1º pré-molar e de um 2º molar em resina e 2 implantes (Titamax GT 4,0 x 11,0 mm)
substituindo o 2º pré-molar e o 1º molar foi confeccionado. Coroas metalocerâmicas
parafusadas, unidas e isoladas foram confeccionadas e submetidas a uma carga progressiva
até atingir 250 N em duas situações distintas (com e sem a presença do 2º molar). As imagens
obtidas foram analisadas para determinar as tensões horizontais (Ɛxx) e de cisalhamento (Ɛxy).
Os resultados obtidos mostraram que a esplintagem de coroas sobre múltiplos implantes
adjacentes promoveu melhor distribuição de tensões em torno dos implantes e pelas estruturas
de suporte, principalmente quando o contato proximal distal esteve presente. Além disso, as
tensões de cisalhamento não foram influenciadas por coroas unidas ou isoladas e a presença
do 2º molar foi mais eficaz na redução de tensões de cisalhamento nas regiões entre os
molares.
Seguindo o mesmo delineamento experimental descrito anteriormente, Tiossi et al.
(2012) avaliaram a influência do revestimento estético das coroas sobre a distribuição de
tensões no osso peri-implantar. Nesta pesquisa, eles avaliaram 4 situações: coroas
metalocerâmicas com 2º molar presente (G1) e ausente (G3) e coroas metaloplásticas com 2º
molar presente (G2) e ausente (G4). Sobre estas próteses, foram aplicadas cargas progressivas
até atingir 250 N, numa velocidade de 1 Hz. Os resultados mostraram que a magnitude das
tensões geradas pelas coroas metaloplásticas foi menor do que pelas metalocerâmicas,
independente da presença ou ausência do 2º molar. Dessa forma, o revestimento de resina
ajudou a espalhar a carga de maneira mais uniforme entre os dentes e implantes, reduzindo a
magnitude das tensões.
Mais recentemente, Tiossi et al. (2013) validaram o método de elementos finitos para
avaliação das tensões do osso induzidas por implantes, por meio de uma análise comparativa
com o método de CID. Os autores utilizaram modelos de resina epóxica com réplicas de um
1º pré-molar e um 2º molar em resina e 2 implantes substituindo o 2º pré-molar e o 1º molar
foi confeccionado, simulando 4 situações: coroas metalocerâmicas unidas com 2º molar
presente (G1) e ausente (G3) e coroas metalocerâmicas isoladas com 2º molar presente (G2) e
ausente (G4). Em ambos os métodos utilizados para quantificação das tensões, cargas de
250 N foram aplicadas sobre a distal do 1º molar e dados referentes às tensões horizontais
foram colhidos para fins comparativos. Ambos os métodos encontraram distribuições de
tensões semelhantes sobre a superfície do bloco, o que indica possíveis benefícios de ter
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coroas unidas e contato proximal na redução de tensões, mostrando que a CID é uma
ferramenta útil para a validação de modelos de elementos finitos, mas destacam a importância
da correta determinação das propriedades dos materiais representativos no modelo
tridimensional utilizado no método de elementos finitos.
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Este estudo teve como objetivo avaliar, qualitativa e quantitativamente, o desempenho
biomecânico de coroas totais metaloplásticas parafusadas (unidas e isoladas) sobre implantes
de diferentes comprimentos (curtos e convencionais), posicionados na região correspondente
à área posterior da mandíbula, por meio do método de CID.
Os objetivos específicos foram:


Testar a reprodutibilidade do método de CID;



Comparar as tensões geradas por próteses fixas com coroas unidas e isoladas,
quando sobre estas próteses forem aplicadas cargas puntiformes (mesial do
segundo pré-molar e distal do segundo molar) e oclusal distribuída (oclusão
antagonista), correspondentes a 250 N;



Verificar, dentre os grupos com coroas unidas e isoladas, separadamente, qual o
planejamento que apresentou melhor distribuição de tensões;



Avaliar a influência da proporção C/I na distribuição de tensões peri-implantares.
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4.1 Obtenção dos modelos mestres

Foram confeccionados quatro modelos mestres em policarbonato (Plexiglas®, Altuglas
International, Philadelphia, EUA) no formato de bloco retangular (68 x 30 x 15 mm),
contendo uma réplica em resina (Luxatemp, DMG, Hamburgo, Alemanha) de um primeiro
pré-molar inferior e três análogos de implantes (Neodent, Curitiba, PR, Brasil),
correspondentes ao segundo pré-molar inferior, primeiro e segundo molares inferiores (Figura
1). Em cada bloco, foram feitas 4 perfurações com as seguintes distâncias: 7,5 mm entre prémolares, 9,5 mm entre o segundo pré-molar e o primeiro molar e 11,5 mm entre os molares,
conforme descrito por Otuyemi e Noar (1996) e Bernabé e Flores-Mir (2006).
Com o auxílio de um paralelômetro, as réplicas dos dentes e os análogos dos implantes
foram posicionados paralelamente entre si e fixadas às perfurações com cola à base de
cianoacrilato (Super Bonder®, Loctite, São Paulo, SP, Brasil), conforme descrito na tabela
abaixo.

Tabela 1. Distribuição dos análogos dos implantes Titamax Cortical CM (TC CM) e Ws Cortical CM (WsC
CM) em função dos grupos.

Grupo

2º Pré-molar

1º Molar

2º Molar

1

TC CM (4 x 11 mm)

TC CM (4 x 11 mm)

WsC CM (4 x 5 mm)

2

TC CM (4 x 11 mm)

WsC CM (4 x 5 mm)

WsC CM (4 x 5 mm)

3

WsC CM (4 x 5 mm)

WsC CM (4 x 5 mm)

WsC CM (4 x 5 mm)

4

TC CM (4 x 11 mm)

TC CM (4 x 11 mm)

TC CM (4 x 11 mm)

Para os grupos 1, 2 e 3, onde foram utilizados análogos de implantes curtos (Ws
Cortical CM 4.0 x 5 mm), foi confeccionada, no modelo, reabsorção óssea de 4 mm,
simulando a pouca altura óssea e a consequente proximidade ao nervo alveolar inferior.
Os análogos correspondentes aos implantes convencionais (Titamax Cortical CM 4.0 x
11 mm) foram afixadas 2 mm abaixo da superfície do modelo, enquanto que os análogos dos
implantes curtos (Ws Cortical CM 4.0 x 5 mm) foram posicionadas ao nível da superfície do
modelo, seguindo a indicação do fabricante, a respeito da posição óssea ideal (Figura 2).
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Figura 1. Modelos mestres apresentando o primeiro pré-molar e os análogos dos implantes curtos e
convencionais já fixados em seus respectivos grupos (G1, G2, G3 e G4). A – Réplica em resina do 1º
pré-molar. B – Vista aproximada do implante convencional e seu análogo (Titamax Cortical CM).
C – Vista aproximada do implante curto e seu análogo (Ws Cortical CM).

Figura 2. Vista aproximada dos análogos
posicionados nos modelos mestres.

Raniel Fernandes Peixoto

48

Material e Métodos |

49

Sobre as replicas dos implantes de comprimento convencional e curto, foram
parafusados Pilares CM 3,5 mm e Ws 0,8 mm (Neodent), respectivamente (Figura 3). Todos
os intermediários foram parafusados em seus respectivos análogos com torque de 20 N.cm
calibrado pelo uso de catraca torquímetro (Neodent).

A

B

Figura 3. A – Pilar CM 3,5 mm e Ws 0,8 mm para implantes convencionais
e curtos, respectivamente. B – Vista dos Pilares parafusados nas replica dos
implantes.

4.2 Enceramento das coroas

Após o correto torque dos pilares, cilindros calcináveis pré-fabricados com base
rotacional (Cilindro GT Tilite rotacional, Neodent) foram adaptados nos grupos onde foram
confeccionadas coroas unidas e com base anti-rotacional (Cilindro GT Tilite anti-rotacional,
Neodent) nos grupos com coras isoladas (Figura 4).
Todos os cilindros calcináveis foram seccionados com disco de carborundum
adaptados em peça reta, de maneira que as alturas de corte fossem padronizadas com auxílio
de paquímetro digital (Mitutoyo, Nagoya, Japão) (Figuras 5A, 5B e 5C). Assim, cilindros
calcináveis posicionados sobre os pilares dos implantes de comprimento convencional
mediram 5 mm de altura, enquanto que para os implantes curtos mediram 8 mm (Figura 5D e
5E).
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Figura 4. Vista aproximada da base do cilindro
calcinável pré-fabricado rotacional (esquerda) e antirotacional (direita) para enceramento das coroas
unidas e isoladas, respectivamente.

A

D

B

C

E

Figura 5. A, B e C – Padronização da altura dos cilindros calcináveis seccionados com disco de
carborundum. Cilindros calcináveis parafusados nos Pilares antes (D) e após o corte (E).

A padronização dos enceramentos das coroas para que ao final elas apresentassem a
mesma quantidade de cera entre os diversos grupos, foi realizada em três fases, conforme
descrito abaixo e mostrado no esquema da figura 6.
(1) Para os Grupos 3 (G3) e 4 (G4), foram enceradas três coroas unidas sobre os
cilindros calcináveis e, em seguida, estas coroas foram individualizadas. Com as 3 coroas em

Raniel Fernandes Peixoto

Material e Métodos |

51

posição, matrizes bipartidas foram obtidas para ambos os grupos, com silicone para
duplicação (Zetaplus e Oranwash, Zhermack, Rovigo, Itália).
(2) As coroas referentes ao segundo pré-molar e primeiro molar do G4 e o segundo
molar do G3 foram removidas dos seus respectivos grupos e posicionadas no modelo do G1.
Com estas 3 coroas em posição, a matriz bipartida do G1 foi obtida, também com silicone
para duplicação (Zetaplus e Oranwash, Zhermack).
(3) O mesmo foi realizado para o modelo do G2, em que foram utilizados os
enceramentos prévios do segundo pré-molar do G4 e o primeiro e segundo molares do G3,
seguido pela obtenção da matriz bipartida (Zetaplus e Oranwash, Zhermack).
Após realização e padronização dos enceramentos dos quatro grupos, foi confeccionada
gengiva artificial em torno da réplica do dente e desses enceramentos com silicone (Zetalabor,
Zhermack, Rovigo, Itália).

G1

G2

G1

G2

G3

G4

G3

G4

Figura 6. Esquema de padronização do enceramento das coroas entre os diversos grupos, com base nos
Grupos 3 e 4 e obtenção das matrizes bipartidas.

A partir das matrizes bipartidas dos modelos e sobre novos cilindros calcináveis, a
duplicação do enceramento inicial em cera para escultura (Schuler Dental, Ulm, Alemanha)
foi realizada. Assim, a cera liquefeita em plastificador com controle digital de temperatura
(Hotty Led, Renfert GmbH, Hilzinger, Alemanha), mantida a 90ºC, foi depositada na matriz
bipartida e levada ao respectivo modelo mestre, obtendo-se assim, réplicas do enceramento
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original (Figura 7). Após o resfriamento, a matriz foi removida e os enceramentos foram
avaliados cuidadosamente quanto à reprodução dos detalhes.

G1

G2

G3

G4

Figura 7. Réplicas dos enceramentos originais com cera.

4.3 Redução dos enceramentos para a obtenção das infraestruturas

Os novos enceramentos obtidos do G3 e G4 foram reduzidos no formato adequado para
infraestruturas metálicas, até que o espaço fosse suficiente para receber o recobrimento
estético (Figura 8B) e, posteriormente, seccionados com lâmina de bisturi, para posterior
soldagem (Figura 8C e 8D).
A padronização da quantidade de liga metálica em substrutura, entre os grupos, foi
realizada seguindo o mesmo protocolo descrito para o enceramento das coroas. Logo, as
infraestruturas de cada elemento originadas após a individualização com lâmina de bisturi do
G3 e G4 foram utilizadas para a obtenção dos enceramentos de G1 e G2.

Raniel Fernandes Peixoto

Material e Métodos |
A

B

C

D

53

Figura 8. A – Réplica do enceramento inicial obtido a partir da matriz bipartida; B – Enceramento
reduzido para infraestrutura metálica; Secção do enceramento com lâmina de bisturi para coroas unidas
(C) e isoladas (D).

Após a finalização dos enceramentos dos 4 grupos, matrizes em silicone (Hard Duplex
A e B, CNG Soluções Protéticas, São Paulo, São Paulo, Brasil) foram obtidas para a
duplicação dos enceramentos das infraestruturas metálicas a serem utilizadas na confecção de
coroas isoladas (Figura 9A e 9B).

A

B

Figura 9. A e B – Confecção da matriz em silicone para duplicação dos enceramentos a serem utilizadas
na confecção de coroas isoladas.
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Antes de realizar o processo de inclusão e fundição, os enceramentos das
infraestruturas receberam a aplicação de pérolas retentivas (Clássico, São Paulo, SP, Brasil)
em suas superfícies com a finalidade de criar retenções para a resina de recobrimento estético
(Figura 10).

Figura 10. Pérolas de retenção aplicadas sobre o
enceramento da infraestrutura metálica.

4.4 Inclusão, fundição e soldagem das infraestruturas metálicas

Sobre a superfície dos enceramentos, canais de alimentação pré-fabricados (Pasom,
São Paulo, SP, Brasil) foram posicionados numa angulação aproximada de 45º. Os padrões de
cera foram fixados com cera 7 às bases formadoras de cadinho e pulverizados com spray
redutor de tensão de superfície (Waxit, DeguDent GmbH, Hanau-Wolfgang, Alemanha)
(Figura 11A e 11B).
A inclusão foi realizada em duas etapas. Inicialmente, o revestimento (Heat Shock,
Dentaurm, Ispringen, Alemanha) foi manipulado (20 g do pó mais 4,53 ml do líquido) e
pincelando cuidadosamente sobre a superfície interna dos cilindros para a confecção da
boneca. Na segunda etapa, 200 g de pó foi misturado e manipulado com 45,33 ml do líquido
em espatulador elétrico (Turbomix, EDG Equipamentos e Controles Ltda., São Carlos, SP,
Brasil) e, sob vibração, o anel foi completamente preenchido de revestimento (Figura 11C).
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C

Figura 11. Enceramentos fixados à base formadora de cadinho (A) com anel de
silicone posicionado (B) e preenchido com revestimento (C).

Após cerca de 40 minutos, o anel de silicone foi removido e os blocos de
revestimentos foram levados ao forno elétrico para expansão do revestimento e eliminação da
cera, empregando-se o seguinte ciclo térmico: 250ºC na primeira hora, seguido da elevação da
temperatura a 950ºC com velocidade de aquecimento de 5ºC/min. Após meia hora do final do
ciclo foi realizado a fundição em centrífuga com acionamento elétrico (EDG Equipamentos e
Controles Ltda.).
Após o processo de fundição, as estruturas foram desincluídas e jateadas com óxido de
alumínio (Polidental Indústria e Comércio Ltda., São Paulo, SP, Brasil) de granulação de 100
µm (pressão de 80 lib/pol2). Os condutos de alimentação foram seccionados e apenas
pequenos nódulos e irregularidades foram removidos para permitir a adaptação das
infraestruturas ao modelo.
As infraestruturas destinadas às coroas unidas foram posicionadas no modelo mestre,
recebendo um torque de 10 N.cm (Figura 12) e submetidas à soldagem do tipo convencional.
Dois pontos de solda diametralmente opostos foram realizados incialmente, prosseguindo-se
com a soldagem das regiões restantes com acréscimo de material.

Figura 12. Estrutura metálica posicionada sobre seu respectivo modelo mestre.

Raniel Fernandes Peixoto

Material e Métodos |

56

4.5 Aplicação da resina

A aplicação da resina foi realizada utilizando o guia confeccionado em silicone
(Zetalabor, Zhermack) a partir do enceramento inicial. Durante a aplicação da resina foi dada
especial atenção à obtenção de pontos de contato efetivos entre as coroas protéticas isoladas e
entre as coroas e os dentes do modelo mestre.
Para tanto, a Resina Chromasit (Dentin Body 1D, Ivoclar Vivadent, Schaan,
Liechtenstein) foi aplicada sobre as infraestruturas com pérolas de retenção, seguindo as
recomendações do fabricante.
Sobre as superfícies jateadas e limpas com jatos de ar a vapor foi aplicada uma
camada de adesivo Chroma Link (Ivoclar Vivadent) e, após 4 minutos de espera, seguiu-se a
aplicação de duas camadas sequenciais do opaco (Opaquer O15, Ivoclar Vivadent),
polimerizando sob calor e pressão na unidade polimerizadora (EDG Equipamentos e
Controles Ltda.) a 120ºC e 6 bar durante 5 minutos.
Subsequentes camadas de dentina foram aplicadas até a conformação anatômica final
das coroas utilizando-se o guia de silicone. Uma camada final de Chromasit Fluid (Ivoclar
Vivadent) foi aplicada e procedeu-se, então, à polimerização de resina sob calor e pressão a
120ºC e 6 bar durante 7 minutos. O polimento foi realizado com borrachas, discos de feltro e
pasta polidora HP-Paste (Heraeus Kulzer, Hanau, Alemanha) (Figura 13).
As coroas foram posicionadas em seus respectivos modelos mestres e os pontos de
contato foram marcados com auxílio de carbono (AccuFilm II, Parkell, EUA) e ajustados a
fim de obter a maior uniformidade possível.

Figura 13. Coroas metaloplásticas finalizadas e parafusadas.
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4.6 Obtenção dos modelos com resina de poliuretano

Para obtenção dos modelos com resina de poliuretano, foram confeccionadas matrizes
em silicone para duplicação (Silicone Máster, Talladium, Curitiba, PR, Brasil), cujas câmaras
do molde reproduziram a forma e a posição dos dentes, bem como as posições exatas dos
implantes do modelo mestre.
Para a confecção dos moldes, transferentes de moldagem (Transfer GT antirrotacional,
Neodent) foram parafusados sobre os pilares no modelo mestre (Figura 14A) e unidos entre si
com brocas velhas e resina acrílica Duralay, confeccionando um índex (Figura 14B). Cada
grupo apresentou seu respectivo índex e molde, já que as posições dos pilares eram diferentes.

A

B

Figura 14. Transferentes de moldagem adaptados aos pilares (A), unidos com brocas velhas e resina
acrílica Duralay, formando um index (B).

Os modelos mestres foram fixados com fita adesiva na face interna da tampa de um
recipiente plástico com uma abertura no fundo para o preenchimento com silicone (Silicone
Máster, Talladium) (Figura 15A). Manipulou-se 200 ml de silicone com 10 ml de catalisador
durante 50 segundos e, em seguida, o recipiente foi preenchido, deixando a porção terminal
dos parafusos dos transferentes expostos (Figura 15B). Após 60 minutos o modelo mestre foi
removido, obtendo-se um molde com as posições exatas dos dentes e implantes (Figura 15C).
As réplicas dos dentes receberam uma cobertura de Impregum Soft (3M ESPE,
Seefeld, Alemanha) em sua porção radicular, com o intuito de simular o ligamento
periodontal (Rabitz et al., 2006; Soares et al., 2006) (Figura 16A).
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Para isso, a raiz do primeiro pré-molar foi imersa em banho de cera para escultura
(Schuler Dental, Ulm) numa espessura aproximada de 300 µm (Hohmann et al., 2007). As
raízes com cera foram moldadas com silicone de adição (Flexitime, Heraeus Kulzer, Hanau,
Alemanha) e após a presa do material os dentes foram removidos, obtendo-se, desta forma,
um molde padronizado para obtenção do ligamento periodontal simulado.
A réplica do primeiro pré-molar com ligamento periodontal simulado (Figura 16A) e
os implantes com o respectivo pilar parafusado foram encaixados na matriz de silicone,
previamente à manipulação da resina de poliuretano (Figura 16B).

A

B

C

Figura 15. Etapas da obtenção da matriz de silicone.

A

B

Figura 16. A – Réplicas do primeiro pré-molar antes e após a imersão em cera e com ligamento
periodontal confeccionado em Impregum. B – Molde de silicone com os implantes e réplica do
dente em posição.
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Resina de poliuretano F16 Polyol (Axson Technologies, Michigan, EUA) e catalisador
F16-F17 Isocyanate (Axson Technologies), dosado na proporção de 1:1 em uma balança de
precisão de 0,001 g (Bel engineering, Manza, Itália) foram misturados durante 60 segundos e
inserido no molde da matriz de silicone (Figura 17A). Após a completa polimerização da
resina de poliuretano (30 minutos) o modelo foi removido (Figura 17B). Ao final, foram
obtidos 4 modelos, um para cada grupo avaliado.

A

B

Figura 17. A – Câmara do molde de silicone preenchida com resina de poliuretano. B – Modelo
removido do molde após a completa polimerização do poliuretano.

4.7 Análise por correlação de imagens digitais (CID)

O sistema completo da técnica de CID (StrainMaster, LaVision GmbH, Goettingen,
Alemanha) inclui duas câmeras digitais CCD (Image E-lite 2M, 1101132, LaVision GmbH),
com resolução de 1626x1236 pixels, usadas na captura das imagens da superfície do modelo
sob carregamento e um software específico (DaVis 8.0, LaVision GmbH) para análise das
imagens e cálculo das tensões (Figura 18A).
A superfície do modelo a ser analisada foi pintada com uma fina camada de tinta spray
branca (Figura 18B), seguido por pontilhados com tinta spray preta (Figura 18C) para facilitar
o rastreamento do deslocamento dos pontos e calcular corretamente as tensões geradas na
superfície do modelo (Li et al., 2009).
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A

B

C

Figura 18. A – Equipamento de Correlação de Imagem Digital. B e C – Preparação do
modelo para análise.

Dois modelos de pontas de aplicação de carga foram utilizados para produzir três
diferentes condições de carregamento na superfície oclusal das coroas: 1 – Puntiforme, onde
foi obtido com uma ponta simples para carregamento na mesial do segundo pré-molar e na
distal do segundo molar, buscando simular a existência de contatos prematuros; 2 – Oclusal
distribuído, onde foi obtido por uma ponta que simulou a oclusão antagonista em máxima
intercuspidação habitual (MIH), com contatos simultâneos efetivos em todos os elementos
(Figura 19).

Figura 19. Aplicadores de carga puntiforme
(esquerda) e oclusal distribuído (direita).
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O modelo foi apoiado em dois pontos para simular a situação de metade do arco
mandibular, com a face do modelo a ser analisada posicionada em frente às câmaras e as
pontas de aplicação de carga direcionadas para o local exato de aplicação da carga (Figura
20A). Nas simulações que utilizaram a oclusão antagonista, foi realizado um ajuste oclusal
prévio em delineador (Figura 20B). A cada carregamento, uma calibração das imagens com
uma placa padrão fornecida pela LaVision foi realizada.

A

B

Figura 20. A – Equipamento posicionado para análise. B – Ajuste oclusal do modelo que simula a
oclusão antagonista em delineador.

Para a análise por CID foi aplicada uma carga de 250 N, com velocidade de
aproximação de 0,1 mm/min, usando um aplicador com célula de carga de 250 kN (Biopdi,
São Carlos, SP, Brasil). As imagens da superfície pintada foram tiradas sucessivamente numa
frequência de 1,00 Hz (1 quadro/seg.) até que a carga de 250 N fosse atingida, sendo a
primeira imagem obtida antes de qualquer carga aplicada e as imagens restantes foram
comparadas à primeira para o cálculo dos deslocamentos dos pontos pretos na superfície do
modelo. As tensões horizontais (Ɛxx), as quais incluem tensões de compressão e tração, foram
calculadas com base nos deslocamentos, pelo software de correlação de imagens (Davis 8.0,
LaVision GmbH).
A análise qualitativa das imagens obtidas foi feita com base em uma escala de cores,
na qual os valores positivos (do amarelo ao vermelho) referem-se às tensões de tração e os
valores negativos (do verde ao azul) às tensões de compressão. Assim, foi possível encontrar
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áreas onde há coexistência de tensões de tração e compressão. Além disso, há uma zona onde
estas tensões tendem a se equilibrar (branco), o que corresponde a tensões de magnitude em
torno de zero (Figura 21).
Nas simulações envolvendo o carregamento puntiforme, uma região de interesse no
modelo, abaixo de onde foi aplicada a carga, foi selecionada para comparação entre os
diferentes grupos, conforme metodologia adaptada do estudo de Tiossi et al. (2012) (Figuras
21A e 21B). Já nas simulações com carga oclusal distribuída, as regiões de interesse foram as
áreas abaixo de cada implante e do dente (Figura 21C).

A

B

C

Figura 21. Delimitação da região de interesse para comparação entre os grupos, durante o carregamento na
distal do 2º molar (A), mesial do 2º pré-molar (B) e oclusal distribuído (C).

Em todas as situações descritas anteriormente, a distribuição das tensões ao longo da
altura da área selecionada no modelo foi analisada. Para isso, uma média dos valores de
tensão a cada 3 mm de largura foi determinada para cada 0,25 mm de altura e expressa
graficamente (Figura 22), dando uma ideia de como as tensões se distribuíram ao longo do
implante.
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Figura 22. Diagrama das tensões na área selecionada (3 x 10 mm) e expressão gráfica das tensões médias em
função da altura vertical do modelo (mm).

4.8 Análise dos Dados

Todos os diferentes grupos e situações clínicas deste estudo foram analisados
qualitativa e quantitativamente pelo sistema de CID. Para verificar o correto funcionamento
do sistema de CID, a mesma situação clínica (modelo com três implantes curtos e coroas
unidas) teve as tensões mensuradas três vezes e comparadas estatisticamente entre si (Teste de
Kruskal-Wallis) para verificar a repetibilidade e confiabilidade do método e dos resultados
encontrados.
O teste de Kolmogorov-Smirnov revelou uma distribuição normal dos dados quando
os grupos foram submetidos a carregamento oclusal distribuído. Com relação ao
carregamento puntiforme no segundo molar e no segundo pré-molar, o mesmo teste
demonstrou uma distribuição não normal. Assim, considerando-se as simulações envolvendo
o carregamento oclusal distribuído, optou-se pela ANOVA complementada pelo teste de
Tukey, para avaliar possíveis diferentes na distribuição de tensões entre os diversos
planejamentos. Para comparar os diversos grupos submetidos a carregamento puntiforme na
distal do segundo molar e na mesial do segundo pré-molar, optou-se pelo teste não
paramétrico de Kruskal-Wallis complementado pelo teste de Dunn para múltiplas
comparações.
Todas estas comparações foram feitas usando o GraphPad Instat 3.0, com um nível de
significância de 5% (p<0,05).
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4.9 Análise da proporção coroa/implante (C/I)

Para todos os modelos foram realizadas as medidas da proporção C/I, com auxílio do
paquímetro digital (Mitutoyo) e de acordo com a metodologia adaptada do estudo realizado
por Blanes et al. (2007). Assim, leva-se em consideração a proporção clínica como aquela
entre a parte não implantada (comprimento da coroa, mais a altura do pilar de 0,8 mm
[implantes curtos] ou de 3,5 mm [implantes longos]) sobre a implantada (equivalente ao
comprimento do implante curto [5 mm] ou convencional [11 mm]).
Para verificar possíveis diferenças estatísticas na proporção C/I entre coroas unidas e
isoladas, foi realizado o teste t de Student, tomando como referência, um nível de
significância de 5% (p<0,05).
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A avaliação da distribuição de tensões foi realizada com base na análise comparativa
das imagens (análise qualitativa) e na quantificação destas tensões na área selecionada
(análise quantitativa). Além disso, a distribuição de tensões, ao longo da altura da área
predeterminada, foi expressa graficamente, permitindo melhor comparação entre os diversos
grupos, bem como a visualização da magnitude das tensões.
Antes que as comparações entre os diferentes grupos deste estudo fossem realizadas, a
reprodutibilidade do método de CID foi confirmada por três repetições do carregamento na
mesma situação clínica (modelo com três implantes curtos e coroas unidas). Assim, o teste
não paramétrico de Kruskal-Wallis revelou ausência de diferença estatisticamente significante
entre as diferentes repetições (p>0,05) (Gráfico 1 e Tabela 2).
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Gráfico 1. Repetibilidade das mensurações.

Tabela 2. Mediana (µS) e distância interquartil (Q25 – Q75) das tensões horizontais (Ɛxx) mensuradas 3 vezes.

Média

Soma dos

dos postos

postos

-291,01 – 41,80

63,20

2528,00

-110,96

-41,432 – 135,55

63,42

2657,00

-140,13

-314,12 – -11,25

51,87

2075,00

Repetições

Mediana

Q25 – Q75

Primeira

-51,50

Segunda
Terceira

* Teste de Kruskal-Wallis
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5.1 Carregamento puntiforme na distal do 2º molar

As tensões de compressão e tração encontradas na região de interesse (área de 3 x 10
mm sob o carregamento) para todos os grupos de coroas unidas e isoladas estão ilustradas na
figura 23 e nos gráficos 2 e 3.
Em geral, pode-se observar qualitativamente que os grupos com coroas unidas
apresentaram predominância de tensões de compressão (cores variando do verde ao azul),
sendo o G1 (composto por 1 implante curto e 2 convencionais) e o G4 (composto por 3
implantes convencionais), os grupos com a maior e menor concentração, respectivamente
(Figura 23), o que pode ser, também, confirmado pelo gráfico 2. A análise comparativa
através do teste de Kruskal-Wallis complementado pelo teste de Dunn para múltiplas
comparações revelou uma concentração mediana de tensão de compressão no G1 (-345,00
µS) estatisticamente maior do que os demais grupos (p<0,05), ao passo que o G2, G3 e G4
foram estatisticamente semelhantes entre si (p>0,05), embora o G4 tenha apresentado a menor
variabilidade de tensões, com 75% dos dados variando entre 0,00 e -198,74 µS. (Tabela 3).
Além disso, as tensões se concentraram com maior intensidade na região cervical, enquanto
que houve uma tendência para as tensões de tração se concentrar na região mais apical do
implante.
Por outro lado, os grupos com coroas isoladas apresentaram predominância de tensões
de tração (Figura 23, Gráfico 3). O G2, constituído por 2 implantes curtos e 1 convencional,
foi o grupo com maior concentração de tensões de tração, atingindo, inclusive, valores
superiores a 600 µS e sua magnitude foi crescente em direção apical, conforme mostra o
gráfico 3. Apesar deste achado, o G2 foi estatisticamente semelhante ao G3 e G4 (p>0,05),
conforme mostra o teste estatístico na tabela 4. Já o G1, composto por 1 implante curto e 2
convencionais, apresentou tensões de tração de menor magnitude e de maior uniformidade ao
longo da área analisada (Figura 23 e Gráfico 3), com diferença estatisticamente significante
(p<0,05) demonstrada na tabela 4.
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Figura 23. Tensões horizontais (Ɛxx) determinadas após o carregamento puntiforme no segundo molar, de acordo
com os grupos (G1, G2, G3 e G4) e a presença/ausência de esplintagem das coroas (U e I).
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Gráfico 2. Distribuição das tensões horizontais (Ɛxx) para as coroas unidas ao longo da altura vertical do modelo
(mm), durante o carregamento puntiforme no segundo molar.
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Gráfico 3. Distribuição das tensões horizontais (Ɛxx) para as coroas isoladas ao longo da altura vertical do
modelo (mm), durante o carregamento puntiforme no segundo molar.

Quando

os

grupos

foram

comparados

individualmente

em

função

da

presença/ausência de esplintagem das coroas (G1U x G1I, G2U x G2I, G3U x G3I, G4U x
G4I), observou-se maior separação entre as curvas (Gráfico 4), demonstrando diferenças
estatisticamente significante para todos os grupos (p<0,05), tanto em relação às tensões de
compressão (Tabela 3) quanto de tração (Tabela 4). Além disso, a predominância de tensões
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de compressão e tração nos planejamentos com coroas unidas (traçado contínuo) e isoladas
(traçado descontínuo), respectivamente, visualizadas na figura 23, são confirmadas por meio
da análise do gráfico 4.
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Gráfico 4. Distribuição das tensões horizontais (Ɛxx) para o G1, G2, G3 e G4, em função da presença/ausência
de esplintagem das coroas, durante o carregamento puntiforme no segundo molar.
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Tabela 3. Mediana (µS) e distância interquartil (Q25 – Q75) das tensões de compressão (Ɛxx) determinadas após o
carregamento puntiforme no segundo molar, de acordo com os grupos e a presença/ausência de esplintagem das
coroas.

Grupos

G1

G2

G3

G4

Coroas Unidas

Coroas Isoladas

Mediana (Q25 – Q75)

Mediana (Q25 – Q75)

-345,00 (-222,92 – -579,53)

-24,07 (0,00 – -99,65)

A

CD

-73,18 (-31,00 – -223,88)

0,00 (0,00 – -52,06)

BD

C

-128,41 (-56,41 – -284,60)

0,00 (0,00 – -101,53)

B

C

-145,40 (-105,19 – -198,74)

-5,49 (0,00 – -62,40)

B

C

* Teste de Kruskal-Wallis complementado pelo teste de Dunn para múltiplas comparações.
* Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significante (p<0,05).

Tabela 4. Mediana (µS) e distância interquartil (Q25 – Q75) das tensões de tração (Ɛxx) determinadas após o
carregamento puntiforme no segundo molar, de acordo com os grupos e a presença/ausência de esplintagem das
coroas.

Grupos

G1

G2

G3

G4

Coroas Unidas

Coroas Isoladas

Mediana (Q25 – Q75)

Mediana (Q25 – Q75)

0,00 (0,00 – 0,00)

208,39 (169,48 – 246,18)

A

CE

82,23 (29,47 – 103,20)

396,08 (284,13 – 566,52)

AB

D

60,48 (0,00 – 136,78)

360,45 (152,40 – 442,90)

AB

CD

151,79 (37,78 – 218,35)

354,04 (156,41 – 459,96)

BE

CD

* Teste de Kruskal-Wallis complementado pelo teste de Dunn para múltiplas comparações.
* Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significante (p<0,05).
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5.2 Carregamento puntiforme na mesial do 2º pré-molar

As simulações realizadas com carregamento puntiforme no segundo pré-molar para
todos os grupos com coroas unidas e isoladas estão ilustradas na figura 24 e nos gráficos 5 e
6. A análise qualitativa mostrou uma predominância de tensões de compressão em todos os
planejamentos, sendo este evento confirmado por meio da análise quantitativa das tabelas 5 e
6. Além disso, nos grupos com coroas unidas, estas tensões se distribuíram com maior
intensidade.
Quando os grupos com coroas unidas foram analisados, o G4 (composto por 3
implantes convencionais) apresentou, qualitativamente, a maior concentração de tensões,
principalmente no terço cervical e médio do implante, sobretudo no elemento onde a carga foi
aplicada (Figura 24 e Gráfico 5). A análise comparativa através do teste de Kruskal-Wallis
complementado pelo teste de Dunn para múltiplas comparações revelou que a concentração
de tensões foi semelhante em todos os grupos (p>0,05), tanto para as tensões de compressão
(Tabela 5) quanto para as de tração (Tabela 6). Além disso, houve uma tendência na qual as
tensões diminuíram em magnitude no sentido apical, com exceção do G2, onde estas tensões
aumentaram em intensidade no terço médio e se mantiveram constantes no sentido apical,
conforme mostra o gráfico 5.
Já nos grupos com coroas isoladas, em geral, houve maior concentração de tensões na
região cervical, diminuindo a intensidade em direção apical e havendo confluência com
tensões de tração no G2 e G3 (Figura 24 e Gráfico 6). Na análise quantitativa, o G1
apresentou numericamente a maior concentração de tensão compressiva, atingindo, inclusive,
valores superiores a -438,63 µS (Mediana = -361,35 µS), sendo estatisticamente semelhante
ao G4 e diferente do G2 e G3 (Tabela 5). Quanto às tensões de tração, a maior concentração
foi constatada no G2, apresentando-se semelhante do ponto de vista estatístico ao G3 e G4
(p>0,05), enquanto que no G1, estas tensões foram quase inexistentes (Tabela 6).
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Figura 24. Tensões horizontais (Ɛxx) determinadas após o carregamento puntiforme no segundo pré-molar, de
acordo com os grupos (G1, G2, G3 e G4) e a presença/ausência de esplintagem das coroas (U e I).
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Gráfico 5. Distribuição das tensões horizontais (Ɛxx) para as coroas unidas ao longo da altura vertical do modelo
(mm), durante o carregamento puntiforme no segundo pré-molar.
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Gráfico 6. Distribuição das tensões horizontais (Ɛxx) para as coroas isoladas ao longo da altura vertical do
modelo (mm), durante o carregamento puntiforme no segundo pré-molar.

Na análise individual de cada grupo, em função da presença/ausência de esplintagem
das coroas (Gráfico 7), observou-se uma semelhança no padrão de distribuição de tensões no
G1, ao passo que nos demais grupos (G2, G3 e G4) estas tensões se concentram com maior
intensidade nos planejamentos com coroas unidas. Estes resultados foram confirmados por
intermédio da análise estatística, na qual o G1U e o G1I foram semelhantes (p>0,05) e nos
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demais grupos (G2, G3 e G4), os planejamentos com coroas unidas concentraram tensões de
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compressão em maior intensidade (p<0,05) (Tabelas 5).
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Gráfico 7. Distribuição das tensões horizontais (Ɛxx) para o G1, G2, G3 e G4, em função da presença/ausência
de esplintagem das coroas, durante o carregamento puntiforme no segundo pré-molar.
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Tabela 5. Mediana (µS) e distância interquartil (Q25 – Q75) das tensões de compressão (Ɛxx) determinadas após o
carregamento puntiforme no segundo pré-molar, de acordo com os grupos e a presença/ausência de esplintagem
das coroas.

Grupos

G1

G2

G3

G4

Coroas Unidas

Coroas Isoladas

Mediana (Q25 – Q75)

Mediana (Q25 – Q75)

-309,25 (-222,54 – -493,03)

-361,35 (-158,75 – -438,63)

AB

BD

-560,13 (-259,37 – -621,98)

-108,26 (0,00 – -282,19)

AB

C

-372,97 (-199,96 – -552,80)

-92,28 (-21,07 – -224,11)

AB

C

-356,67 (-273,17 – -654,85)

-205,52 (-173,28 – -280,94)

AB

CD

* Teste de Kruskal-Wallis complementado pelo teste de Dunn para múltiplas comparações.
* Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significante (p<0,05).

Tabela 6. Mediana (µS) e distância interquartil (Q25 – Q75) das tensões de tração (Ɛxx) determinadas após o
carregamento puntiforme no segundo pré-molar, de acordo com os grupos e a presença/ausência de esplintagem
das coroas.

Grupos

G1

G2

G3

G4

Coroas Unidas

Coroas Isoladas

Mediana (Q25 – Q75)

Mediana (Q25 – Q75)

0,00 (0,00 – 15,79)

0,00 (0,00 – 38,03)

AB

B

0,00 (0,00 – 0,00)

172,11 (0,00 – 238,92)

AB

C

11,72 (0,00 – 84,05)

109,96 (0,00 – 235,11)

ABC

C

0,00 (0,00 – 13,24)

52,87 (11,86 – 113,80)

AB

C

* Teste de Kruskal-Wallis complementado pelo teste de Dunn para múltiplas comparações.
* Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significante (p<0,05).
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5.3 Carregamento oclusal distribuído

A figura 25 e os gráficos 8 e 9 mostram o padrão de distribuição das tensões
horizontais (Ɛxx) para todos os planejamentos, incluindo as próteses com coroas unidas e
isoladas, após o carregamento oclusal distribuído.
A semelhança do carregamento no segundo pré-molar, as tensões de compressão
foram predominantes em todos os planejamentos, com maior intensidade nos grupos com
coroas unidas e se distribuíram em toda área sob o dente e os implantes.
Comparando os planejamentos com coroas unidas, o G3 (composto por 3 implantes
curtos) foi o grupo que concentrou uma maior quantidade de tensões compressivas na região
cervical dos implantes (Figura 25), sendo, este achado, confirmado pelo Gráfico 8. Nos
demais grupos (G1, G2 e G4) o padrão de distribuição foi semelhante, sendo que a
coexistência de tensões de tração e compressão foi mais frequente nos grupos com coroas
unidas. A análise comparativa por meio da ANOVA complementada pelo teste de Tukey, em
função das tensões de compressão, revelou uma concentração média no G1 (-464,04 ±
106,46) e G3 (-474,39 ± 179,54) estatisticamente semelhantes entre si (p>0,05) e maior do
que os demais grupos (p<0,05) (Tabela 7).
Por outro lado, nos grupos com coroas isoladas, uma zona de compressão, seguida por
uma faixa onde as tensões se anulam e por uma zona de tensão, ficaram bem mais evidente
(Figura 25). Qualitativamente, tanto o padrão de distribuição quanto a magnitude das tensões
de compressão, foram semelhantes nos quatro grupos (Gráfico 9) e estes achados foram
confirmados por teste estatístico, onde nenhuma diferença foi encontrada (p<0,05) (Tabela 7).
Em relação às tensões de tração, elas estiveram presentes em maior magnitude no G4,
tanto para coroas unidas (222,62 ± 66,84) quanto para isoladas (114,24 ± 56,56) (Tabela 8).
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Figura 25. Tensões horizontais (Ɛxx) determinadas após o carregamento oclusal distribuído, de acordo com os
grupos (G1, G2, G3 e G4) e a presença/ausência de esplintagem das coroas (U e I).
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Gráfico 8. Distribuição das tensões horizontais (Ɛxx) para as coroas unidas ao longo da altura vertical do modelo
(mm), durante o carregamento oclusal distribuído.
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Gráfico 9. Distribuição das tensões horizontais (Ɛxx) para as coroas isoladas ao longo da altura vertical do
modelo (mm), durante o carregamento oclusal distribuído.

Quando

os

grupos

foram

comparados

individualmente,

em

função

da

presença/ausência de esplintagem das coroas (Gráfico 10) as próteses com coroas unidas
apresentaram maior concentração de tensões compressivas do que as isoladas no G1 e G3,
ambos com diferença estatisticamente significante (p<0,05) (Tabela 7). Por outro lado, não
houve diferença significativa entre coroas unidas e isoladas, no G2 e G4 (p>0,05) (Tabela 7).
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Gráfico 10. Distribuição das tensões horizontais (Ɛxx) para o G1, G2, G3 e G4, em função da presença/ausência
de esplintagem das coroas, durante o carregamento oclusal distribuído.
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Tabela 7. Média (µS) e desvio padrão (DP) das tensões de compressão (Ɛxx) determinadas após o carregamento
oclusal distribuído, de acordo com os grupos e a presença/ausência de esplintagem das coroas.

Grupos

G1

G2

G3

G4

Coroas Unidas

Coroas Isoladas

Média (DP)

Média (DP)

-464,04 (106,43)

-267,98 (63,83)

A

CD

-272,45 (73,89)

-245,46 (88,60)

BD

CD

-474,39 (179,54)

-248,69 (104,19)

A

CD

-290,79 (55,68)

-259,13 (91,18)

BD

CD

* ANOVA complementado pelo teste de Tukey.
* Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significante (p<0,05).

Tabela 8. Média (µS) e desvio padrão (DP) das tensões de tração (Ɛxx) determinadas após o carregamento
oclusal distribuído, de acordo com os grupos e a presença/ausência de esplintagem das coroas.

Grupos

G1

G2

G3

G4

Coroas Unidas

Coroas Isoladas

Média (DP)

Média (DP)

167,46 (81,19)

56,24 (27,14)

AB

DE

191,01 (100,71)

26,59 (26,64)

AC

D

127,16 (63,66)

89,51 (21,18)

BF

EF

222,62 (66,84)

114,24 (56,56)

C

F

* ANOVA complementado pelo teste de Tukey.
* Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significante (p<0,05).
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5.4 Análise da proporção coroa/implante (C/I)

Quanto à proporção C/I, pode-se perceber que a metodologia anteriormente descrita
para padronizar as dimensões das coras unidas e isoladas foi efetiva, com discrepâncias
pequenas entre si, tanto nos implantes curtos quanto nos convencionais (p>0,05).
Adicionalmente, as coroas utilizadas na reabilitação dos implantes curtos apresentaram uma
proporção C/I média cerca de 2,5 vezes maior do que nos implantes convencionais (Tabela 9).
A análise qualitativa das imagens revelou, em geral, altas concentrações de tensões
adjacentes aos implantes curtos, principalmente nos planejamentos com coroas unidas,
quando submetidas ao carregamento puntiforme no segundo pré-molar.

Tabela 9. Media (mm) e desvio padrão das proporções C/I para todos os grupos, de acordo com os implantes
curtos e convencionais.

n

Média

Desvio padrão

p*

Coroas unidas

6

2,42

0,08

0,090

Coroas isoladas

6

2,50

0,06

Total

12

2,46

0,08

Coroas unidas

6

0,97

0,04

Coroas isoladas

6

0,99

0,03

Total

12

0,98

0,03

Implantes curtos

Implantes convencionais

* Teste t de Student
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A principal consequência da perda dentária prolongada é a reabsorção acentuada do
osso alveolar em resposta à ausência de estimulação gerada pelo ligamento periodontal e, esse
aspecto, ocorre de forma mais severa nas regiões posteriores da mandíbula, na qual o padrão
de reabsorção é predominantemente vertical (Telles et al., 2004). Dessa forma, reabilitar áreas
edêntulas posteriores com altura óssea reduzida torna-se uma tarefa difícil, já que a utilização
de implantes convencionais é, na maioria das vezes, contraindicada (Perdijk et al., 2011) e
cirurgias de enxerto para aumentar a altura óssea pode gerar altos índices de morbidade (das
Neves et al., 2006; Raviv et al., 2010; Perdijk et al., 2011).
O método utilizado para análise da distribuição de tensões foi a CID, o qual permite
uma avaliação com alta precisão da distribuição de tensões em torno dos implantes,
principalmente, por ser um método 3D e totalmente automatizado, excluindo, portanto, uma
possível influência do operador. Além disso, tem a capacidade de avaliar a dinâmica das
tensões de forma contínua, com base na análise de sucessivas imagens obtidas durante a
aplicação de uma carga (Amodio et al., 2003). Assim, dentre os métodos capazes de qualificar
e quantificar a distribuição de tensões, a CID tem sido bastante confiável, de modo que, neste
estudo, sua reprodutibilidade foi confirmada estatisticamente, onde simulações repetidas de
uma mesma situação clínica demonstraram ausência de significância estatística (Gráfico 1 e
Tabela 2). Foi com base nestas considerações e na escassez de estudos na literatura
envolvendo este método, que a CID foi escolhida como método de análise neste estudo.
Para confirmar a viabilidade de utilização do método de CID, Tiossi et al. (2013)
compararam a mesma situação clínica através dos métodos de CID e elementos finitos e
constataram que a CID é uma ferramenta útil para a validação de modelos de elementos
finitos.
Outra vantagem do método de CID é a capacidade que ele tem de determinar as
tensões horizontais (Ɛxx – tração e compressão) e de cisalhamento (Ɛxy), entretanto, para fins
comparativos entre os diversos planejamentos, as tensões horizontais foram utilizadas como
referência neste estudo. Tanto as tensões de tração, quanto as de compressão podem coexistir
em uma determinada área do osso alveolar, sendo que o pico de tensão é frequentemente
encontrado perto de onde a carga é aplicada, ou seja, próximo ao colar cervical do implante e
imediatamente abaixo da crista óssea marginal (Meijer et al., 1992). Com base nisso, uma
área localizada sob o carreamento (3 x 10 mm) foi utilizada para fins comparativos entre os
diversos planejamentos.
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Outra abordagem bastante discutida diz respeito à necessidade ou não de esplintar
coroas para melhorar a distribuição de tensões peri-implantares. A grande maioria dos estudos
na literatura mostra uma distribuição de tensões mais uniforme em próteses com coroas
unidas (Misch et al., 2006; Anitua; Orive, 2010; Menani et al., 2011; Tiossi et al., 2011;
Naves et al., 2013), embora alguns autores recomendem a utilização de próteses unitárias em
detrimentos das ferulizadas com a intenção de obter próteses mais passivas (Solnit; Schneider,
1998).
Considerando estas abordagens, este estudo avaliou o comportamento biomecânico de
diversos planejamentos para a reabilitação protética de um espaço edêntulo posterior da
mandíbula com implantes curtos e convencionais, visando uma alternativa para os pacientes,
sobretudo os comprometidos sistemicamente, que não podem ser submetidos à cirurgias de
enxerto ósseo, bem como, evitando, possivelmente, lesões em estruturas anatômicas nobres
como o nervo alveolar inferior.
Na comparação entre os diversos planejamentos após o carregamento puntiforme na
distal do segundo molar, a análise qualitativa deste estudo revelou uma predominância de
tensões de compressão nos grupos onde as próteses apresentaram coroas unidas e tração nos
grupos com coroas isoladas (Figura 23, Gráficos 2 e 3), sendo estes achados confirmados
pelos resultados quantitativos (p<0,05) (Tabelas 3 e 4). Complementando estes resultados, a
magnitude das tensões medianas encontradas nos grupos com coroas unidas foram
consideravelmente inferiores, com exceção do G1U, onde, apesar da predominância das
tensões de compressão, sua magnitude foi superior ao G1I (Tabela 3). Para esta simulação,
tais resultados demonstram que a esplintagem das coroas parece ter um prognóstico mais
favorável quando comparado aos planejamentos com coroas isoladas, uma vez que, conforme
descreve Reilly e Burstein (1975), o osso alveolar resiste melhor às tensões de compressão do
que tração, sendo a resistência máxima do osso cortical ao redor dos implantes de 173 e 100
MPa, respectivamente. Diante, destas circunstâncias, caso os valores de tensão excedam à
resistência máxima do osso, os fenômenos de reabsorção iniciam, podendo, na pior das
hipóteses, culminar com a perda total do implante.
A literatura é vasta em estudos que associam o sucesso de reabilitações
implantossuportadas a próteses com coroas unidas (Guichet et al., 2002; Misch et al., 2006;
Menani et al., 2011; Tiossi et al., 2011; Naves et al., 2013). Essa alta taxa de sucesso se deve,
também, a capacidade que coroas unidas têm de distribuir as tensões de forma mais uniforme

Raniel Fernandes Peixoto

Discussão |

86

ao longo dos implantes. Entretanto, um estudo recente realizado por Nissan et al. (2010), com
extensômetros posicionados na cervical dos implantes, mostraram valores maiores de tensões
nas coroas unidas (3348,54 µS) em comparação às isoladas (988,57 µS) e, com esses
resultados,

os

autores

sugerem

que

o

conceito

de

esplintagem

das

próteses

implantossuportadas deve ser revisto e que a relevância clínica destes achados necessita de
maior investigação.
Outra constatação feita com base na análise das imagens entre os planejamentos com
coroas unidas, diz respeito à concentração de tensões de compressão, em maior intensidade,
envolvendo os implantes curtos, principalmente no G1 e G3 e em menor intensidade no G4,
onde todos os implantes são de comprimento convencional. Estes achados sugerem que a
concentração de tensões peri-implantares é inversamente proporcional ao comprimento do
implante, apesar da ausência de significância estatística entre o G2, G3 e G4 (p>0,05; Tabela
3), corroborando com alguns autores que também encontraram valores de tensões maiores em
implantes curtos (Petrie; Williams, 2005; de Carvalho et al., 2012; Toniollo et al., 2012). Por
outro lado, Meijer et al. (1992) observaram que o comprimento do implante influenciou
pouco na concentração de tensões, discordando de Pierrisnard et al. (2003) que observaram,
por meio do método de elementos finitos, maiores tensões transmitidas por implantes longos
(12 mm) quando comparados ao curtos (6 mm). Os autores justificam este achado afirmando
que, sob mesma tensão, implantes curtos podem sofrer uma leve rotação, gerando uma
pequena deformação óssea, o que não acontece com implantes longos, que transmitem maior
carga à região peri-implantar, devido sua rigidez.
Martinelli (2011) realizou um estudo com o mesmo delineamento experimental desta
pesquisa, usando coroas metalocerâmicas unidas e avaliou a distribuição de tensões por meio
da análise fotoelástica. Na simulação com carregamento no segundo molar constatou-se uma
maior concentração de tensões nas áreas adjacentes ao implante do segundo molar (elemento
onde a carga foi aplicada), corroborando com os resultados encontrados nesta pesquisa.
Entretanto, a tensão média resultante, encontrada por ela, foi maior no grupo com 3 implantes
convencionais e este achado, difere dos resultados encontrados nesta pesquisa, onde as
maiores concentrações de tensões foram visualizadas no G1 (1 implante curto e 2
convencionais). Tal evento, encontrado no estudo de Martinelli (2011), pode ser justificado
pela presença de tensão residual consideravelmente maior no grupo com os 3 implantes
convencionais (71,49 MPa) após o torque de 10 N.cm.
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O carregamento puntiforme na mesial do segundo pré-molar foi a segunda simulação
realizada neste estudo. Para fins comparativos entre os diversos planejamentos, a área sob o
carregamento foi selecionada. A análise qualitativa mostrou uma predominância de tensões de
compressão em todos os planejamentos e a magnitude destas tensões foi consideravelmente
maior nos grupos com coroas unidas (p<0,05) (Figura 24, Gráficos 5 e 6, Tabela 5). Outro
agravante é que o osso adjacente ao implante intermediário da esplintagem sofreu as maiores
consequências, apresentando, nesta situação de carregamento, um pior prognóstico. Isso se
deve porque este implante está num zona de transição entre tensões de tração (do lado oposto
ao carregamento) e de compressão (do lado onde ocorre o carregamento), como ocorre em
ensaios de flexão de um ponto, sendo que a resultante destas forças pode ser mais prejudicial
e gerar, na pior das hipóteses, a perda do implante. É por conta desta possibilidade, que alguns
clínicos preferem reabilitar casos como este, através de coroas isoladas, as quais
apresentaram, nessa pesquisa, uma menor concentração de tensões peri-implantares no
elemento intermediário.
Dentre os grupos com coroas isoladas, a utilização de 3 implantes curtos (G3) ou a
combinação de 2 implantes curtos com 1 convencional (G2) parecem ser os planejamentos
que melhor distribuem as tensões e ambos apresentaram o mesmo comportamento
biomecânico do planejamento com 3 implantes convencionais (G4) (p>0,05), apesar da
magnitude das tensões ser numericamente maior do que o G2 e G3.
Assim, outro aspecto importante que foi verificado neste estudo, diz respeito à
capacidade que as próteses com coroas isoladas tiveram em promover boa distribuição de
tensões, já que, normalmente, estas tensões tenderiam a se concentrar na região peri-implantar
do elemento onde a carga foi aplicada. Nessa perspectiva, estes achados elucidam a
importância do contato interproximal efetivo na distribuição de tensões, bem como,
melhorando a estabilização e contenção das forças não axiais. Guichet et al. (2002) afirmam
que o contato excessivo entre coroas isoladas pode levar a uma situação de não-passividade,
acarretando maior concentração de tensões e se configurando como um procedimento de
difícil ajuste clinicamente. Caso opte-se pela esplintagem das coroas, os quatro planejamentos
estudados demonstraram semelhança tanto no padrão de distribuição quanto na magnitude
destas tensões.
A última situação analisada deste estudo buscou simular uma arcada antagonista em
MIH com contatos simultâneos efetivos em todos os elementos. A análise qualitativa mostrou,
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assim como no carregamento puntiforme no segundo pré-molar, uma predominância de
tensões compressivas em todos os planejamentos, com maior intensidade nos grupos com
coroas unidas, sobretudo no G1 (1 implante curto e 2 convencionais) e G3 (3 implantes
curtos) (p<0,05) (Figura 25, Gráficos 8, 9 e 10, Tabela 7). Adicionalmente, o prognóstico foi
melhor nos grupos com coroas isoladas, independente do planejamento (p>0,05). Diferente
dos resultados encontrados nesta pesquisa, Martinelli (2011) observou maior concentração de
tensões no modelo com 3 implantes convencionais (G4), entretanto, a autora reforça a
importância da passividade das próteses parafusadas, já que o resultado encontrado por ela
pode estar superestimado, uma vez que a presença de tensão residual após o aperto do
parafuso foi consideravelmente maior neste mesmo grupo.
Assim, um dos pré-requisitos para o sucesso e manutenção da osseointegração é a
obtenção de um assentamento o mais passivo possível da prótese implantossuportada, já que
as distorções geradas após os procedimentos de fundição e soldagem são preocupantes
quando múltiplos implantes são utilizados para suportar próteses parciais fixas (Guichet et al.,
2002).
Os resultados do presente trabalho revelam, ainda, a importância do ajuste oclusal
antagonista realizado de maneira criteriosa para que implantes não sejam sobrecarregados
(Aparício, 1994; Raviv et al., 2010), o que poderia implicar em fratura do parafuso do
intermediário, do implante, reabsorção óssea cervical e, até mesmo, perda da osseointegração
(Rangert et al., 1995; Goodacre et al., 2003; Misch et al., 2005).
Segundo Tawil e Tawil (2009), resultados em longo prazo mostram que em casos de
boa densidade óssea, bom controle de oclusão e parafunção, os implantes longos e curtos têm
o mesmo resultado. No entanto, não se pode ignorar o fato de que eles exercem tensões
diferentes ao osso em que estão implantados, já que, como constatado por Tada et al. (2003),
de acordo com a densidade óssea, diferentes tensões são geradas e transmitidas, influenciando
diretamente no comportamento biomecânico dos implantes. Assim, pacientes com estado
patológico de oclusão, como um eventual bruxismo, necessitam de cuidadosa avaliação
previamente a instalação de próteses implantossuportadas, especialmente em situações de
coroas longas associadas a implantes curtos, que podem gerar tensões além do limite
fisiológico do osso circundante.
Com relação à abordagem que envolve a associação de implantes curtos com coroas
longas, alguns estudos longitudinais afirmam que próteses implantossuportadas com altas

Raniel Fernandes Peixoto

Discussão |

89

proporções C/I podem ser utilizadas com segurança para restaurar áreas edêntulas posteriores,
em virtude da taxa de sobrevida cumulativa encontrada (Blanes et al., 2007; Bird et al., 2010).
Entretanto, esta é uma questão que merece atenção especial e deve ser mais bem estudada,
pois o presente estudo constatou, por intermédio da análise qualitativa das imagens (Figuras
23, 24 e 25), alta concentração de tensões em áreas adjacentes aos implantes curtos,
principalmente nas situações de carregamento no segundo pré-molar e esse achado corrobora
com Toniollo et al. (2012), que constataram concentração de tensões na ordem de 50% e 80%
maior nos implantes curtos (5 mm de comprimento) quando comparado aos convencionais
(11 e 13 mm de comprimento) em osso cortical e trabecular, respectivamente, através do
método de elementos finitos, sugerindo uma avaliação cuidadosa e ajuste oclusal efetivo, para
melhor distribuir as tensões peri-implantares. Apesar destas constatações, a metodologia
utilizada neste estudo não permite inferir sobre possíveis relações entre proporção C/I e
distribuição de tensões, pois as áreas de interesse quantificadas limitaram-se às regiões
subjacentes à aplicação da carga.
De forma similar, Sotto-Maior et al. (2012) mostraram aumento progressivo na
concentração de tensões (MPa) de 23,1 ± 2,1 (C/I = 1:1) para 55,4 ± 39,0 (C/I = 2,5:1),
proporcionalmente ao aumento da relação C/I, entretanto, afirmam que a carga oclusal
aplicada é mais crítica na concentração de tensões em torno do implante do que propriamente
a proporção C/I, ao demonstrarem que a proporção C/I e o carregamento oclusal foram
responsáveis por 22,47% e 50,12% da tensão total no osso cortical, respectivamente.
Atualmente, reabilitações protéticas com coroas metaloplásticas não são frequentes,
mas podem ser uma boa alternativa, principalmente, para pacientes com baixo poder
aquisitivo. Pensando no comportamento biomecânico, a utilização de próteses recobertas por
resina pode ser justificada em função da resiliência e do baixo módulo de elasticidade
contribuir para dissipar as forças de impacto da mastigação, absorvendo parte das cargas
aplicadas. Isso, de fato, não ocorre com as cerâmicas, uma vez que devido sua rigidez
característica, não é considerada um bom material para absorção de cargas e as forças que
incidem sobre a superfície oclusal, são transmitidas diretamente ao osso (Soumeire; Dejou,
1999; Ciftci; Canay, 2001; Conserva et al., 2009; Tiossi et al., 2012). Os resultados benéficos
da reabilitação com próteses metaloplásticas na distribuição de tensões ao redor dos implantes
são constatados em alguns estudos (Inan; Kesin, 1999; Tiossi et al., 2012). Por estes motivos,
esta pesquisa foi realizada com coroas metaloplásticas.
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Mesmo diante de todas as considerações descritas até aqui, o método de CID, assim
como os demais estudos in vitro, apresentam certas limitações que podem dificultar a
obtenção de conclusões e, consequentemente, impedir a extrapolação dos resultados para
situações clínicas. Os modelos utilizados neste estudo foram confeccionados com resina de
poliuretano F16 (Axon) e, como tais, apresentam alto módulo de elasticidade, são sólidos
(homogêneos e sem porosidade), isotrópicos (propriedades mecânicas são as mesmas em
todas as direções em um mesmo ponto do elemento estrutural) e foi assumido 100% de
integração com o poliuretano. Por outro lado, o osso alveolar apresenta módulo de
elasticidade diferente (Medular: 1,37 GPa; Cortical: 13,700 GPa) (Ko et al., 1992; Ciftci;
Canay, 2000), são estruturalmente heterogêneos pela presença de osso medular e cortical,
anisotrópicos (propriedade mecânicas diferem em todas as direções) e a osseointegração está
sujeita a alterações ao longo do tempo (Akça; Iplikçioglu, 2002).
Tentando sanar os problemas de cunho metodológico envolvendo a isotropia dos
modelos de elementos finitos, Akagawa et al. (2003) utilizaram dois diferentes modelos, um
deles reproduzindo o trabeculado ósseo, com “espaços vazios” representando o osso
esponjoso e o outro modelo, totalmente sólido. Eles obtiveram diferentes valores nas tensões
de Von Misses entre os modelos e concluíram que na tentativa de construir um modelo mais
fiel, há possibilidades de cometer outros erros que levam à falhas na obtenção de resultados
corretos, uma vez que a presença de espaços vazios não representa a realidade in vivo, já que
tais trabeculados, na realidade, contém substâncias.
Apesar de todas estas limitações técnicas, o padrão de distribuição das tensões no osso
alveolar tende a ser semelhante à resina de poliuretano e os resultados deste estudo podem dar
subsídios às pesquisas subsequentes, sejam elas in vitro ou propriamente in vivo e promover
um embasamento científico mais acurado acerca das causas de sucessos e insucessos dos
implantes. Além disso, outros planejamentos, como a presença de cantilever posterior podem
ser estudados e comparados aos planejamentos descritos nesta pesquisa, todavia, estudos
clínicos randomizados em longo prazo são necessários para identificar o sucesso clínico da
reabilitação de áreas edêntulas posteriores com implantes curtos.
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Dentro das limitações metodológicas deste estudo descritas anteriormente e com base
nos resultados obtidos, pode-se concluir que:

1. A análise pelo método de CID demonstrou ter reprodutibilidade efetiva, mostrando
similaridades entre os aspectos qualitativos e quantitativos encontrados.
2. Os planejamentos com coroas unidas apresentaram maior concentração de tensões
de compressão, durante os carregamentos puntiforme no segundo pré-molar e
oclusal distribuído. Adicionalmente, tensões de tração foram predominantes nos
planejamentos com coroas isoladas, durante o carregamento no segundo molar.
3. Considerando as três situações de carregamento oclusal, a associação de implantes
curtos e convencionais parece ser bom planejamento, tanto em próteses com
coroas unidas quanto isoladas.
4. A associação entre coroas longas e implantes curtos, numa proporção C/I de
aproximadamente 2,5:1, parece gerar uma concentração de tensões em maior
intensidade, principalmente no carregamento puntiforme no segundo pré-molar.
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