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RESUMO 

 

O desenvolvimento e a utilização dos implantes dentários na reabilitação oral 

dos pacientes edêntulos proporcionaram o restabelecimento da função mastigatória, 

da estética e a melhora substancial da qualidade de vida dos pacientes que 

procuram pela reabilitação por meio de próteses implanto suportadas, registrando 

alto índice de sucesso. O objetivo deste trabalho foi avaliar e comparar o 

comportamento biomecânico da infraestrutura metálica e implantes dentários em 

próteses mandibulares tipo protocolo, em configurações sobre três e quatro 

implantes, utilizando o método de elementos finitos (MEF). Este procedimento foi 

realizado com a utilização de dois protótipos de mandíbula com três implantes e 

outro com quatro implantes. A partir disso, foram gerados dois modelos virtuais 

simulando a mandíbula e as próteses totais (Solidworks – 2016)  e foram analisados 

pelo programa de simulação ANSYS. Na análise da qualidade das malhas, dados 

obtidos geraram a confecção de um gráfico representado pelo número total de 

elementos versus tensão média exercida. Forças compressivas foram aplicadas nos 

cantilevers de ambos os protocolos para simular as forças de mastigação com 

intensidade de 1470 Mpa. Os resultados mostraram que o protocolo de três 

implantes não só suporta a carga exercida como o faz de maneira mais eficiente que 

o protocolo de quatro implantes. As simulações realizadas com três implantes 

apresentaram menores tensões nas infraestruturas e implantes, e diminuição do 

estresse compressivo no osso peri-implantar quando comparado ao protótipo com 

quatro implantes.  

Palavras-chave: Implantes dentários. Biomecânica. Mandíbula. Análise de 

Elementos Finitos 



ABSTRACT 

The development and use of dental implants in the oral rehabilitation of 

edentulous patients provided the restoration of masticatory function, aesthetics and 

substantial improvement in the quality of life of patients seeking rehabilitation through 

implant supported prostheses, with high success rate. The objective of this work has 

been to evaluate and compare the biomechanical behavior of metallic infrastructure 

and dental implants in protocol-type mandibular prostheses, in configurations on 

three and four implants, using the finite element method (FEM). This procedure was 

performed using two mandibular prototypes with three implants and another with four 

implants. From that, two virtual models were generated simulating the mandible and 

the total dentures (Solidworks - 2016) and they were analyzed by the ANSYS 

simulation program. In the analysis of the quality of the meshes, data obtained 

generated a graph represented by the total number of elements versus the average 

tension exerted. Compressive forces were applied to the cantilevers of both protocols 

to simulate masticatory forces with intensity of 1470 Mpa. The results showed that 

the three implant protocol not only supports the load exerted, but does it more 

efficiently than the four implant protocol. Simulations performed with three implants 

have shown lower stresses in infrastructures and implants, and a decrease in 

compressive stress in the peri-implant bone when compared to the prototype with 

four implants.  

 

Keywords: Dental Implants. Biomechanics. Mandible. Finite Element Analysis  
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1 INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento e a utilização dos implantes dentários na reabilitação oral 

dos pacientes edêntulos proporcionaram (Branemark et al., 1977) o 

restabelecimento da função mastigatória, da estética e a melhora substancial da 

qualidade de vida dos pacientes que procuram pela reabilitação protética por meio 

de próteses implanto suportadas e que registram nos dias atuais um alto índice de 

sucesso. 

Branemark et al. (1977) preconizou, para pacientes que tinham perdido todos 

os dentes há muito tempo e que não apresentavam disponibilidade óssea em 

regiões posteriores, um protocolo para reabilitação inferior com a instalação de 

quatro a seis implantes entre os forames mentuais com diâmetro de 3,75 mm, 

proporcionando sustentação para próteses fixas com extensão distal ou cantilevers 

(NACONECY et al., 2010).  

Muitos centros de pesquisa respaldaram, ao longo de anos de 

monitoramento, com altos índices de previsibilidade e confiabilidade, o sucesso 

desse tratamento, aliados à expectativa do paciente que pode ser reabilitado mais 

rapidamente (ENGSTRAND et al., 2003). Modificações no projeto original foram 

propostas para redução no número de implantes suporte e alterações do tipo de 

componente protético (ATTARD; ZARB, 2004). 

O desenvolvimento de protocolos de tratamento para próteses fixas de arco 

completo mandibular usando quatro implantes em vez de cinco ou seis implantes foi 

estimulado pelos resultados de análises de carga de implantes e pesquisas clínicas 

(RANGERT et al., 1995; CAPELLI et al., 2007) 

Aproximadamente 90% das falhas nos implantes são devidos a fatores 

mecânicos, como afrouxamento ou fratura de parafusos de pilar e de próteses. Por 

isso, a avaliação do comportamento biomecânico da prótese sobre implante é um 

parâmetro fundamental para se conseguir a adaptação passiva que se traduz pela 

ausência de tensões, diminuindo assim as falhas mecânicas que podem atrapalhar o 

sucesso do trabalho restaurador. O conhecimento de cada um desses fatores, seu 

efeito na transmissão da tensão e a interação entre eles levam ao sucesso da 

reabilitação protética (ZARB; SCHMITT, 1990; NAERT et al., 1992; NEVES  et al., 

2005;  MICHALAKIS et al., 2014). 
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Fraturas de implantes e desaperto dos parafusos podem estar relacionados a 

fatores de risco como hábitos parafuncionais, que podem originar carregamentos 

oclusais descontrolados e excessivos. As complicações biológicas advindas da 

desadaptação da estrutura protética sobre os implantes incluem reações adversas 

nos tecidos circundantes que podem levar a uma reabsorção óssea peri-implantar, 

dores na região e até uma possível perda da ósseo integração (ADELL et al., 1981; 

CARLSON; CARLSON, 1994). 

Bellini et al (2009) observaram que a inclinação dos implantes distais pode 

proporcionar uma vantagem biomecânica na redução das tensões sobre estes 

implantes. Esta teoria também foi corroborada por Bevilacqua et al (2008) que, por 

meio dos estudos de análise dos elementos finitos, revelaram que implantes distais 

inclinados diminuem o estresse no osso e estruturas peri-implantares.  

Assunção et al. (2009) estudaram os três principais métodos de avaliação de 

tensões, com o objetivo de prever o comportamento biomecânico dos implantes 

ósseo integrados. Os métodos estudados foram: a análise fotoelástica, a análise 

através de extensômetros e a análise por elementos finitos. Afirmaram que, a 

análise por fotoelasticidade fornece boa informação qualitativa sobre a localização 

global e concentração de tensão, mas fornece limitações quanto às informações 

quantitativas de tensões. O método serve como uma ferramenta importante para 

determinar os pontos críticos de concentração de tensões no material e é 

frequentemente usado para determinar fatores de concentração de estresse em 

geometrias irregulares. A aplicação da extensometria nos implantes dentários é 

baseada no uso da resistência elétrica e é associado a equipamentos que fornecem 

as medidas de tensão tanto em estudos in vitro como in vivo, realizadas sobre 

cargas dinâmica e estática. No entanto, o método dos extensômetros fornece 

apenas dados sobre os medidores de tensão. 

 No mesmo trabalho, Assunção et al. (2009) avaliaram que a análise dos 

elementos finitos pode simular a tensão, quando usado um modelo criado em 

computador para calcular a tensão, a deformação e o deslocamento. Essa análise 

tem a vantagem de permitir que várias condições possam ser alteradas facilmente e 

permite a medição da distribuição das tensões ao redor dos implantes em pontos 

que são difíceis de examinar clinicamente. Em suma, concluíram que todas as três 

metodologias podem ser úteis para avaliar o comportamento biomecânico dos 

implantes próximo da condição clínica real, mas o pesquisador deve ter 
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conhecimento suficiente sobre o modelo de fabricação (delineamento experimental) 

e uma acurada análise dos resultados.  
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2 PROPOSIÇÃO 

O objetivo deste trabalho foi avaliar e comparar o comportamento 

biomecânico da infraestrutura metálica e implantes dentários em próteses 

mandibulares tipo protocolo, em configurações sobre três e quatro implantes.  
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

A utilização de implantes dentários na reabilitação oral e o alto índice de 

sucesso desse procedimento comprovam a eficácia do fenômeno da 

osseointegração, segundo o protocolo de Branemark. Entretanto, apesar do alto 

índice de sucesso, podem existir complicações, pois o comportamento biomecânico 

dos implantes dentais é diferente dos dentes naturais, devido ao fato de serem 

desprovidos de ligamento periodontal. Dessa forma, toda a força mastigatória é 

transmitida ao osso de suporte (JEMT et al., 1990). 

Atualmente, o sucesso ou insucesso do tratamento com implantes ósseos 

integrados está relacionado com a maneira como as cargas são transmitidas e 

absorvidas pelo tecido ósseo vizinho. Diversos fatores contribuem para essa 

situação de estresse no tecido ósseo, entre eles: a posição e angulação do implante, 

característica da superfície do implante, magnitude e direção da carga, desenho do 

implante (forma, comprimento, diâmetro), tipo de prótese, tipo de conexão protética 

na distribuição de cargas das próteses sobre implantes, quantidade e qualidade do 

tecido ósseo. Os tipos principais de força que atuam sobre o implante são: axial e 

oblíqua. A força axial distribui a tensão ao longo eixo do implante, sendo mais 

favorável à longevidade do implante, entretanto, a força oblíqua gera maior tensão 

no implante assim como no tecido ósseo circundante (RANGERT et al., 1995).  

Nesse processo de osseointegração, ainda são observadas algumas falhas 

que podem ser precoces ou tardias. As falhas precoces acontecem durante ou após 

a cirurgia e comprometem o processo de osseointegração. As falhas tardias 

acontecem após a instalação das próteses e podem ocorrer pela perda de tecidos 

de suporte ou peri-implantite, ou por problemas biomecânicos onde se incluem as 

fraturas pela sobrecarga mecânica (PIATTELLI et al., 1998). 

Essa força no sentido perpendicular simula a força mastigatória e que pode 

acontecer também quando os pacientes apresentam algum tipo de trauma oclusal, 

são portadores de bruxismo, possuem interferências oclusais nos movimentos de 

lateralidade e protrusão, reabilitações com implantes inclinados e próteses tipo 

“cantilever” (ISIDOR, 2006).  

O carregamento oblíquo excessivo provoca deformações na plataforma dos 

implantes e que pode levar à perda o implante. Por isso, ressaltamos a importância 

de um planejamento protético e ajuste oclusal bem realizado, principalmente em 
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pacientes com implantes inclinados, hábitos parafuncionais e em situações de 

cantilever, no intuito de diminuir as forças oblíquas ( COPPEDÊ et al., 2009).  

Os implantes sofrem uma força de alavanca quando, sobre os cantilevers, 

existe a atuação de forças mastigatórias que geram tensões pelo torque e pelo 

momento fletor (GEREMIA et al., 2009; NACONECY et al., 2010) entretanto, com a 

instalação de implantes inclinados ocorre uma diminuição dos cantilevers por uma 

melhor distribuição das plataformas dos implantes (MALÓ; RANGERT; NOBRE, 

2003; VASCONCELOS et al., 2005; FERREIRA et al., 2014). 

Bevilacqua et al. (2008) avaliaram vários estudos clínicos que relataram altas 

taxas de sobrevivência para implantes inclinados. Entretanto, os implantes 

inclinados transmitem maior estresse ao osso quando comparados aos implantes 

posicionados verticalmente. Estudos teóricos (baseados em computador), 

laboratoriais e clínicos são necessários para resolver efetivamente esse problema. 

Neste estudo, uma análise tridimensional de elementos finitos foi realizada para 

analisar os valores de tensão ao redor dos implantes inclinados em comparação aos 

verticais. Os resultados revelaram evidências laboratoriais e biomecânicas de que a 

inclinação distal dos implantes em próteses totais fixas sem cantilevers, reduziu a 

quantidade de estresse gerada ao redor do osso peri-implantar, quando comparada 

aos níveis de estresse observados no osso peri-implantar com implantes verticais 

em próteses fixas completas semelhantes.  

Em função da extensão do cantilever e da inclinação dos implantes, Geremia et al. 

(2009) avaliaram a magnitude e a distribuição de forças axiais em momentos fletores 

em pilares. Dez barras metálicas simularam infraestruturas de prótese fixas 

implantossuportadas sobre dois modelos mestre com 5 implantes: um modelo com 

todos os implantes retos e paralelos e um com os dois implantes distais inclinados. 

Extensômetros foram fixados nos pilares para medir sua deformação quando uma 

carga de 50N foi aplicada no cantilever a 10, 15 e 20 mm do implante distal. Os 

valores de deformação foram convertidos em força axial e momento fletor. Os 

resultados sugerem que a inclinação distal dos implantes pode ser mais favorável 

para os pilares de prótese fixa implanto-suportada utilizados no maxilar desdentado 

total e, possivelmente, para a interface implante / osso. No entanto, convém 

ressaltar que os resultados obtidos não podem ser extrapolados diretamente para a 

situação clínica e os métodos utilizados para medir a deformação tem limitações 
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experimentais devido ao posicionamento de tensão indicadores sobre a superfície 

do pilar. 

Bernardes et al. (2009) observaram os campos de tensão peri-implantares 

gerados sob carga axial aplicada no centro do implante e a vários milímetros de 

distância do centro do implante através de análise fotoelástica. Implantes e pilares 

sem rosca e cilíndricos foram fabricados e incorporados em resina fotoelástica com 

quatro interfaces diferentes de implante: hexágono externo, hexágono interno, 

conexão cônica interna (11,5 graus) e conexão sólida ao pilar (peça única) O 

carregamento centralizado (todos os pontos) apresentou pequenas diferenças. As 

menores quantidades de estresse foram observadas nos implantes cônicos internos 

e os valores foram minimamente maiores (0,4% a 3,3%) para os demais implantes. 

Os autores concluíram que, sob uma carga fora do centro, as interfaces internas 

hexadecimais apresentaram as menores concentrações de tensão, as interfaces de 

cone interno apresentaram resultados intermediários e os implantes de uma peça e 

hexágono externo resultaram em altos níveis de tensão. Cargas axiais centralizadas 

produziram resultados semelhantes. 

Takahashi, Shimamura e Sakurai (2010) avaliaram modelos tridimensionais 

baseados no valor médio das mandíbulas desdentadas japonesas pela análise de 

elementos finitos Para esse estudo, Implantes de 13 ou 15 mm de comprimento 

foram inseridos entre os forames mentais. No modelo de 6 implantes, os implantes 

foram inseridos em paralelo. No modelo de 4 implantes, os 2 implantes anteriores 

foram inseridos em paralelo e os 2 implantes posteriores paralelos ou inclinados. 

Esses implantes foram conectados com uma superestrutura metálica e o resultado 

do estresse foi concentrado em torno do implante mais posterior no lado direito. Na 

condição A, o estresse aumenta com 4 implantes e aumenta a angulação. A 45°, o 

estresse aumentou em 23% em relação ao modelo de 6 implantes. Na condição B, o 

estresse aumentou com 4 implantes, embora o estresse tenha diminuído com o 

aumento da angulação. A 45°, o estresse diminuiu em 45% dos 6 implantes. Os 

autores chegaram à conclusão de que o uso de 4 implantes ou implantes inclinados 

aumentou o estresse no osso cortical peri-implantar. Porém, os implantes inclinados 

diminuíram o estresse no osso cortical peri-implantar quando usado em conjunto 

com um cantilever curto. 
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Os momentos de flexão e as forças de tração e compressão em próteses 

implanto suportadas com três, quatro ou cinco pilares foram avaliados por Naconecy 

et al (2010). Para esse teste, dez infraestruturas de Pd-Ag foram testadas sobre dois 

modelos mestres: a) implantes verticais paralelos, e b) implantes distais inclinados. 

Extensômetros foram fixados nos pilares de cada modelo mestre, para medir a 

deformação quando uma carga estática de 50N foi aplicada no cantilever (15 mm). 

Os valores de deformação foram medidos quando a infraestrutura metálica era 

testada sobre três, quatro ou cinco pilares e transformada em valores de força e 

momentos de flexão. Como resultados, os autores observaram que o pilar 01 

(adjacente ao cantilever) obteve os maiores valores de força e momentos de flexão 

para todos os testes com três, quatro ou cinco pilares. Independentemente do 

número de pilares, a força axial no pilar foi maior no modelo vertical do que no 

modelo inclinado. O total de momentos de flexão foi mais alto com três pilares do 

que com quatro ou cinco pilares. Independente da inclinação dos implantes, a média 

de forças com quatro ou cinco pilares foi menor do que com três pilares.  

Na avaliação de Kim et al. (2011), a inclinação dos implantes distais e a 

consequente diminuição dos cantilevers reduziram as forças máximas de tensão na 

crista óssea do implante posterior em relação aos implantes axiais, utilizando o 

conceito All-on-four e a metodologia da análise fotoelástica. Esses mesmos autores 

investigaram o efeito da inclinação dos dois implantes distais na distribuição de 

tensões. Foram confeccionados e utilizados dois modelos de mandíbula humana. O 

primeiro modelo apresentava 4 implantes axiais e o segundo modelo apresentava os 

dois implantes distais inclinados em 30° e os dois anteriores retos. Próteses em 

resina acrílica foram confeccionadas, instaladas nos modelos e carregadas com               

13 Kg em três pontos de aplicação; fossa central do primeiro molar, fossa distal do 

segundo pré-molar e fossa distal do primeiro pré-molar. Chegaram à conclusão que 

a tensão máxima foi reduzida em aproximadamente 17% com a utilização de 

implantes inclinados em comparação com implantes colocados axialmente. 

De Vico et al. (2011) descreveram, por meio desse estudo, após uma revisão 

detalhada da literatura (2008 a 2010), a justificativa clínica e biomecânica dos 

implantes basculantes e a avaliação do prognóstico a longo prazo das próteses fixas 

totais carregadas imediatamente para o tratamento de pacientes desdentados com 

extrema atrofia óssea reabilitados com implantes axiais e inclinados. O uso de 

implantes inclinados paralelos à parede anterior do seio maxilar ou do forame 
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mentoniano e do nervo alveolar inferior tem sido proposto como uma solução 

conservadora para o tratamento da maxila desdentada atrófica.  Os resultados do 

presente estudo sugerem que esta nova técnica cirúrgica pode reduzir a morbidade 

do paciente e estender as indicações para carregamento imediato de reabilitações 

fixas completas.  Esses são os aspectos mais importantes dessa tecnologia, que 

podem contribuir para estabelecer padrões de alta qualidade em implantodontia 

Weinstein et al. (2012) avaliaram, por meio de um estudo prospectivo, os 

resultados clínicos em próteses totais com carga imediata em mandíbula, 

suportadas por dois implantes axiais e dois implantes inclinados. A instalação da 

prótese foi feita 48 horas após o procedimento cirúrgico com acompanhamento de 

seis meses até 2 anos e anualmente até 5 anos. A taxa de sobrevivência dos 

implantes e das próteses foi de 100% e a perda óssea marginal ao redor de 

implantes axiais e inclinados foram similares com 12 meses em função oclusal, 

sendo respectivamente de 0,6 ± 0,3 mm e 0,7±0,4 mm. Os autores concluíram que 

esse tipo de tratamento é bastante viável para mandíbulas atróficas. 

Malhotra et al. (2012) avaliaram, através do método de elementos finitos 

(MEF), o estresse e a tensão produzidos no implante e no osso periimplantar, com o 

sistema all-on-four e diferentes comprimentos de cantilevers (4 mm e 12 mm). Os 

implantes apresentavam plataforma 4.3 mm e 15 mm de comprimento. As cargas 

aplicadas foram de 100 N na região dos implantes anteriores e 250 N na região do 

pré-molar e molar. Os implantes distais foram angulados a 30⁰ e 40⁰. Após a 

aplicação das cargas, não houve diferença estatística significante entre o 

comprimento dos cantilevers de 4 mm e 12 mm. 

Varinauskas et al. (2013) avaliaram a influência do comprimento do 

cantilevers, a posição dos implantes e a carga aplicada na distribuição da tensão na 

fixação de parafusos da prótese sobre implantes que continham 14 dentes. 

Concluíram que o comprimento do cantilever mais adequado deveria ter dois dentes 

e não exceder a extensão de três dentes, pois para esse quadro os resultados 

encontrados foram piores. Do ponto de vista da tensão dos parafusos, os 

implantodontistas que usam o conceito All-on-4 devem posicionar implantes nos 

locais do segundo e quarto dente. Os sistemas com implantes anteriores muito 

próximos são instáveis porque geram cargas maiores e sobrecarregam os parafusos 

de fixação, podendo provocar sua fratura durante a mastigação de alimentos. 
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Baggi et al. (2013) analisaram, em seu trabalho, a comparação de duas 

técnicas de reabilitação diferentes em próteses totais implanto-suportadas por quatro 

implantes. Utilizando a análise de elementos finitos (MEF), dois grupos foram 

criados: grupo 1: cantilever de 5 m; grupo 2: cantilever de 15 mm, ambos com a 

infraestrutura metálica de 3 mm de espessura e 5 mm de largura. As cargas foram 

aplicadas de três diferentes modos: a primeira com distribuição uniforme de 300 N 

em toda a prótese; a segunda carga foi aplicada no final do cantilever e a terceira 

carga foi aplicada entre os implantes mais mesiais com carga vertical de 250 N e 

100 N na horizontal. Após os testes, concluíram que implantes inclinados permitem 

reduzir o estresse compressivo no osso peri-implantar devido a diminuição da 

extensão do cantilever. 

Silva-Neto et al. (2014) avaliaram a distribuição de tensão em uma prótese 

mandibular implanto suportada e no osso peri-implantar, considerando a quantidade, 

o diâmetro e a posição do implante, utilizando a análise linear de elementos finitos 3-

D. Os modelos de mandibulares compreendiam 4 grupos de acordo com a 

quantidade, diâmetro e posição do implante: grupo controle C, 5 implantes regulares; 

R, 3 implantes regulares; W, 3 implantes largos; e DTR, 3 implantes regulares com 

os distais inclinados 30º distalmente, sendo que o  cantilever teve a incidência de 

uma carga axial de 50 N. O grupo W apresentou o menor valor de estresse principal 

máximo no osso peri-implantar do lado carregado (4,64 MPa) quando comparado ao 

C (5,27 MPa), DTR (5,94 MPa) e R (11,12 MPa). Menores valores de estresse nos 

implantes carregados foram observados nos grupos experimentais quando 

comparados ao grupo C. No entanto, os implantes sem carga apresentaram 

resultados opostos. Todos os parafusos do grupo W apresentaram menores valores 

de tensão quando comparados ao grupo C. No entanto, os grupos R e DTR 

apresentaram um aumento nos valores de estresse, com exceção do parafuso 

carregado. A redução no número de implantes associados a implantes mais largos 

reduziu o estresse nos componentes ósseo e protético. O objetivo deste estudo foi 

desenvolver e documentar um protocolo cirúrgico e protético simples, seguro e 

eficaz para a função imediata (dentro de 2 horas) de quatro implantes Brånemark 

System que suportam próteses fixas em mandíbulas completamente desdentadas: o 

"All-on-Four" conceito.  
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Balshi et al. (2014) tiveram como objetivo deste estudo avaliar 

retrospectivamente as taxas de sobrevivência do implante em pacientes tratados 

com o protocolo All-on-Four™ de acordo com mandíbulas desdentadas, sexo e 

orientação do implante (inclinado vs. axial). Todos os implantes Brånemark System 

colocados em pacientes seguindo o protocolo All-on-Four™ em um único consultório 

particular, onde foram separados em múltiplas classificações (maxila vs. mandíbula; 

masculino vs. feminino; inclinado vs. axial) pela revisão retrospectiva do prontuário 

do paciente. Cento e cinquenta e dois pacientes, compreendendo 200 arcos (800 

implantes), foram analisados de maio de 2005 até dezembro de 2011. A CSR( taxa 

cumulativa de sobrevivência do implante) geral do implante foi de 97,3% (778 de 

800). De 300 implantes maxilares, 289 sobreviveram e dos 500 mandibulares, 489 

sobreviveram para CSRs de 96,3% e 97,8%, respectivamente. Em pacientes do 

sexo masculino, 251 dos 256 implantes (98,1%) permanecem em funcionamento 

enquanto 527 dos 544 implantes (96,9%) em pacientes do sexo feminino 

sobreviveram. Quanto à orientação do implante, 389 de 400 implantes inclinados e 

389 de 400 implantes axiais ósseo integrados, para CSR idênticos de 97,3%. Todas 

as comparações foram consideradas estatisticamente significantes. A taxa de 

sobrevida da prótese foi de 99,0%. Os resultados deste estudo sugerem que 

mandíbulas desdentadas, sexo e orientação do implante não são parâmetros 

significativos na formulação de um plano de tratamento All-on-Four™. A altas taxas 

de sobrevivência dos implantes (CSRs) para cada variável analisada demonstram o 

tratamento All-on-Four  como uma alternativa viável para a reabilitação de maxilares 

ou mandíbulas desdentadas. 

Lofaj et al. (2015) observaram que o método de elementos finitos (MEF) da 

distribuição de tensões nos implantes mono e bicorticalmente submetidos à carga 

axial foi realizada e verificada experimentalmente em modelo de mandíbula para 

avaliação dos benefícios de cada tipo de fixação do ponto de vista do estresse de 

compressão, na parte cortical da mandíbula atrofiada. A análise revelou que as 

maiores tensões de compressão no osso cortical são geradas na borda do osso 

cortical, onde o maior torque do implante está atuando. O encurtamento do 

comprimento intra-ósseo do implante e / ou afinamento do osso cortical superior 

resulta em um aumento substancial das tensões compressivas máximas. A 

comparação dos experimentos (MEF) e dos modelos sugerem que a fixação 

bicortical é a mais eficiente nos implantes frescos e a vantagem da fixação bicortical 



21 
 

em relação à fixação monocortical diminui com o tempo devido à osseointegração, 

possivelmente como resultado da supressão gradual do deslizamento entre o osso e 

o implante durante o carregamento. 

Li et al. (2015) investigaram se existe uma relação de correspondência entre o 

comprimento e o ângulo de inclinação dos implantes terminais no protocolo do All-

on-Four, estudando os efeitos das diferentes configurações do implante nas 

distribuições de tensão do implante, osso e estrutura. Para tanto, utilizaram quatro 

implantes para apoiar uma prótese fixa de arco completo e cinco modelos 

tridimensionais de elementos finitos foram estabelecidos com imagens de TC, com 

base no comprimento do implante (S= 10 mm e L= 12 e 14 mm) e ângulo de 

inclinação distal (0°, 30° e 45°) de implantes terminais para uma mandíbula 

desdentada, denominada: Tilt0-S, Tilt30-S, Tilt30-L, Tilt45-S e Tilt45-L. Uma força 

oblíqua de 240N foi utilizada no segundo molar. As tensões de von Mises foram 

analisadas. Concluíram que a combinação de diferentes comprimentos e ângulos de 

inclinação dos implantes terminais levou a reduções variáveis de tensão nos 

implantes, ossos e na superestrutura. Quando fizeram a otimização da configuração 

do implante, a redução do estresse nos implantes e no osso adjacente pode ser 

maximizada. Na condição atual, o Tilt45-L era a configuração preferida.  

Ozan e Kurtulmus-Yilmaz (2018) avaliaram o efeito da inclinação do implante 

e do comprimento do cantilever na distribuição de tensões no osso cortical 

mandibular, implante, pilar, estrutura protética e parafuso protético através da 

análise tridimensional de elementos finitos. Foram projetados quatro diferentes 

modelos de elementos finitos (0-0, 17-17, 30-30, 45-30) de acordo com o ângulo de 

inclinação (0, 17, 30 e 45 graus) do implante posterior e ângulo de pilares multi 

unidades (0, 17 e 30 graus). Foram confeccionadas próteses fixas aparafusadas 

com diferentes comprimentos de cantilever de acordo com a inclinação do implante. 

E foi aplicada uma carga de 100 N. Concluíram que a comparação biomecânica via 

(MEF)  revelou que a diminuição do comprimento do cantilever pela inclinação dos 

implantes posteriores resultou em uma redução nos valores de tensão no osso peri-

implantar, no abutment, no parafuso protético e na estrutura metálica. Os grupos 

com implantes posteriores inclinados de 30 e 45 graus e comprimentos de cantilever 

mais curtos apresentaram melhores distribuições de tensão em comparação com os 

grupos retos e inclinados a 17 graus. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 MATERIAIS 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foram utilizados dois protótipos de 

mandíbulas edêntulas extra duras (Nacional Ossos, Jaú-SP, Brasil), desenvolvidas 

em poliuretano com densidade variando entre 50 a 55 shore aproximadamente, 

compatíveis com a dureza do osso da mandíbula em seres humanos, onde foram 

inseridos 3 e 4 implantes em cada protótipo, respectivamente. As perfurações foram 

realizadas respeitando-se a distância compreendida entre os forames mentuais e 

estabeleceu-se como limites das perfurações distais 5 mm do centro do forame 

mentual. Após a definição dos limites distais, as outras perfurações foram realizadas 

estabelecendo-se uma equidistância entre os todos os implantes. Foram utilizados 

implantes de hexágono externo 3,75 x 13mm Ex, superfície neoporos (Neodent, 

Curitiba, Brasil). A infraestrutura protética foi confeccionada utilizando como 

referência uma barra metálica na forma de um arco contornando o rebordo alveolar 

da mandíbula. Esta estrutura metálica foi confeccionada em liga de Ni-Cr com 

medidas de 5 mm de espessura, 4 mm de altura e cantilever com extensão de 10 

mm. 

 Os intermediários protéticos (minipilares-Neodent) fizeram a conexão entre 

os implantes e as infraestruturas metálicas, efetivado por um torque de 10 N. Por 

meio da realização do método dos elementos finitos (MEF), foi realizada a análise 

biomecânica das estruturas metálicas confeccionadas sobre três e quatro implantes 

dentários. As imagens dos modelos tridimensionais foram desenvolvidas por meio 

do programa de modelagem gráfica Solidworks-2016 (Solidworks Corp., 

Massachusetts, EUA) e foram testadas no programa de simulação Ansys. Os dois 

programas fazem quase a mesma função, sendo que o Solidworks-2016 é melhor 

para os desenhos dos sólidos e o Ansys (ANSYS, Inc., Canonsburg, Pensilvânia, 

EUA) é mais eficiente para a simulação. 
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4.1.1 Imagens dos protótipos utilizados  

Figura 1 - Mandíbula com protocolo de três e quatro implantes  

 

Fonte Departamento de Engenharia Mecânica – Uningá 

 

 

4.1.2  Método dos Elementos Finitos (MEF) – (Ansys) 

. Neste estudo, os protótipos foram submetidos à simulação das forças de 

mastigação que, em geral, são forças compressivas.  

 As análises foram realizadas pelo método descritivo e foi utilizado o método 

de  elementos finitos (MEF) e simulação computacional: 

a) Elementos finitos: A análise de elementos finitos nada mais é que um método 

matemático que utiliza cálculos de equações diferenciais, em que se 

subdivide o objeto analisado em inúmeros elementos e faz a interpretação 

dos fenômenos causados pela aplicação de uma força ou tensão sobre uma 

superfície ou região do objeto analisado chegando a resultados muito 

próximos da realidade. Quanto maior a quantidade e a qualidade dos 

elementos criados, maior será a precisão do resultado. 

b) ANSYS: segundo o site oficial, desenvolve e comercializa softwares de 

simulações computacionais de engenharia usados para prever o 

comportamento de projetos e analisar possíveis falhas, mesmo antes da 

produção. O software trabalha com a análise de elementos finitos, neste 

estudo, foi utilizado a para aplicação de contornos dos elementos envolvidos, 
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geração da malha utilizada, designação da propriedade dos materiais e a 

aplicação e mensuração de forças nos testes realizados.  

c) Solidworks: basicamente o SolidWorks, desenvolvido inicialmente pela 

Solidworks Corporation e que funciona no sistema operacional Windows, , é 

uma ferramenta que permite aos engenheiros e projetistas, entre outros 

profissionais, criar projetos 3D. Esta ferramenta conta com plataforma intuitiva 

para a realização de design, simulações computacionais e gerenciamento de 

dados onde foram criados os modelos dos implantes, componentes e 

estrutura metálica que estão na composição deste estudo para que fosse 

possível a criação e montagem dos modelos virtuais.   

4.2 MÉTODOS 

Esse procedimento foi realizado no Centro Universitário da Uningá, na 

linha de pesquisa da biomecânica de reabilitações protéticas com 

infraestruturas metálicas e implantes dentais, em parceria com a Faculdade 

de Engenharia Mecânica da Uningá, em Maringá-Pr. Neste trabalho foi 

utilizada a Estatística Descritiva que organiza e descreve os dados por meio 

de tabelas, gráficos e medidas descritivas. 

. 

 

4.2.1 Obtenção das imagens tridimensionais dos protótipos 

Para realização desse procedimento, foram confeccionados e escaneados 

dois protótipos iguais de mandíbula: um com o protocolo de três implantes e outro 

com o protocolo de quatro implantes. Assim, foram geradas imagens 3D de ambos 

os protótipos, com o intuito de serem utilizadas no programa de simulação (ANSYS) 

para maior precisão dos resultados.  

Entretanto, não foi possível transformar a imagem 3D em um sólido por meio 

do Solidworks-2016, devido à complexidade geométrica das estruturas e o número 

elevado de faces que excederam o programa. Para a solução desse problema foram 

obtidas imagens 3D de dimensões semelhantes aos protótipos utilizados e realizada 

uma série de medições na mandíbula com o auxílio de um paquímetro calibrado 

previamente.  
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Figura 2 - Posição das perfurações na mandíbula – protocolo com três e 

quatro implantes 

  

a) Vista superior                                b) Vista isométrica 

 

  

a) Vista superior                                   b) Vista isométrica 

Fonte: Departamento de Engenharia Mecânica – Uningá 

 

 Imagens individualizadas dos componentes de estudo 

 

Segue a lista dos demais componentes:  

  

Figura 3 – Barra metálica três e quatro implantes 

 

Fonte: Departamento de Engenharia Mecânica – Uningá 
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Figura 4 - Ilustração dos Implantes 

 

a) Fonte: GRABCAD           b) Sólido gerado pelo Solidworks -2016 

As imagens dos implantes foram obtidas foram obtidas na GRABCAD 

COMMUNITY (“Biblioteca virtual comunitária”). 

 

Figura 5 - Parafusos sem roscas 

Os parafusos têm a função de conectar os minipilares à barra metálica por meio da 

aplicação de uma força de 10 Newtons 

 

Fonte: Sólido gerado pelo Solidworks-2016 

 

Os minipilares são intermediários instalados sobre os implantes e tem a 

função de fazer a ligação entre a conexão protética dos implantes e a barra metálica. 
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Figura 6 - Acessório tipo minipilar 

 

Fonte: Sólido gerado pelo Solidworks-2016. 

 

 Imagens tridimensionais dos protocolos 

 

Figura 7 - Montagem 1: mandíbula protocolo 4 implantes. 

 
Fonte: Departamento de Engenharia Mecânica – Uningá 

 
Figura 8 - Montagem 2: mandíbula protocolo 3 implantes 

 
 

Fonte: Departamento de Engenharia Mecânica – Uningá 
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Figura 9 - Mandíbula protocolo três e quatro implantes 

 

Fonte: Departamento de Engenharia Mecânica - Uningá 

 

 Estudo das malhas 

Antes de fazer as simulações, tornou-se necessário realizar um estudo de 

malhas para verificar qual a malha ideal para cada caso e para que os valores da 

simulação sejam mais próximos do objeto real. 

 MALHA: conjunto de elementos sobre o objeto que é usado no MEF – 

(Método de Elementos Finitos). 

ELEMENTOS DA MALHA: conjunto de nós + vértices. 

Devido à complexidade da superfície a ser estudada, a malha fica mais densa 

e isso aumenta a quantidade de nós, inviabilizando o desenvolvimento do programa. 

Por isso se faz necessário o estudo das malhas que serão utilizadas. 

De acordo com os parâmetros do programa utilizado nesse estudo, foram 

geradas 10 malhas diferentes para cada protótipo.  

Estas malhas variam de: 1,5 mm até 6 mm na prótese com 3 implantes e de 

1,5 mm até 6,5 mm na prótese com 4 implantes e uma tabela foi gerada com os 

dados obtidos. 
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4.2.5   Análise das malhas  

Após a seleção da malha e a sua análise concluída, realizaram-se as 

simulações. Vale ressaltar a necessidade de remover as roscas dos parafusos e dos 

implantes, pois exigia um alto grau de refinamento da malha, a qual extrapolava o 

limite da licença adquirida pela instituição, por isso foi necessário modificar alguns 

parâmetros sutis na malha selecionada. 

 Com os dados obtidos foi gerado um gráfico que relaciona o número total de 

elementos em função da tensão média no implante (gráfico 1).  

Gráfico 1 - Estudo da qualidade da malha 

 

Fonte: Departamento de Engenharia Mecânica - Uningá 

 

 

4.2.6 Geração da malha 

Depois de analisar o comportamento da malha mostrado graficamente acima, 

optou-se em adotar o parâmetro de “elemet size” de 1,5 mm para gerar a malha. 

Além disso, visando maior refinamento da mesma, foram geradas três sub-malhas 
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separadas em: a) mesh (malha) mandíbula; b) mesh (malha) protocolo e; c) mesh 

(malha) implantes. 

  

4.2.6.1 Protótipo 4 implantes: 

a) Mesh (malha) mandíbula: element size: 2 mm e Capture Proximity: yes (demais 

parâmetros gerados automaticamente pelo programa Solidworks – 2016. 

 

Figura 10 - Representação da mandíbula após geração de malhas 

 

Fonte: Departamento de Engenharia Mecânica - Uningá 

b) Mesh (malha) protocolo: 1,5 mm; Capture Proximity: yes e Proximity min size: 
0,5 mm (demais parâmetros gerados automaticamente pelo programa). 

 

Figura 11 - Barra metálica com quatro implantes após geração de malha 

 

Fonte: Departamento de Engenharia Mecânica – Uningá 
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c) Mesh (malha) implantes: element size: 1 mm; Capture Proximity: yes e 

Proximity min size: 0,5 mm (demais parâmetros gerados automaticamente pelo 

programa). 

 

Figura 12 - Representação da malha nos 4 implantes 

 

Fonte Departamento de Engenharia Mecânica - Uningá 

 

Os parâmetros gerais da malha foram: elemento size: 1,5 mm; max size:                        

2,5 mm (demais parâmetros automaticamente pelo programa). Desse modo, foi 

gerado o seguinte gráfico de qualidade da malha: 

 

Gráfico 2 - Qualidade de malha no teste para 4 implantes 

 

Fonte: Departamento de Engenharia Mecânica - Uningá 

 

Com as malhas definidas, foi selecionado o tipo de materiais de cada componente 

como mostrada abaixo:  
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Figura 13 - Representação dos componentes das estruturas. 

 

Fonte Departamento de Engenharia Mecânica – Uningá 

 

4.2.6.2 Protótipo 3 implantes: 

d) Mesh (malha) mandíbula: element size: 2 mm e Capture Proximity: yes (demais 

parâmetros gerados automaticamente pelo programa); 

 

Figura 14 - Representação da mandíbula após geração de malha 

 

Fonte: Departamento de Engenharia Mecânica - Uningá 
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e) Mesh (malha) protocolo: element size: 1,5 mm; Capture Proximity: yes e 

Proximity min size: 0,5 mm (demais parâmetros gerados automaticamente pelo 

programa); 

 

Figura 15 - Protocolo de 3 implantes após geração de malha 

 

Fonte Departamento de Engenharia Mecânica - Uningá 

f) Mesh implantes: element size: 1 mm; Capture Proximity: yes e Proximity min 

size: 0,5 mm (demais parâmetros gerados automaticamente pelo programa). 

 

Figura 16 - Representação de malha nos 3 implantes 

 

Fonte: Departamento de Engenharia Mecânica - Uningá 

 

Os parâmetros gerais da malha foram: elemento size: 1,5 mm; max size: 2,5 

mm (demais parâmetros automaticamente gerados pelo programa). A partir desses 

parâmetros, foi gerado um gráfico de qualidade da malha (gráfico 3):  
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Gráfico 3 - Qualidade dos elementos da malha no teste para 3 implantes 

 

Fonte Departamento de Engenharia Mecânica - Uningá 

 

Este gráfico nos fornece a qualidade dos elementos utilizados com estruturas 

e formas melhor delineados para a execução do estudo. 

Com as malhas definidas, foi selecionado o tipo de materiais de cada 

componente (Figura 1): 

 

Figura 17 - Representação da distribuição dos materiais do protocolo 

 

Fonte: Departamento de Engenharia Mecânica - Uningá 
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4.2.7  Medidas de carga de força física 

O pascal (símbolo: Pa) é a unidade padrão de pressão e tensão no Sistema 

Internacional de Unidades (SI).  

Um Pascal equivale à força de 1.000.000 N aplicada uniformemente sobre 

uma superfície de 1 m². 

Quando se realiza a conversão, obtemos que: 

1 Mpa equivale a força de 1N aplicada sobre uma superfície de 1 mm². 

 

UNIDADES EQUIVALENTES: 1470 MPa = 1470 × 10 N/M= 47 KN/cm= 470 
N/mm  

 

 

 

 

Foram aplicadas forças compressivas nas extremidades de ambos os 

protocolos para simular as forças de mastigação com intensidade de 1470 Mpa, 

como mostra a imagem: 

Figura 18 - Região da aplicação da força 

 

a) Força aplicada sobre a barra 
metálica com 3 implantes 

b) Força aplicada sobre a barra 
metálica com 4 implantes 
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Figura 19 - Área de aplicação de força sobre cantilevers com 3 implantes 

 

a) Força aplicada cantilever esquerdo b) Força aplicada cantilever direito 

 

Figura 20 - Área de aplicação de força sobre cantilevers com 4 implantes 

 

c) Força aplicada cantilever esquerdo d) Força aplicada cantilever direito 
 

 

Nesse estudo, foi aplicada uma força de 1470 Mpa bilateralmente nas 
extremidades (cantilevers) da barra metálica. 
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5      RESULTADOS 

 As simulações foram realizadas e foram obtidos os seguintes resultados, 

demostrados nas tabelas a seguir: 

 

Tabela 1 - Detalhes da malha e resultados da força aplicada em cada implante no 

protocolo com 03 implantes 

MANDÍBULA 3 PINOS 

Tamanho de malha (mm) 1,5 

Quantidade de elementos 154592 

Quantidade de nós (vértices) 237993 

Malha 392585 

Tempo de Geração (s) 38 

Tensão no 
implante 1 (MPa) 

Máx 73850 

Mín 219,94 

Média 12618 

Tensão no 
implante 2 (MPa) 

Máx 47368 

Mín 202,32* 

Média 7836 

Tensão no 
implante 3 (MPa) 

Máx 85739 

Mín 252,6 

Média 13745 

Fonte: Departamento de Engenharia Mecânica - Uningá 
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Tabela 2 - Detalhes da malha e resultados da força aplicada em cada implante no 

protocolo com 04 implantes 

MANDÍBULA 4 PINOS 

Tamanho de malha (mm) 1,5 

Quantidade de elementos 123432 

Quantidade de nós 187916 

Malha 311348 

Tempo de Geração (s) 60 

Tensão implante 1 
(MPa) 

Máx 83004 

Mín 583,1 

Média 14088 

Tensão implante 2 
(MPa) 

Máx 38558 

Mín 423,11* 

Média 7916,2 

Tensão implante 3 
(MPa) 

Máx 37581 

Mín 385,88* 

Média 7578,1 

Tensão implante 4 
(MPa) 

Máx 92855 

Mín 679,65 

Média 14245 

Fonte: Departamento de Engenharia Mecânica - Uningá 
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Após a análise dos dados apresentados, observou-se que o protocolo de 3 

implantes não só suporta a carga exercida como o faz de maneira mais eficiente que 

o protocolo de 4 implantes. Isto é comprovado pelo valor obtido da mínima tensão 

dos implantes 2 e 3 no protocolo de 4 implantes (tabela 1), que apresentam valores 

maiores porque são mais exigidos e sofrem maior tensão do que a mínima tensão 

do implante número 2 na barra de 3 implantes com a mesma força aplicada (tabela 

2). 

No protocolo de 3 implantes, devido à geometria e à distribuição dos 

implantes na mandíbula, ocorre uma melhor dissipação das forças exercidas sobre a 

barra metálica, pois a melhor distribuição das forças é comprovada nos resultados 

onde os pinos das extremidades sofrem menor tensão nos protocolos de 3 implantes 

do que no protocolo de 4 implantes. 

Todos os implantes do protocolo com 3 implantes sofreram menos tensão ao 

nível ósseo, consequentemente, menor probabilidade de reabsorção óssea ao redor 

dos implantes. 

 

Tabela 3 - Comparação das tensões nos implantes entre os dois modelos de 

protocolos 

PROTOCOLO 
MAX TENSÃO 

(MPa) 
MIN TENSÃO 

(MPa) 
TENSÃO MÉDIA 

(MPa) 

3 implantes 62278 46,931 9841,1 

4 implantes 71490 67,13 10160 

Fonte: Departamento de Engenharia Mecânica - Uningá 

 

Nesta tabela, todos os valores do protocolo 3 são inferiores aos valores do 

protocolo 4. 

Isto pode ser traduzido devido a melhor distribuição de forças ao longo da 

barra, em que os implantes do protocolo com 3 são menos exigidos do que nos 

protocolos de 4 implantes, nas mesmas condições de força.  

Essa melhor dissipação das forças se deve também à disposição geométrica 

dos implantes no protocolo com 3 implantes. 
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Figura 21 - Resultado da análise do estresse no protocolo de 3 e 4 implantes. 

  

Fonte: Departamento de Engenharia Mecânica – Uningá 

 

5.1 Resultados do estresse nos implantes e componentes protéticos no 

protocolo de 4 implantes 

 

Fonte: Departamento de Engenharia Mecânica - Uningá 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Região de estresse no osso peri-implantar – protocolo 4 implantes 
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Figura 23 - Áreas de estresse na barra metálica com 4 implantes após aplicação de 

força máxima nos cantilevers 

 

Fonte: Departamento de Engenharia Mecânica – Uningá 

 

Figura 24 – Resultados do Implante 1   

 

Fonte: Departamento de Engenharia Mecânica – Uningá 
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Figura 25 – Resultados do Implante 2 

 

 

Fonte: Departamento de Engenharia Mecânica – Uningá 

 

Figura 26 – Resultados do Implante 3 
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Fonte: Departamento de Engenharia Mecânica – Uningá 

 

Figura 27 – Resultados do Implante 4 

 

 

Fonte: Departamento de Engenharia Mecânica – Uningá 
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5.2 Resultado da Análise do estresse nos implantes e componentes 

protéticos 

Figura 28 – Áreas de estresse no protocolo com 3 implantes após aplicação de força 

máxima nos cantilevers 

 

Fonte: Departamento de Engenharia Mecânica - Uningá 

 

Figura 29 – Região de estresse no osso peri-implantar – protocolo 3 implantes 

 

Fonte: Departamento de Engenharia Mecânica - Uningá 
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Figura 30 – Dissipação das tensões – protocolo 3 implantes  

 

Fonte: Departamento de Engenharia Mecânica – Uningá 

 

Figura 31 - Resultado dos Implante 1   

 

 

Fonte: Departamento de Engenharia Mecânica - Uningá 
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Figura 32 – Resultados do implante 2  

 

 

Fonte: Departamento de Engenharia Mecânica – Uningá 

 

Figura 33 - Resultados do implante 3  

 



47 
 

 

Fonte: Departamento de Engenharia Mecânica – Uningá 
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5 DISCUSSÃO 

Este trabalho utilizou o Método de Elementos Finitos para realizar as 

simulações das forças que ocorrem nos movimentos mastigatórios que incidem 

sobre os cantilevers de próteses totais fixas mandibulares tipo protocolo e suas 

consequências na infraestrutura metálica nos implantes e no osso peri-implantar. 

A força no sentido perpendicular simula a força mastigatória e pode acontecer 

também quando os pacientes são portadores de bruxismo, ou apresentam algum 

tipo de trauma oclusal, entretanto, forças oblíquas ocorrem quando existem 

interferências oclusais nos movimentos de lateralidade e protrusão, reabilitações 

com implantes inclinados e próteses tipo “cantilever” (RANGERT et al., 1995; 

ISIDOR, 2006).  

O carregamento oblíquo excessivo provoca deformações na plataforma dos 

implantes que pode levar à perda o implante. Por isso, torna-se imprescindível um 

planejamento protético e ajuste oclusal bem realizado, principalmente em pacientes 

com implantes inclinados, hábitos parafuncionais e em situações de cantilever, no 

intuito de diminuir as forças oblíquas (RANGERT et al., 1995; COPPEDÊ et al., 

2009).  

Frente às forças geradas pelas desadaptações protéticas, Jemt et al (1990) 

sugerem que existe uma tolerância biológica do osso peri-implantar, portanto, não 

sofrendo reabsorções ósseas. A distribuição homogênea das tensões a cada uma 

das partes do sistema é o que se busca na execução dos trabalhos clínicos, seja por 

uma divisão favorável das cargas mastigatórias, por um desenho da prótese mais 

adequado e uma boa adaptação das peças reabilitadoras. Corroborando essa idéia, 

no sistema all-on-four, outros autores avaliaram que próteses mandibulares tipo 

protocolo com implantes anteriores muito próximos são instáveis porque geram 

cargas maiores e sobrecarregam os parafusos de fixação, podendo provocar sua 

fratura durante a mastigação de alimentos (Varinauskas et al., 2013). 

Neste trabalho, em relação à simulação da aplicação de forças sobre os 

cantilevers, pode-se observar que as forças utilizadas foram levadas ao extremo 

para que fossem analisadas as áreas que apresentavam maior estresse, 

considerando a infraestrutura metálica e o osso cortical peri-implantar dos implantes. 

Nos resultados obtidos após a realização dos testes com protocolo de quatro 

implantes, em relação ao osso peri-implantar, os implantes apresentaram maior 
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concentração de tensões na região cervical peri-implantar. Em todos os implantes 

testados houve um aumento das tensões máximas nos implantes adjacentes à 

aplicação da carga. Entretanto, no protocolo com três implantes, devido à melhor 

dissipação de forças e adaptação passiva, ocorreu uma distribuição mais 

homogênea das tensões exercidas sobre a infraestrutura metálica, aos implantes e 

componentes, e consequentemente, menor estresse e sobrecarga no osso cortical 

peri-implantar. 

Silva-Neto et al (2014) avaliaram a distribuição de tensões em próteses totais 

mandibulares implantossuportadas e no osso peri-implantar, por meio da análise de 

elementos finitos. Foram analisados quatro grupos considerando a quantidade de 

implantes utilizados, o diâmetro e a posição do implante. O grupo com arranjo de 

três implantes regulares apresentou os maiores valores de estresse em todas as 

regiões avaliadas, entretanto o grupo que utilizou três implantes de maior diâmetro 

apresentou menores valores de estresse em comparação com a técnica padrão de 

cinco implantes. Os autores concluíram que houve uma diminuição do estresse nos 

componentes protéticos e tecido ósseo circundante quando houve uma redução no 

número de implantes associados a implantes mais largos, corroborando resultados 

semelhantes encontrados em nosso estudo. 

Outros autores encontraram resultados contrários em seus estudos 

laboratoriais. Naconecy et al. (2010) avaliaram as forças de tração e compressão em 

próteses implantossuportadas com três, quatro e cinco pilares, pelo método da 

extensometria, e concluíram que o total dos momentos de flexão foi mais alto com 

três pilares do que quatro ou cinco pilares, independentemente da inclinação dos 

implantes utilizados no estudo. Desta forma, os resultados sugeriram que implantes 

distais inclinados com quatro ou cinco pilares reduziram as forças axiais e não 

aumentaram os momentos de flexão.  

A distribuição e a magnitude das tensões são o resultado de uma série 

complexa de fatores mecânicos e biológicos que interagem simultaneamente. Para 

que o sucesso com o tratamento reabilitador seja conseguido, devem ser 

considerados os fatores biológicos, pois estes são os responsáveis pela integração 

dos tecidos aos implantes dentais e os fatores mecânicos, que se associam à 

estabilidade da conexão implante, parafuso e intermediário visando assim uma 

melhor distribuição das cargas oclusais para o osso de suporte dos implantes 

(GOODACRE et al., 2003; NEVES et al., 2005) 



50 
 

.O método de elementos finitos possibilita a análise de tensões resultantes da 

simulação de forças aplicadas sobre determinadas estruturas, respeitando as 

propriedades de cada material. Apesar de suas limitações, os estudos in vitro 

possibilitam um melhor controle das variáveis (para que se possa isolar um 

determinado efeito) na tentativa de explicar ocorrências empíricas para se justificar a 

aplicação clínica de novos protocolos de tratamento com implantes (Bellini et 

al.,2009; Kim et al., 2011). 

         A complexidade geométrica das estruturas e o número elevado de faces 

dos protótipos utilizados constituíram-se como fatores limitantes desse estudo, pois 

excederam a capacidade do programa Solidworks-2016. Por isso, algumas 

estruturas foram simplificadas e devido a este fator não foi possível a transformação 

da imagem 3D em um sólido. Para solucionar esse problema, com o auxílio de um 

paquímetro calibrado previamente para a obtenção das mensurações, foram feitas 

uma série de medições na mandíbula para obtenção de imagens 3D de dimensões 

semelhantes à imagem dos protótipos para a realização dos testes.  

A construção dos protótipos e a análise de tensões resultantes da simulação 

das condições de carga aplicadas podem apresentar diferentes interpretações que 

requerem maior padronização dos experimentos realizados pelo método de 

elementos finitos, para que a confiabilidade e a comparação dos resultados não 

sejam afetados. (Bevilacqua et al., 2008; Bellini et al, 2009). 

Nesta linha de pesquisa, existem muitos estudos a serem realizados e que 

podem acrescentar outras variáveis relacionadas ao complexo sistema 

osso/pilar/implante/estrutrura metálica/prótese, como número, diâmetro, 

comprimento, distribuição e inclinações dos implantes e suas possíveis 

combinações, comprimentos variados de extensão do cantilevers, magnitude e 

direção da carga, tipo de conexão protética, quantidade e qualidade do tecido ósseo. 

 Com o desenvolvimento de novas pesquisas, vários protocolos de tratamento 

poderão ser realizados, na busca de melhorar a relação custo/benefício e os 

tratamentos propostos, aumentando a previsibilidade de sucesso e a sobrevida nos 

tratamentos reabilitadores, devolvendo melhores condições funcionais e estéticas  

aos pacientes, portanto, podem se transformar em alternativas mais simples e 

econômicas na clínica odontológica.                                                                                                                            
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6 CONCLUSÃO 

O protocolo sobre três implantes suporta a carga exercida de maneira mais 

eficiente que o protocolo de quatro implantes. 

No protocolo de três implantes ocorreu uma melhor dissipação das forças que 

foram exercidas sobre a infraestrutura metálica/implantes devido à geometria e à 

distribuição dos implantes. A melhor distribuição das forças é comprovada nos 

resultados em que os implantes das extremidades sofrem menor tensão no 

protocolo de três implantes quando comparado ao de quatro implantes. 

As simulações realizadas com três implantes apresentaram menores tensões 

e diminuição do estresse compressivo do osso peri-implantar e dos componentes 

protéticos quando comparado ao protocolo com quatro implantes. 
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