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RESUMO 

A passividade de assentamento de uma prótese parcial fixa sobre implantes é um 

fator primordial para o sucesso no tratamento. Dentre vários fatores que interferem 

na adaptação passiva de uma prótese está o tipo de retenção utilizado. Desta forma, 

o objetivo deste estudo foi avaliar, com o auxílio de extensômetros elétricos lineares 

(strain gauges), a tensão gerada ao redor de dois implantes após assentamento de 

uma prótese parcial fixa implantossuportada de 3 elementos. Cinco grupos foram 

analisados (n=5): 1. Controle (apenas os munhões sobre os implantes); 2. Prótese 

Cimentada; 3. Prótese Parafusada confeccionada com cilindros plásticos; 4. Prótese 

Parafusada confeccionada com cilindros com base de Co-Cr; 5. Prótese híbrida 

(cimentada/parafusada). Para a investigação, foi utilizado um modelo experimental 

homogêneo a base de poliuretano com dois implantes hexágono externo paralelos 

entre si. Visando medir as tensões, foram colados na superfície superior do bloco 

experimental quatro strain gauges para cada implante, posicionados nas faces 

mesial, distal, vestibular e lingual. Os testes foram executados instalando os corpos 

de prova sobre os implantes de acordo com as características de cada grupo. 

Realizou-se 5 repetições de leituras para cada corpo de prova. Análise de variância 

e teste de Tukey foram aplicados sobre os valores médios obtidos, utilizando um 

nível de significância de 0,05. A média e desvio-padrão obtidos foram: Grupo 1 

(48,71 με ± 0,29); Grupo 2 (60,03 με ± 22,65); Grupo 3 (254,15 με ± 46,23), Grupo 4 

(215,42 με ± 30,48), Grupo 5 (70,05 με ± 13,78).   Esses resultados mostraram que 

as próteses cimentadas geraram menos tensão à região periimplantar quando 

comparadas às próteses parafusadas (p=0,0004/p=0,0008). Observou-se que o 

grupo híbrido teve desempenho semelhante às próteses cimentadas e ao grupo 

controle (p=0,9540/p=0,3402). Além disso, as próteses parafusadas confeccionadas 

com cilindros plásticos apresentaram desempenho semelhante às confeccionadas 

com cilindros com a base de Co-Cr (p=0,1580). Por fim, estes resultados 

demonstraram que a tensão gerada aos tecidos perimplantares está diretamente 

relacionada ao tipo de retenção.  

 
Palavras – chave: Implante dentário; Retenção em prótese dentária; Prótese 
dentária. 



 

ABSTRACT 

 

Passivity fit of an implant fixed partial denture (FPD) is one of major factor in 

treatment success. Among various factors that influence the passive fit of a 

prostheses is the kind of retained. Thus, the aim of this study was to evaluate, with 

the aid of linear strain gages (gauges), the tension generated around two implants 

after installation of a three-unit implant FPD. Five groups were analyzed (n = 5): 1. 

Control (only the abutments on implants); 2. Cement-retained prosthesis; 3. Screw-

retained prosthesis made from plastic cylinders; 4. Screw-retained prosthesis made 

from Co-Cr machined collar abutments; 5. Hybrid prosthesis (cemented / screwed). 

For the investigation, homogeneous polyurethane experimental model with two 

parallel external hexagon implants was used. From this model, transfer impression 

and one master stone cast was made on which all frameworks were made 

accompanying a wax pattern. Aiming to measure the tensions, four strain gauges for 

each implant placed in the mesial, distal, buccal and lingual were glued on the top 

surface of the experimental block. The tests were performed by installing the samples 

on the implants according to the characteristics of each group. Five repetitions of 

readings for each specimen were performed. One-way ANOVA and Tukey test were 

applied to the average values (p <.05). The mean and standard deviation were 

obtained: Group 1 (48.71 με ± 0.29), Group 2 (60.03 με ± 22.65) and group 3 (254.15 

με ± 46.23), Group 4 (215,42 με ± 30.48), Group 5 (70.05 με ± 13.78). These results 

showed that the cement-retained prostheses have the ability to produce less stress 

on the peri-implant area when compared to the screw-retained prosthesis (p≤.05). It 

was observed that the hybrid group had similar performance to the cement-retained 

prostheses and the control group (p>.05). Furthermore, the screw-retained prosthesis 

made from plastic cylinders showed similar performance to the Co-Cr machined 

collar abutments (p>.05). Finally, these results demonstrated that the generated 

tension to the peri-implant tissues is directly related to the type of retention. 

 

 

KeyWords: Dental Implant, Dental prosthesis retention; Prosthodontics. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

A utilização de implantes osseointegrados de titânio para suportar próteses 

dentárias foi descrita inicialmente por um estudo com cães realizado por Branemark 

et al. em 1964. Os resultados obtidos com este trabalho e a evolução no 

entendimento do processo de osseointegração levou este mesmo grupo de 

pesquisadores a promover, no ano seguinte, a utilização destes implantes também 

em seres humanos. Neste primeiro momento o foco do estudo estava no tratamento 

do edentulismo total mandibular com a utilização de uma prótese total fixa 

parafusada aos implantes osseointegrados, denominada de “prótese tipo protocolo”.  

Com o sucesso da utilização dos implantes para este tipo de prótese, sua 

indicação foi ampliada também para confecção de overdentures, próteses parciais 

fixas e próteses unitárias. Atualmente, seu uso encontra-se consagrado na 

Odontologia, sendo a primeira indicação de tratamento para a maioria das situações 

clínicas. Porém, esta crescente utilização em diversos tipos de próteses dentárias foi 

acompanhada de inúmeros questionamentos relacionados ao comportamento 

mecânico e aos cuidados com possíveis falhas que poderiam ocorrer com o conjunto 

prótese/implante/osso (TAYLOR; AGAR; VOGIATZI, 2000).  

Um fator que está diretamente relacionado a tudo isto é o tipo de retenção 

utilizada para estas próteses. A utilização de próteses cimentadas para retenção de 

próteses sobre implante se caracteriza, basicamente, pela utilização de apenas um 

parafuso que terá como função reter um componente protético sobre o implante. 

Desta forma, uma prótese será confeccionada e ficará retida sobre este componente 

com auxílio de um cimento odontológico específico.  Já para as próteses 

parafusadas, é necessária, basicamente, a utilização de dois parafusos, sendo o 

primeiro responsável pela fixação de um componente sobre o implante e o segundo 

responsável pela fixação da prótese sobre este componente. Sendo assim, um 

orifício de acesso ao parafuso na superfície oclusal das próteses parafusadas se faz 

necessário, diferentemente das próteses cimentadas que possuem todas as suas 

superfícies integras. 

Apesar do tipo de retenção das próteses implantossuportadas estar, muitas 

vezes, associada à preferência pessoal do dentista, existem alguns aspectos que 

devem ser levados em consideração para sua escolha como: fatores oclusais, 
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fatores estéticos, momento da instalação da prótese, reavaliações periódicas e 

reversibilidade do caso, longevidade do tratamento e a adaptação marginal. Esta 

última é um princípio básico para qualquer tipo de tratamento reabilitador, o qual 

deve estar bem adaptado sobre seus pilares de suporte. Uma falha nesta adaptação 

pode gerar desde problemas como infiltração bacteriana até a falta de passividade 

de assentamento da mesma. 

A adaptação passiva consiste no assentamento da prótese sobre os 

implantes sem que tensões deletérias sejam geradas, evitando prejuízos que vão 

desde a perda de componentes protéticos (fratura ou afrouxamento dos parafusos) 

até perda óssea ao redor do implante. Isto se torna ainda mais crítico quando se 

sabe que, devido às dificuldades técnicas durante a confecção das próteses, é muito 

difícil conseguir confeccionar uma prótese em implantes múltiplos com total 

passividade de assentamento, sem que haja qualquer fenda marginal entre os 

componentes e a prótese (HECKMANN et al., 2006; KARL et al., 2008; 

YANNIKAKIS; PROMBONAS, 2013). 

Mesmo em testes in vitro, avaliar a desadaptação de uma prótese parcial fixa 

e mensurar as suas consequências para os tecidos adjacentes é um desafio. Para 

isso, existem basicamente duas metodologias conhecidas: a fotoelasticidade e a 

utilização dos strain gauges.  A fotoelasticidade é uma metodologia amplamente 

empregada, no entanto, os resultados deste método mostram valores numéricos de 

uma forma subjetiva, por meio de medições de imagens formadas. Já com a 

utilização dos strain gauges, que são extensores elétricos capazes de transformar 

sinais elétricos em sinais digitais, a transmissão dos resultados se dá de uma forma 

mais objetiva (HEBEL; GAJJAR, 1997; GUICHET et al., 2000; UEDA et al., 2004; 

HECKMANN et al., 2006; MARKARIAN et al., 2007; KARL et al., 2008; 

YANNIKAKIS; PROMBONAS, 2013). 

Sendo assim, o presente trabalho tem por objetivo avaliar a influencia do tipo 

de retenção (cimentada ou parafusada) na tensão gerada através dos componentes 

protéticos e, consequentemente, sobre o tecido ósseo adjacente através de strain 

gauges. Além disto, no sentido de encontrar uma forma de confecção destas 

próteses que reduza o nível de tensões geradas, este trabalho também propõe um 

desenho híbrido de prótese fixa sobre implantes que une vantagens dos dois tipos 

de retenções convencionais. 



17 

 

2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1  Aspectos biomecânicos relacionados às prótese sobre implante  

 

(SKALAK, 1983) foi precursor em enfatizar a importância da biomecânica nas 

próteses sobre implante publicando um dos primeiros trabalhos a respeito deste 

assunto.  Para ele, que o sucesso ou a falha deste tipo de prótese tem como fatores 

críticos a incidência e a transferência de estresses mecânicos aos implantes e, 

consequentemente, ao tecido ósseo adjacente, sendo ideal que estes sejam 

submetidos somente a forças aos quais estão aptos a receber.  Salientou também 

que o conjunto prótese parcial fixa/ implante osseointegrado deveria constituir uma 

unidade rígida e, conseqüentemente, qualquer desalinhamento entre as duas partes 

resultaria em um estresse que poderia ser transmitido à prótese, ao  implante e ao 

osso. Por fim, enfatizou que muito embora esse estresse não possa ser detectado 

visual ou clinicamente, pode ocasionar falhas mesmo na ausência de forças 

externas, destacando a importância da utilização de materiais e técnicas que 

absorvam e distribuam melhor as cargas.  

Segundo (RANGERT; JEMT; JORNEUS, 1989), dois tipos principais de forças 

atuam sobre o sistema prótese, implante e osso: força axial e momento de torção. A 

força axial é a mais favorável, distribuindo o estresse uniformemente através do 

implante; já o momento de torção transmite mais estresse ao implante e ao tecido 

ósseo subjacente. Os autores comentam que o assentamento perfeito de todos os 

pilares e uma alta rigidez da infraestrutura são requisitos para que o momento de 

forças seja uniformemente distribuído evitando que algumas unidades recebam 

maior porção da carga, enquanto que outras não são adequadamente carregadas. 

Os autores salientaram que o ponto mais fraco deste sistema é o parafuso para 

fixação da prótese, porém,  seu reaperto ou sua substituição , quando necessária, é 

facilmente conseguido. 

Segundo (CARLSON; CARLSSON, 1994) quando se fala de uma prótese 

com adaptação passiva significa dizer que esta pode ser parafusada sem causar 

estresse ou tensão. Porém, os autores ressaltaram que uma adaptação 

absolutamente passiva não existe, visto que todo aperto de parafuso gera certa 

deformação da prótese e/ou do osso, induzindo algum estresse ao sistema o que 

pode diminuir a longevidade dos componentes ou gerar uma resposta tecidual 
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indesejada. Para medir o grau de desadaptação de um sistema, os autores 

sugeriram registrar as forças geradas durante o aperto dos parafusos, ou mensurar a 

extensão da desadaptação por meio de um microscópio de medição.  

Para (SPIEKERMANN; WOLF, 1995), os principais métodos de investigação 

e análise biomecânica em prótese sobre implantes são: a análise do elemento finito, 

análise de fotoelasticidade e a mensuração de cargas in vivo e in vitro através de 

strain gauges. Segundo o autor, a análise de elemento finito oferece uma maneira 

de calcular a distribuição e concentração de deformações dentro dos implantes e no 

tecido de suporte circunvizinho, através de uma estrutura bi ou tridimensional 

computadorizada, entretanto a descrição matemática é problemática. A técnica de 

fotoelasticidade é realizada através de cargas aplicadas em implantes ancorados em 

modelos plásticos, utilizando uma luz monocromática polarizada. Como os implantes 

são muito largos em relação à espessura necessária para este procedimento, 

observam-se fenômenos de sobreposição, além disto, está técnica permite somente 

uma avaliação qualitativa dos resultados visto que não há formação de dados 

numéricos. Já com a mensuração de cargas in vivo e in vitro com a utilização de 

sensores apropriados (strain gauges ou extensômetros) pode-se obter dados mais 

precisos em relação às forças exercidas sobre implantes ou dentes e transferidas às 

estruturas de suporte. Experimentos in vivo com estes sensores são de difícil 

execução pelo fato de ser complicado incorporá-los em aparatos intra-orais, tanto do 

ponto de vista técnico, como biológico. Por outro lado, estudos in vitro têm obtido 

resultados valiosos.  

(TAYLOR, 1998), avaliando na literatura os tipos de problemas encontrados 

na implantodontia, observou que a desadaptação dos componentes protéticos tem 

um importante papel nas falhas mecânicas, salientando que a conexão do 

intermediário com o implante, que é mantida pelo parafuso, é uma região sujeita aos 

altos níveis de tensão por estar localizada perto da crista alveolar, sendo esta a 

região na qual são dissipadas as forças mastigatórias.  

(RUBO; SOUZA, 2001) apresentaram uma revisão de literatura sobre os 

métodos computacionais aplicados à bioengenharia. Os avanços ocorridos nos 

últimos anos, tanto na Odontologia como nas Ciências de Computação, permitiram 

uma aproximação entre estas duas áreas. Assim, tornou-se possível a análise e 

solução de problemas complexos encontrados no tratamento de pacientes com 

dentição comprometida. Esses recursos envolvem, entre outros, a análise por 
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fotoelasticidade, o método de elemento finito e a extensometria. Segundo estes 

autores, a extensometria é a melhor opção para as avaliações experimentais que 

procurem delinear de forma mais precisa as características dos procedimentos 

clínicos e laboratoriais. Com a utilização de pequenos sensores (strain gauges ou 

extensômetros) é possível registrar, com grande precisão, qualquer deformação ou 

tensão sofrida pelo objeto aos quais estão aplicados, quando este é submetido a 

ação de uma força. Concluíram que nenhum dos três métodos possui total 

preponderância sobre os outros e que as potencialidades que estes recursos 

apresentam para a pesquisa se complementam.  

Segundo (ASSUNCAO et al., 2009), a aplicação dos conhecimentos de 

engenharia na odontologia tem ajudado a compreensão dos aspectos relacionados 

com a biomecânica de implantes osseointegrados. Várias técnicas têm sido 

utilizadas para avaliar a carga biomecânica dos implantes: análise fotoelástica, 

análise por elementos finitos e análise com strain gauges. A fotoelasticidade fornece 

informações qualitativas sobre a localização e concentração de tensões, mas produz 

pouca informação quantitativa. O método serve como uma importante ferramenta 

para determinar os pontos críticos de tensão em um material e é frequentemente 

utilizada para determinar fatores de concentração de tensões em geometrias 

irregulares. De acordo com estes mesmos autores, a aplicação do método de strain-

gauge sobre implantes dentários é baseado no uso de extensômetros elétricos 

lineares ou strain gauges e seus equipamentos associados, fornecendo tanto in vitro 

como in vivo medições das tensões sob cargas estáticas e dinâmicas. No entanto, 

este método fornece apenas os dados sobre a tensão no local de fixação do sensor. 

Já a análise de elementos finitos pode simular o estresse através de um modelo de 

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

tem a vantagem de permitir que várias condições sejam alteradas facilmente e 

possibilita a medição da tensão distribuída ao redor dos implantes em pontos 

facultativos que são difíceis de analisar clinicamente. Todas as três metodologias 

podem ser úteis para avaliar o comportamento biomecânico do implante semelhante 

às condições clínicas, mas o pesquisador deve ter conhecimento suficiente na 

fabricação do modelo (delineamento experimental) e análise de resultados.  

No experimento realizado por (KOKAT et al., 2009), os autores procuraram 

qualificar e quantificar as forças ao redor de implantes imediatamente carregados 

com prótese fixa implantossuportada variando o número de implantes. O 
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experimento foi realizado utilizando-se extensômetros colados na cortical óssea 

mandibular de cadáveres recentes. Próteses fixas totais suportadas por três, quatro 

e cinco implantes foram fabricadas e cargas de 100 N foram aplicadas para simular 

a carga oclusal encontrando que o quociente de estabilidade dos implantes variou 

de 42 até 145 Ncm. Os resultados mostraram que os valores de tensão mais altos 

foram gravados pela prótese suportada por três implantes, seguido pelo de quatro e 

cinco implantes respectivamente.  

(KARL et al., 2009) discutem à respeito dos métodos atuais aplicados na 

análise biomecânica em odontologia. Para fins ilustrativos, o desenvolvimento de 

tensões de uma prótese fixa implantossuportada sem passividade foi avaliada 

utilizando quatro técnicas diferentes: fotoelasticidade, strain gauges, elemento finito 

e análise tridimencional da deformação. Para os autores,  a fotoelasticidade permite 

apenas uma avaliação visual das tensões envolvidas na fixação da infraestrutura 

enquanto que resultados quantitativos podem ser obtidos através da utilização dos 

strain gauges ou por meio da análise tridimencional da deformação que também 

podem ser utilizados para simular situações de carga nos implantes. Os resultados 

dos strain gauges podem também ser utilizados como base para cálculos de 

elementos finitos que é um método em que a geometria do objeto estudado deve ser 

transferida para um modelo numérico. Isto ocorre através da utilização de imagens 

de tomografia computadorizada e de informações já conhecidas das  propriedades 

dos materiais que compõem a estrutura do modelo pois tudo isto influencia na 

distribuição das tensões. A análise tridimencional da deformação é um sistema de 

inspeção óptica que combina super computadores com câmeras digitais de alta 

resolução, para realizar medições das tensões em três dimensões. Os autores 

concluem que as combinações destas técnicas promovem uma base sólida para a 

interpretação dos resultados e aplicações clínicas.  

 

2.2   Influência das tensões na região peri-implantar  

 

A teoria “mecanostática”, proposta por (FROST, 1994), pode ser utilizada para 

quantificar a tensão máxima suportada pelo osso correlacionando as forças 

transmitidas aos implantes osseointegrados com os graus de remodelação óssea 

sofrida pelos tecidos circunjacentes. Além disso, esta teoria afirma que a 

remodelação óssea pode induzir a reabsorção ou conservação do osso, mas não 
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pode acrescentar mais osso à estrutura. Também estabeleceu a existência de uma 

taxa mínima de tensão, a “tensão mínima efetiva” (TME), acima da qual a resposta 

adaptativa ocorreria, enquanto abaixo dela o osso permaneceria estável. Onde a 

deformação óssea permanecer abaixo de 50 με (micro strain - unidade de 

deformação) se observam os efeitos do desuso. Entre 50με e 1500με ocorre o 

equilíbrio (remodelação óssea) e se a deformação ultrapassar 1500 με, a modelação 

óssea pode ocorrer. Deformações acima de 3000 με podem gerar reabsorção.  

Com relação às tensões na região peri-implantar, (MELSEN; LANG, 2001) 

realizaram uma análise histomorfométrica em mandíbulas de macacos em que 

avaliaram as reações teciduais nesta área após aplicação de forças ortodônticas 

definidas, relacionando-as com as tensões no osso trabecular com elementos 

finitios. O grau de osseointegração, a densidade óssea em diferentes distâncias do 

implante, bem como o grau relativo de reabsorção e a formação do osso alveolar 

adjacente à interface osso/implante foram avaliados. Os resultados observados na 

análise de elementos finitos revelou uma relação significativa entre os valores de 

tensão e da atividade celular na superfície do osso trabecular. A frequência da 

superfície em equilíbrio ou homestase óssea foi maior (61,9%) em tensões inferiores 

à 3400 με. Superfície óssea aposicional foi mais freqüente (62,7%) onde a tensão 

variou entre 3400 e 6600 με. A maior freqüência de superfície em reabsorção 

(51,5%) foi encontrada nos valores de tensão muito alta (maiores que 6600 με).  

De acordo com (OH et al., 2002), os principais fatores relacionados à perda 

óssea precoce ao redor dos implantes são: trauma cirúrgico, sobrecarga oclusal, 

peri-implantite, microgap entre intermediário e implante, formação do espaço 

biológico e desenho do pescoço do implante. Ficou demonstrado em seu trabalho 

que o estresse se concentra na região da crista óssea ao redor dos implantes e que 

se algum tipo de força excessiva está presente após o carregamento da prótese 

inicia-se a perda óssea nesta região. Percebe-se também que a invasão do espaço 

biológico dos implantes poderia contribuir para a perda óssea precoce ao redor dos 

implantes e que este espaço biológico está relacionado à localização do microgap e 

à localização da superfície lisa/rugosa do pescoço do implante os quais seriam 

causas contribuintes para a perda óssea precoce da crista. Na opinião dos autores, 

trabalhos randomizados são necessários para determinar o verdadeiro mecanismo 

de perda óssea precoce.  
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Para (SAHIN; CEHRELI; YALCIN, 2002), diversos fatores influênciam a 

biomecânica da distribuição das forças nas próteses implantossuportada. Neste 

estudo foram observados os efeitos biológicos da localização e magnitude das 

forças aplicadas, efeito do tipo e material da prótese, qualidade óssea e 

propriedades da interface osso/implante, carregamento imediato dos implantes e 

métodos de engenharia usados para avaliar a biomecânica dos implantes. Os 

autores relataram que quando uma sobrecarga é aplicada em um implante 

osseointegrado o osso circunjacente a este implante sofre uma deformação (de 

2000 a 3000 με). Já quando uma sobrecarga patológica ocorre (acima de 4000 με) e 

o estresse e a tensão gerados excedem o limiar fisiológico tolerado pelo osso é 

provável que ocorram falhas biológicas. Para estes autores, a aplicação de repetidas 

cargas podem levar a falha por fadiga da interface, diminuindo a densidade óssea 

peri-implantar e levar a formação de defeito ósseo tipo cratera. Falhas tardias em 

implantes, após a instalação das próteses, são observadas e estão correlacionadas 

com complicações biomecânicas e que os mecanismos relacionados com estas 

falhas ainda não são totalmente entendidos e a literatura a respeito das influências 

dos vários fatores biomecânicos é inconclusiva.  

No trabalho de (ISHIGAKI et al., 2003), a biomecânica de distribuição de 

forças ao redor de implante foi avaliada simulando a mastigação na região de 

primeiro molar inferior, utilizando para tanto um modelo de elemento finito tri-

dimensional. Foi demonstrado que, comparativamente, ao modelo utilizando 

implante apresentou maior concentração de estresse que o modelo de dentes 

naturais e que essas forças se concentraram na região do pescoço do implante, 

especialmente na região vestibular, onde o tipo de oclusão influenciou na 

distribuição de forças. 

No estudo de (CEHRELI et al., 2005), as tensões em tecido ósseo ex vivo ao 

redor de dentes naturais e implantes imediatos suportando próteses unitárias e multi-

elementos foram comparadas. Na cortical vestibular da maxila de dois cadáveres 

foram colados seis strain gauges na região entre caninos. Inicialmente os dentes 

naturais foram carregados através de um splint oclusal e as medições das tensões 

foram realizadas sob uma carga máxima de 100 N, simultaneamente monitorados 

por um computador ligados a um sistema de captação de dados. Após as extrações 

dos dentes, implantes com diâmetro de 4,1 mm e 4,8 mm foram instalados nos 

alvéolos. As medições de tensão para prótese unitária, prótese de três elementos e 
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prótese total foram observadas. Os resultados mostraram que as microtensões 

foram comparáveis entre si. Concluiram que o osso marginal vestibular, não tendo 

contato com implantes imediatos, pode apresentar gradientes de tensão dentro dos 

níveis fisiológicos para deformação do osso com aplicação de carga. Embora 

nenhum desenho protético tenha mostrado vantagens sobre o outro, a esplintagem 

dos implantes pode ser considerada uma medida segura para carga em implantes 

imediatos. 

 

 

2.3 Passividade de assentamento em próteses sobre implantes parafusadas e 

cimentadas 

 

(HEBEL; GAJJAR, 1997) afirmam que é, clinicamente, muito difícil conseguir 

confeccionar uma prótese em implantes múltiplos com total ajuste passivo. Assim, 

quando se utiliza uma prótese cimentada o ajuste dos pilares protéticos sobre a 

cabeça dos implantes pode ser conseguido sem que haja a formação de espaços 

entre estas estruturas, só depois a restauração é cimentada sobre os pilares. Isto é 

mais difícil de ocorrer quando as próteses retidas por parafuso são planejadas, visto 

que o assentamento sobre as cabeças dos implantes não são conseguidas 

individualmente. A presença destes espaços provoca uma tensão em nível de 

parafuso podendo causar fratura ou afrouxamento do mesmo.  

(GUICHET et al., 2000) realizaram um trabalho com o objetivo de verificar a 

relação entre a desadaptação marginal e a geração de tensões durante o 

assentamento de 2 grupos de próteses fixas implantossuportadas (cimento e 

parafuso-retidas). Para isso, os autores utilizaram uma condição que simulava um 

quadrante posterior esquerdo da mandíbula restaurado com 3 implantes de 10 mm 

(Nobel Biocare) correspondentes aos 1º e 2º pré-molares e 1º molar. Para simular a 

condição óssea saudável foi utilizada uma resina de módulo de elasticidade médio 

Sendo assim, foram confeccionada 10 próteses fixas implantossuportadas seguindo 

os protocolos clínicos padrões, sendo que 5 foram fixadas por parafusamento e as 

outras 5 cimentadas. Os corpos-de-prova foram então submetidos a analises 

microscópicas e de fotoelasticidade. Os resultados microscópicos mostraram que, 

antes da fixação das próteses, as aberturas marginais dos 2 grupos eram 

semelhantes. Após a fixação, o que se observou foi uma diminuição estatisticamente 
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significante da abertura marginal das próteses retidas por parafuso enquanto que as 

próteses cimentadas apresentaram um discreto aumento desta abertura. Com 

relação ao teste de fotoelasticidade observou-se que as próteses parafusadas 

exibiram uma formação de tensão maior e com mais variabilidade de localização, 

sendo a região apical a área de maior concentração. Já as próteses cimentadas 

exibiram tensões de baixo nível com tendências à formação de estresse coronal. 

Para (PIETRABISSA et al., 2000) uma má adaptação da prótese sobre os 

pilares protéticos é capaz de gerar forças em nível de interface osso-implante. Com 

isso, pode haver uma remodelação óssea que resulta no deslocamento do implante 

numa direção em que diminua a tensão causada pela infra-estrutura. Se a força de 

tensão for superior à capacidade de remodelação óssea corre-se o risco de perder a 

interação entre o osso e o implante, culminando no fracasso do implante. Em seu 

trabalho, os autores compararam três sistemas de conexão usadas nas próteses 

implantossuportadas (CerAdapt –cimentada; EsthetiCone e Standard-parafusadas) 

em relação às tensões mecânicas induzidas pelas falhas de translação e de rotação 

resultantes da fabricação das superestruturas e concluíram que o sistema retido por 

cimento transfere menos tensão na presença de erros de translação enquanto que 

os sistemas retidos por parafuso apresentou maior capacidade de compensar erros 

de rotação. 

Para (MISCH, 2000), praticamente não há tolerância ao erro nas próteses 

implantossuportadas retidas por parafuso pelo fato do contato entre os componentes 

serem metal com metal. Aliados a isso estão às inexatidões do processo de 

confecção da prótese que, praticamente, impede o ajuste verdadeiramente passivo 

da restauração. Este ajuste passivo é entendido como sendo uma adaptação 

clinicamente aceitável em que as condições de tensão e esforço estão dentro dos 

limites de tolerância fisiológica, não prejudicando as condições do implante após o 

parafusamento da prótese.  

(MICHALAKIS; HIRAYAMA; GAREFIS, 2003), utilizando os conceitos das 

próteses fixas tradicionais, afirmaram que o espaço de 25 a 30 µns promovido pelo 

cimento nas restaurações cimeto-retidas é o responsável pelo seu assentamento 

passivo.  Já a utilização de parafusos na retenção das próteses resulta em 

concentrações de forças maiores em torno dos implantes em comparação com as 

próteses retidas por cimento. 
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Neste mesmo ano, (MENDES, 2003) realizou um trabalho com a finalidade de 

avaliar a passividade de assentamento de infraestruturas fundidas em monobloco 

empregando ligas de cobalto-cromo e paládio-prata, antes e após os procedimentos 

de secção e soldagem. Para isto, foram utilizados dois strain gauges colados nas 

faces mesial e distal dos intermediários e confeccionados um total de 10 corpos de 

prova fundidos em monobloco e divididos em dois grupos de acordo com a liga 

utilizada. Inicialmente, os testes foram realizados com as infraestruturas em 

monobloco fixadas no modelo mestre através de uma seqüência padronizada de 

apertos dos parafusos até encontrar resistência e observar que houve uma 

adaptação clinicamente aceitável. Neste momento, utilizou-se um torquímetro para 

fazer o aperto final com 10Ncm. Após os dados desta primeira fase serem 

armazenados, as infraestruturas foram seccionadas e unidas com resina acrílica 

para a realização dos procedimentos de soldagem dos dois grupos (cobalto-cromo e 

paládio-prata) e as infraestruturas foram posicionadas no modelo mestre e testadas 

repetindo os mesmos procedimentos realizados com as peças em monobloco. Ao 

analisar os dados da deformação provocada nos intermediários, se constatou que 

nenhuma infraestrutura apresentou uma passividade de assentamento completa, 

sendo que as de paládio-prata geraram mais deformação por compressão que as de 

cobalto-cromo e, como era de se esperar, a soldagem ocasionou uma menor 

deformação por compressão nos intermediários. 

Em um estudo clínico de acompanhamento por 4 anos de próteses 

cimentadas e parafusadas sobre implante, (VIGOLO et al., 2004) afirmaram que a 

ausência do parafuso que tem a função de reter a prótese é capaz de eliminar as 

prováveis tensões provocadas no conjunto implante-restauração durante o aperto do 

mesmo. Assim, ele discute o uso da cimentação provisória em próteses sobre 

implante para que as próteses cimentadas possam beneficiar o tratamento com uma 

maior passividade de assentamento da peça sem que esta perca a característica de 

reversibilidade. 

As dificuldades de se aferir precisamente o ajuste de uma infra-estrutura aos 

implantes e também de se determinar o quanto de tensão que é tolerado para que 

se tenha um trabalho com longevidade, sem prejuízos à osseointegração, 

incentivaram (HECKMANN et al., 2004) a realizarem uma série de trabalhos 

utilizando o posicionamento de implantes instalados na região posterior da maxila 

(lado direito) de um voluntário de 69 anos. Neste trabalho in vitro especificamente, o 
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objetivo foi quantificar a tensão gerada por próteses parciais fixas de 3 elementos 

cimentadas e parafusadas sobre 2 implantes em suas diversas formas de confecção, 

levando-se em consideração duas técnicas básicas de moldagem (moldagem com 

moldeira aberta e moldagem com moldeira fechada). Um modelo de resina epóxi 

que reproduzia o posicionamento de dois deste implantes foi confeccionado e usado 

para mensuração das tensões com auxílio de extensores elétricos (Strain-gauges) 

colados a ele.  Os resultados mostraram que o procedimento clínico de moldagem 

por si só, independente da técnica utilizada, já é capaz de gerar tensões após a 

confecção das próteses. Isto foi observado quando se comparou o grupo com 

próteses confeccionadas diretamente sobre o modelo experimental com os grupos 

em que as próteses foram confeccionadas sobre modelos obtidos após 

procedimentos de moldagem.  Quando o assunto é a forma de confecção da infra-

estrutura, os autores observaram que nos tipos de próteses parafusadas estudadas 

não houve diferença entre aquelas confeccionadas com cilindros plásticos e aquelas 

em que foram utilizados cilindros pré-fabricados de ouro.  Os autores também não 

observaram diferenças entre os grupos das próteses cimentadas com os grupos das 

próteses parafusadas, com exceção do grupo de prótese cimentada em que foi 

utilizada a técnica de moldeira fechada que mostrou menores tensões geradas 

quando comparado ao grupo de prótese parafusada confeccionada com cilindros 

plásticos. É importante observar que neste grupo de prótese parafusada a técnica de 

moldagem utilizada foi a de moldeira aberta, sendo assim, esta diferença de 

resultado pode ser atribuída à técnica de moldagem e não necessariamente ao tipo 

de retenção. Por fim, estes autores também sugeriram uma forma alternativa de 

confecção de prótese sobre implante, na qual a infra-estrutura era colada com 

adesivo de resinas compostas sobre um cilindro pré-fabricado de ouro instalado 

diretamente no modelo experimental e isto possibilitou que este grupo gerassem 

menos tensões que todos os outros grupos estudados.  

Seguindo esta mesma metodologia, (KARL et al., 2004) publicaram outro 

trabalho, também in vitro, com objetivo de quantificar as tensões geradas por 

próteses parciais fixas parafusadas e cimentadas, sendo estas de 5 elementos, e 

discutir a sua importância na osseointegração. Um modelo de resina epóxi que, para 

este trabalho, reproduziu o posicionamento dos 3 implantes instalados na região 

posterior da maxila do mesmo voluntário de 69 anos foi confeccionado e usado para 

mensuração das tensões com auxílio de seis strain gauges posicionados no lado 
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mesial e distal de cada implante e mais dois sensores colocados na face oclusal dos 

pônticos. O procedimento de cimentação obedeceu um protocolo de aplicação de 

uma força de 200 N sobre os pônticos e, após trinta segundos, a força foi reduzida 

para 100 N por três minutos. A força foi então removida e o cimento terminou de 

pegar presa por dois minutos. Os valores finais de tensão foram gravados após seis 

minutos. Já para as próteses parafusadas, foi utilizado um dispositivo elétrico 

controlador de torque para controlar o aperto dos parafusos em 20 Ncm, começando 

o aperto pelo parafuso do implante central. As tensões também só foram medidas 

após seis minutos. Quando as próteses cimentadas foram comparadas com as 

parafusadas fabricadas de forma convencional, nenhuma diferença estatística 

significante foi observada. Nenhuma diferença estatisticamente significante também 

foi verificada entre próteses fabricadas usando cilindros plásticos calcináveis e 

aqueles fabricados pela fundição em cilindros de ouro. Neste trabalho, os autores 

também utilizaram o grupo com o método de fixação com colagem de infraestruturas 

fundidas em cilindros de ouro pré-fabricados  e observaram que estas mostraram 

menores níveis de tensão que todos os outros grupos.  

No ano seguinte, (KARL et al., 2005) avaliaram a carga estática transmitida 

aos implantes quantificando as tensões geradas in vitro por diferentes tipos de 

próteses fixas de 5 elementos. Foram observados neste trabalho aspectos como a 

técnica de impressão, o método de fabricação, o tipo de retenção além da influência 

do revestimento cerâmico sobre o desenvolvimento de tensões. Simulando uma 

condição clínica, as moldagens do modelo de medição foram feitas utilizando a 

técnica de arrasto e de reposicionamento. Os moldes foram então vazados e um 

modelo padronizado serviu como base para o enceramento das infraestruturas que 

foram fundidas em liga metálica preciosa para aplicação de cerâmica. Os dois tipos 

retenção convencionais de próteses sobre implante foram testadas sendo que para 

as parafusadas foram utilizadas dois métodos de fabricação, um com a utilização de 

cilindro de plástico e outro com a utilização de cilindro com a base de ouro. Um outro 

grupo foi representado pela união das duas técnicas em que as próteses eram 

unidas por um adesivo a pilares de ouro parafusados ao implante. Um total de 40 

infraestruturas de cinco elementos unidas a três implantes foram fabricadas e 

divididas em oito grupos de acordo com as variáveis estudadas (próteses 

cimentadas utilizando a técnica de moldagem de reposicionamento antes e depois 

da aplicação da cerâmica; próteses parafusadas utilizando cilindros plásticos e 
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moldagem pela técnica de arrasto antes e após a aplicação da cerâmica; próteses 

parafusadas utilizando cilindros com base de ouro e moldagem pela técnica de 

arrasto; próteses com cilindro de ouro parafusado sobre o implante e a prótese 

aderida ao cilindro antes e após a aplicação da cerâmica). Para realização dos 

testes, foi utilizado um  modelo confeccionado em resina epóxi que possui 

propriedades mecânicas semelhantes ao osso trabecular sobre o qual os strain 

gauges foram instalados nas faces mesial e distal adjacentes a cada implante. Após 

a fixação das próteses sobre este modelo, seguindo os protocolos de instalação de 

cada grupo, aguardou 6 minutos para a captura dos dados. Os resultados 

encontrados demonstram que sempre há algum nível de tensão formado nas 

próteses sobre implante independente de qualquer variável. De uma forma geral, 

não foi encontrada nenhuma diferença estatisticamente significante quando se 

comparou os tipos de retenção convencionais (parafusada ou cimentada), com 

exceção dos grupo de prótese cimentada e o grupo de prótese parafusada que 

utilizou cilindro de plástico (ambos após a aplicação da cerâmica), lembrando que 

para estes grupos a técnica de moldagem foram diferentes. Assim como também 

não houve diferença estatisticamente significante quando se levou em consideração 

os processos de fabricação das próteses parafusadas (sobre-fundição dos cilindros 

de ouro ou fundição de cilindros de plástico). Já para o grupo das próteses aderidas 

aos cilindros de ouro, uma diminuição significante das tensões foi encontrada 

quando comparada aos outros grupos antes da aplicação da cerâmica. Com relação 

à aplicação da cerâmica, os autores o considera um fator adicional que contribui 

para a formação de tensões, mas isto só foi observado de forma estatisticamente 

significante quando se comparou as duas formas de fabricação das próteses 

parafusadas.  

Neste mesmo ano, (KARL et al., 2005) publicaram outro trabalho utilizando a 

mesma metodologia empregada no trabalho anterior, sendo que agora estudando 

próteses parciais fixas sobre implantes com 3 elementos divididos em 10 grupos de 

acordo com a técnica de moldagem, o método de fabricação, o tipo de retenção e a 

presença ou não da cerâmica de cobertura, são eles: próteses cimentadas 

confeccionadas a partir da moldagem de reposicionamento antes e após a aplicação 

da porcelana, próteses cimentadas confeccionadas a partir da moldagem de arrasto 

antes e após a aplicação da porcelana, próteses parafusadas utilizando cilindros 

plásticos e moldagem pela técnica de arrasto antes e após a aplicação da cerâmica, 
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próteses parafusadas utilizando cilindros com base de ouro e moldagem pela técnica 

de arrasto; próteses com cilindro de ouro parafusado sobre o implante e a prótese 

aderida ao cilindro antes e após a aplicação da cerâmica. Desta forma, os autores 

observaram que as técnicas de moldagem utilizadas (técnica do reposicionamento e  

a de arrasto) não causaram diferença estatisticamente significante entre as próteses 

cimentadas. Além disto, de uma forma geral, as próteses cimentadas mostraram 

desenvolvimento de deformações menores em relação às parafusadas, 

principalmente quando se comparou os grupos de próteses cimentadas 

confeccionadas a partir da moldagem de arrasto após a aplicação da porcelana com 

os dois grupos de próteses parafusados após a aplicação da cerâmica. Quando se 

comparou as próteses parafusadas entre si, não houve diferença estatisticamente 

significante tanto com relação à forma de fabricação (cilindro plástico ou cilindro com 

base de ouro) como também em relação à presença da cobertura cerâmica. Já no 

grupo em que as estruturas foram aderidas aos cilindros de ouro, os níveis de 

deformação foram estatisticamente menores que todos os outros grupos, com 

exceção do grupo de próteses parafusadas que utilizaram cilindros com base de 

ouro, tanto antes como após a aplicação da cerâmica. Os achados deste trabalho 

revelaram que todos os tipos de próteses parciais fixas implantossuportadas 

desenvolvem certa quantidade de deformação. 

(KARL et al., 2006), seguindo a mesma metodologia descrita nos trabalhos 

anteriores, publicaram os resultados de uma pesquisa  cujo objetivo era analisar in 

vivo a tensão formada ao instalar diferentes tipos de prótese parcial fixa 

implantossuportadas de 5 elementos, utilizando a técnica do strain gauge. O mesmo 

paciente com três implantes na maxila foi voluntário deste estudo, sendo este 

moldado e a posição dos implantes transferida para um bloco de resina epóxi que 

serviria como um modelo mestre. Por questões éticas, todos os passos simulando 

uma condição clínica de cada grupo foram realizados a partir deste modelo mestre. 

Sendo assim, a partir das impressões deste modelo, modelos de trabalho foram 

confeccionados para confecção das infraestruturas, de acordo com os grupos: grupo 

1 (próteses cimentadas, moldadas pela técnica de reposicionamento e fundidas com 

cilindros plásticos); grupo 2 (parafusadas, moldadas pela técnica de arrasto usando 

cilindros plásticos); grupo 3 (parafusadas, moldada pela técnica de arrasto usando 

cilindros com base de ouro) e grupo 4 (parafusadas, moldada pela técnica de arrasto 

coladas a cilindros de ouro). Os dados foram capturados diretamente na boca do 
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paciente a partir de 2 strain gauges instalados na região de pônticos das infra-

estruturas durante os procedimentos de cimentação e aperto dos parafusos. Ficou 

evidente que todas as próteses sobre implante têm um potencial de gerar algum 

nível de tensão visto que sempre existe algum tipo de falha na precisão das 

infraestruturas, ou seja, o assentamento passivo verdadeiro é uma tarefa que 

dificilmente será alcançada. Desta forma, se torna clara a necessidade de encontrar 

meios de minimizar essas imprecisões técnicas presentes no processo de confecção 

das próteses sobre implante e isto foi conseguido neste trabalho com o grupo de 

próteses coladas aos cilindros sólidos de ouro que mostrou resultados 

consideravelmente menores que as próteses cimentadas e parafusadas 

convencionais. Entre este tipos convencionais de retenção (cimentada ou 

parafusada) as próteses cimentadas demonstraram gerar um menor nível de tensão, 

o que pode ser explicado pela presença da linha de cimento que teria a capacidade 

de compensar as deficiências do processo de confecção. Por fim, os autores alertam 

que os cuidados com o nível de tensão gerado aos implantes pode assegurar bons 

resultados clínicos por longo tempo. 

Neste mesmo ano, este mesmo grupo de pesquisadores, publicaram os 

resultados de um estudo que teve como objetivo quantificar as tensões geradas 

próteses parciais fixas de três elementos cimentadas e parafusadas por meio de 

strain gauges in vitro e in vivo. Além disto, foi realizada uma análise através de 

elemento finito para avaliar a magnitude das cargas geradas sobre o osso após a 

fixação das infraestruturas. Parte do estudo já havia sido realizada e publicada num 

trabalho prévio (HECKMANN et al., 2004) e como a metodologia deste estudo in 

vitro simulava uma situação real, as próteses testadas anteriormente no trabalho in 

vitro foram levadas na boca do paciente para medir as deformações in vivo 

seguindo-se os mesmos protocolos. Para a definição da análise de elemento finito o 

osso foi considerado como um material isotrópico, enquanto que o implante e as 

infraestruturas como corpos elásticos. Assim como no trabalho in vitro, os resultados 

in vivo mostraram uma grande variação nos valores de deformação final entre as 

próteses. Quando as imagens do elemento finito foram analisadas,  observou-se que 

estas eram equivalentes aos resultados de estresse captados pelos strain gauges 

após a fixação das próteses, confirmando que as tensões mais altas ocorreram no 

grupo de próteses parafusadas fabricadas com cilindro de plástico calcinável, 

enquanto que os menores valores foram encontrados no grupo em que as 
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infraestruturas foram coladas aos cilindros de ouro. Além disto, observou-se que as 

próteses cimentadas fabricadas diretamente no modelo mestre pela técnica de 

moldagem por reposicionamento indicavam valores mais baixos de estresse na 

região peri-implantar (HECKMANN et al., 2006). 

(KARL et al., 2008) publicaram mais resultados das medições do 

desenvolvimento de tensão em prótese parcial implantossuportada de três e cinco 

elementos parafusadas e cimentadas usando a técnica de strain gauges, 

comparando os resultados desses quatro grupos. A metodologia empregada é 

exatamente a mesma que este grupo apresentou em trabalhos anteriormente 

publicados (HECKMANN et al., 2004; KARL et al., 2004; KARL et al., 2005; KARL et 

al., 2005; HECKMANN et al., 2006; KARL et al., 2006). Implantes foram fixados em 

um modelo que representou uma situação clínica real com strain gauge fixado nas 

faces mesial e distal a estes implantes e nos pônticos das infraestruturas. Quando se 

comparou os quatro grupos nenhuma diferença estatisticamente significante foi 

encontrada tanto para o número de elementos da prótese como para o tipo de 

fixação.  

Em outro experimento, (KARL et al., 2008) confirmaram a idéia de que é difícil 

alcançar um completo ajuste passivo nas restaurações implantossuportadas, mesmo 

com as diferentes técnicas existentes para fabricação das infraestrutura. Neste 

trabalho, o objetivo foi investigar se as próteses parciais fixas de três elementos 

confeccionadas com o sistema CAD/CAM (Computer-aided design/Computer-aided 

manufacturing) com base em impressões ópticas apresentam menor distribuição de 

tensão do que os métodos convencionais de fabricação das próteses. Para isto, um 

modelo de medição com dois implantes foi criado e quatro strain gauges foram 

fixados ao material do modelo na mesial e distal de cada implante. Dois grupos de 

restaurações convencionais cimentadas foram confeccionados através da técnica de 

moldagem do reposicionamento e do arrasto e outro grupo de próteses foi 

confeccionado pelo sistema CAD/CAM com base nas impressões ópticas obtidas. As 

tensões desenvolvidas durante a fixação de cada prótese foram registradas pelos 

strain gauges e os resultados demonstraram que as próteses fabricadas pelo 

CAD/CAM geraram tensões significativamente menores do que as convencionais 

feitas a partir da moldagem pela técnica de arrasto. Já quando a técnica de 

moldagem foi a de reposicionamento, nenhuma diferença significativa foi detectada 

para o grupo confeccionado pela técnica do CAD/CAM. Dentro das limitações do 
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estudo apresentado, pode concluir-se que restaurações fabricadas com base em 

impressões ópticas, demonstram um nível de ajuste semelhante às próteses 

convencionais. 

(SUEDAM, 2009) realizou um experimento como objetivo de verificar a 

deformação gerada na região peri-implantar de prótese parcial fixa mandibular. Para 

isto foi utilizado um modelo de poliuretano em forma de U simulando o osso 

mandibular com dois implantes hexágono externo de 3,75 mm de diâmetro por 13 

mm de comprimento, nos quais foram fixados intermediários. O trabalho apresentou 

dois grupos divididos de acordo com o tipo de liga das infraestruturas (cobalto-cromo 

ou paládio-prata) os quais foram submetidos a quatro situações de aplicação de 

carga. Foram aplicadas forças de 300 N, nos pontos de referência pré-determinados 

na barra entre os implantes e na extremidade livre (5 mm, 10 mm e 15 mm de 

cantilever). Foram realizadas leituras das deformações geradas na distal, lingual, 

mesial e vestibular de cada implante, com o uso de strain gauges. Os resultados do 

estudo demonstraram que a deformação é influenciada pelo ponto de aplicação de 

carga e pelo módulo de elasticidade da liga da barra. A deformação é diretamente 

proporcional ao comprimento do cantilever, onde comprimentos maiores do que 10 

mm provocam tensões que superam a tensão máxima fisiológica proposta pela 

teoria de Frost.  

(MORETTI NETO et al., 2009) visando a obtenção de dados relacionados á 

adaptação passiva em prótese implantossuportada, analisaram a quantidade de 

deformação que ocorre no intermediário da prótese após o aperto do parafuso tanto 

do cilindro de paládio-prata como de cobalto-cromo. Um modelo mestre foi usado 

para simular uma mandíbula humana com cinco implantes. Strain gauges foram 

colados nas faces mesial e distal de cada intermediário. Os intermediários foram 

montados sobre as réplicas dos implantes e os parafusos foram apertados com um 

torque de 20 Ncm e as leituras gravadas. Após este passo, os parafusos tanto dos 

cilindros de paládio-prata como de cobalto-cromo foram apertados com um torque de 

10 Ncm e as leituras também foram gravadas. Estas medições foram repetidas por 

cinco vezes. Nenhuma diferença estatística foi encontrada entre as tensões geradas 

tanto pelos cilindros de paládio-prata como os de cobalto-cromo. No entanto, 

existiram diferenças com relação à qualidade da tensão. A deformação gerada pelo 

aperto dos parafusos dos cilindros de cobalto-cromo foi de compressão e o aperto 

dos parafusos dos cilindros de paládio-prata gerou forças de compressão e tração.  
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No trabalho de (AKCA et al., 2009), o efeito do tipo de prótese e da técnica de 

impressão na tensão gerada no osso cortical humano ao redor de implantes foi 

avaliada aplicando-se carga. Foram testadas próteses cimentadas e parafusadas e 

as técnicas de impressão com moldeira aberta (arrasto) e fechada 

(reposicionamento). Para medição das deformações no osso, foram instalados 

implantes em fíbulas de cadáver humano e colados strain gauges na superfície 

óssea. Os grupos testes analisados foram: 1- técnica da moldeira fechada com 

prótese parafusada diretamente sobre implante, 2- técnica da moldeira fechada, 

prótese cimentada sobre intermediário do implante, 3- técnica da moldeira aberta, 

prótese parafusada diretamente sobre implante. Foram confeccionadas 6 

infraestruturas unindo dois implantes distantes 15mm, para cada grupo teste. Para 

uma melhor padronização da infraestrutura, esta foi confeccionada em forma de 

barra e não escavado no formato de dente e sua adaptação marginal avalizada por 

dois especialistas em prótese. Feito isto, uma carga externa estática de 150N foi 

aplicada na região mediana desta infraestrutura. Segundo os resultados, a tensão 

gerada em todos os grupos foi semelhante, não apresentando diferença 

estatisticamente significante. Desta forma, os autores concluíram que, em casos de 

próteses fixas de três elementos, a tensão gerada a nível da crista óssea é 

semelhante entre as próteses cimentadas e as parafusadas, independente do tipo 

de moldagem utilizada (moldagem aberta ou fechada), mesmo quando submetidos à 

carga estática de 150N. 

(NISHIOKA et al., 2010), utilizando strain gauges, quantificaram as tensões 

desenvolvidas durante o aperto do parafuso de fixação de próteses fixas 

implantossuportadas variando o tipo de conexão dos implantes e também o tipo de 

cilindro protético utilizado. Os implantes foram inseridos num bloco de poliuretano 

com características semelhantes ao osso mandibular. Intermediários do tipo micro-

unit foram instalados com torque de 20 N sobre três implantes de hexagono externo 

e três de hexagono interno em cada bloco. Cilindros protéticos calcináveis com base 

de cobalto-cromo e totalmente plástico, foram parafusados no modelo e receberam 

uma matriz padronizada para confecção das infraestruturas em cera que, 

posteriormente, foram fundidas em liga de cobalto-cromo. Quatro strain gauges 

foram colados na superfície do bloco no sentido horizontal, nas regiões mesial e 

distal de cada implante. Utilizando um torquímetro manual, as infraestruturas foram 

parafusadas sobre os intermediáros com torque de 10 Ncm. Não foram encontradas 



34 

 

diferenças estatisticamente significantes quanto ao tipo de conexão ou cilindro 

utilizado. Desta forma, as conexões do tipo hexágono externo e interno, cilindros 

fundidos e usinados, apresentaram comportamento mecânico similar em condições 

de fixação do parafuso.  

(HOLLWEG et al., 2012) avaliaram a deformação que ocorre nos pilares dos 

implantes com a fixação de infraestruturas, confeccionadas em liga de cobalto-cromo 

e paládio-prata. As amostras simulando uma prótese mandibular protocolo 

implantossuportada foram fabricadas e parafusadas sobre pilares standard 

posicionados em um modelo mestre contendo cinco réplicas dos implantes. Dois 

strain gauges foram fixados sobre as faces mesial e distal de cada pilar para 

capturar deformação durante o aperto dos parafusos de retenção. Uma combinação 

de forças de compressão e tração foi observada em ambos os pilares para 

infraestruturas cobalto-cromo e paládio-prata. Não houve evidência de diferenças 

significativas nas médias das deformações do pilar em nove das dez faces dos 

pilares. Os autores concluíram que apesar dos corpos de prova se apresentarem 

bem adaptados visualmente, sempre há uma transmissão de carga aos pilares e que 

o uso de ligas de cobalto-cromo para estruturas de próteses implantossuportadas 

podem ser consideradas clinicamente aceitáveis como a liga paládio-prata. 

(YANNIKAKIS; PROMBONAS, 2013) realizaram um trabalho com o objetivo 

de comparar a geração de tensão de próteses parciais fixas parafusadas sobre três 

implantes com infra-estruturas confeccionadas em monobloco, seccionadas e 

soldadas e quando confeccionadas com componentes que os autores chamaram de 

“pilares passivos” utilizando diferentes ligas metálicas (Au-Pt e Co-Cr). Para isto, foi 

criado um modelo mestre composto por 3 implantes de hexágono externo com 

plataforma regular instalados paralelamente entre si em um bloco curvado de resina 

epóxi. Após o escaneamento deste modelo através da tecnologia CAD/CAM, foi 

confeccionado um modelo padrão de infra-estrutura composto por três pilares na 

forma de pré-molares e dois pônticos com anatomia de molares, resultando assim 

numa ponte fixa de cinco elementos. Um total de 25 intra-estruturas foram 

confeccionadas e divididas em 4 grupos que variavam das ligas utilizadas (Au-Pt ou 

Co-Cr) com a forma de fabricação (monobloco ou soldadas) além do quinto grupo 

caracterizado pelos “pilares passivos” que nada mais eram que cilindros de titânio 

sobre os quais foram cimentadas as pontes fixas. Após analisar os dados colhidos 

pelos strain-gauges instalados em diferentes pontos da resina e das próteses, os 



35 

 

autores concluíram que um total assentamento passivo das próteses sobre os 

implante não era possível de ser alcançado, sendo o grupo dos “pilares passivos” 

aqueles que menos geraram tensão. A surpresa ficou por parte do grupo da liga de 

Co-Cr que quando seccionados e soldados tiveram melhores resultados que os dois 

grupos da liga de Au-Pt, sendo uma diferença estatisticamente significante quando 

se analisou isoladamente alguns pontos em que os strain-gauges foram instalados. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a tensão gerada redor de implantes dentais após a instalação de 

próteses parciais fixas. 

 

3.2 Objetivos específicos  

 

Avaliar se o tipo de retenção (cimentação ou parafusamento) influencia na 

tensão gerada ao redor dos implantes dentais. 

Comparar a tensão gerada ao redor de implantes quando utilizados dois 

sistemas de próteses parafusadas, sendo um com a utilização de componentes 

protéticos totalmente plásticos e outro com componentes protéticos com a base de 

Cobalto-Cromo. 

Avaliar a tensão gerada ao redor dos implantes quando utilizado um sistema 

de retenção que combina as características das próteses cimentadas e parafusadas 

(Prótese híbrida). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Este ensaio mecânico in vitro contou com cinco grupos divididos de acordo 

com o tipos de retenção de próteses parciais fixas de três elementos sobre 2 

implantes:  

 Grupo 1 (controle) - 2 munhões de preparo instalados sobre as cabeças dos 

implantes (sem prótese); (Figura 1) 

 Grupo 2 (cimentada) - 5 infra-estruturas para próteses parciais fixas 

metalocerâmicas cimentadas sobre dois munhões preparáveis parafusados 

sobre os implantes; (Figura 1) 

 Grupo 3 (parafusada) - 5 infra-estruturas para próteses parciais fixas 

metalocerâmicas parafusadas diretamente sobre os implantes utilizando 

componentes totalmente plásticos; (Figura 1) 

 Grupo 4 (parafusada) - 5 infra-estruturas para próteses parciais fixas 

metalocerâmicas parafusadas diretamente sobre os implantes utilizando 

componentes com a base de Cobalto- Cromo; (Figura 1) 

 Grupo 5 (experimental) - 5 infra-estrururas para próteses parciais fixas 

metalocerâmicas cimentadas sobre dois munhões preparáveis parafusados 

sobre os implantes com orifícios de acesso ao parafuso para posterior 

remoção e re-inserção da prótese (prótese híbrida). (Figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Divisão dos grupos estudados.  
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4.1 Modelo experimental  

Para esta pesquisa foi utilizado um modelo experimental homogêneo à base 

de poliuretano (Axson - Cergy, França), com propriedades elásticas uniformes 

(isotrópico) e módulo de elasticidade semelhante ao do tecido ósseo medular 

humano (Poliuretano: 3,6 GPa e osso medular: 4,0 a 4,5 GPa) (MIYASHIRO et al., ; 

MORETTI NETO et al.).  

Este modelo foi construído com auxílio de uma matriz metálica em forma de 

“U” simulando o arco mandibular e dois implantes (Conexão Sistema de Implantes – 

São Paulo, Brasil) de 3,75 mm de diâmetro por 13 mm de comprimento foram 

posicionados na matriz paralelos entre si, posicionados 14 mm distantes de centro a 

centro, com o centro do implante mesial distante 7 mm da linha média.  

Uma base metálica rígida foi desenvolvida para fixação e estabilização deste 

modelo experimental. Esta fixação se fez necessária para que não ocorressem 

movimentações do conjunto no momento da realização dos testes, com o intuito de 

não interferir na deformação do modelo de poliuretano e de não absorver as forças 

aplicadas durante os testes. (FIGURA 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Modelo mestre composto por uma matriz metálica em forma de “U” 
simulando o arco mandibular e dois implantes incluídos em poliuretano. 

 

Para a realização deste experimento foram utilizados 8 strain gauges (KFG -

02-120-C1-11, Strain Gages, Kyowa Electronic Instruments – Tóquio, Japão) que 

foram fixados ao poliuretano utilizando uma cola a base de cianoacrilato (Strain 

Gage Cement CC-33 A, Kyowa Electronic Instruments – Tóquio, Japão), após uma 

limpeza prévia com acetona da superfície externa do modelo de poliuretano 

obedecendo a seguinte ordem (FIGURA 3): 
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Canal 0 (SG0) – superfície do modelo distal do Implante 1;  

Canal 1 (SG1) – superfície do modelo lingual do Implante 1; 

Canal 2 (SG2) – superfície do modelo mesial do Implante 1;  

Canal 3 (SG3) – superfície do modelo vestibular do Implante 1;  

Canal 4 (SG4) – superfície do modelo distal do Implante 2;  

Canal 5 (SG5) – superfície do modelo lingual do Implante 2;  

Canal 6 (SG6) – superfície do modelo mesial do Implante 2;  

Canal 7 (SG7) – superfície do modelo vestibular do Implante 2;  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Distribuição dos 8 strain gauges no poliuretano.  

 

As terminações dos strain gauges foram soldadas em uma placa de circuito 

elétrico que foi afixada sobre a superfície do modelo mestre. A partir desta placa, 

cada um dos sensores fixados no poliuretano foi conectado a um canal do 

dispositivo de aquisição de dados numerados de zero a sete (dois módulos NI9237, 

National Instruments – Texas, USA), conectados a um chassis (NIcDAQ-9172, 

National Instruments – Texas, USA) capaz de medir a deformação dos strain gauges 

e transmiti-las para um computador com processador Intel Atom, 1Gb por meio de 

uma conexão USB 2.0, onde os dados foram visualizados utilizando o programa 

LabVIEW 8.1 para Windows (National Instruments – Texas, USA) (Figura 4).  
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Figura 4: Dispositivo experimental pronto para os testes 
A. Strain gauges colados ao modelo experimental e soldados à placa de circuito.  
B. Canais de extensometria da placa conectados ao dispositivo de aquisição de 
dados.  
C. Visualização dos dados no programa LabVIEW 8.1 no computador.  
D. Dispositivo eletrônico de controle de torque.  
 

 

4.2 Obtenção dos corpos de prova  

Previamente à colagem dos strain gauges, foi realizada a moldagem de 

transferência dos implantes do modelo mestre para a confecção dos corpos de 

prova. Para isto, foram utilizados dois transferentes de moldeira aberta para a 

cabeça do implante de plataforma regular (Conexão Sistema de Implantes – São 

Paulo, Brasil) que foram laçados com fio dental e unidos com resina acrílica 

quimicamente ativada (Duralay, Reliance Dental – Chicago, USA) realizando 

incrementos pela técnica do pincel. Em seguida foi realizada a moldagem de arrasto, 

utilizando a técnica da moldeira aberta com dupla mistura da silicone de adição 

(Express, 3M ESPE - St. Paul, USA).  

Desta forma, o modelo mestre foi duplicado em gesso especial (Durone IV, 

Dentsply – Rio de Janeiro, Brasil) manipulado conforme as orientações do 

fabricante, com 2 análogos dos implantes utilizados (Conexão Sistema de Implantes 

– São Paulo, Brasil) (Figura 5) 

 

 

 

A 

B 
C 

D 
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Figura 5 – Modelo duplicado em gesso tipo IV, com os análogos do implante.  

 

Sobre este modelo foi realizado o enceramento (Cera Verde, Rainbow – São 

Paulo, Brasil) de uma infraestrutura de três elementos, com um pôntico entre dois 

pilares fixos, todos com formato anatômico de pré-molares com as seguintes 

medidas: cinta vestibular de 0,5 mm, cinta lingual de 2mm e extensão nas proximais 

com 3,5 mm de altura (Figura 6) 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Enceramento da infraestrutura de três elementos vista vestibular (a), 
lingual (b), oclusal (c) e cilindros (d).  

 

A partir deste enceramento, foi confeccionada uma matriz de silicone 

(Zetalabor, Zhermack Spa – Badia Polesine, Itália) para que os próximos 

enceramentos apresentassem as mesmas características anatômicas com relação 

as suas dimensões promovendo assim uma padronização da infraestrutura dos 

corpos de prova (Figura 7).  

 

a b c d 
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Figura 7 - Padronização da infraestrutura de três elementos 

 

Após o enceramento de todos corpos de prova, estes foram unidos aos 

canais de alimentação e fixados a uma base formadora de cadinho (Polidental – São 

Paulo, Brasil). Neste momento foi aplicado um agente redutor de tensão superficial 

(Surdacer, Polidental – São Paulo, Brasil) e o revestimento (Heat Shock, Polidental – 

São Paulo, Brasil) foi proporcionado em 90 g de pó para 22,5 ml do líquido, 

manipulado a vácuo e vertido para o interior do anel sob vibração, para que o 

material envolvesse todos os padrões dos corpos de prova sem que bolhas 

pudessem estar presentes. 

Completados 30 minutos após a espatulação e presa do revestimento, os 

anéis de fundição foram levados ao forno para eliminação da cera, partir da 

temperatura ambiente, foi iniciado o ciclo de aquecimento convencional até atingir-se 

a temperatura de 250 ºC a qual foi mantida por 30 minutos. Em uma segunda fase a 

temperatura do forno foi aumentada de 250 ºC para 560 ºC e mantida por 40 

minutos com a finalidade de se eliminar o carvão e carbono residuais aderidos nas 

paredes do revestimento. Por fim, para o aquecimento interno do anel, a temperatura 

alcançou 850ºC por 90 minutos.  

Atingida a temperatura final, o anel foi posicionado numa centrífuga mecânica 

e três lingotes desta liga foram colocados no cadinho também aquecido. A fundição 

foi realizada com um maçarico a gás-oxigênio ajustado para 10 Psi (gás 

butano/propano) e 20 Psi (oxigênio) de pressão. Após a fundição e injeção da liga na 

centrífuga, o cilindro de revestimento tinha um resfriamento natural até atingir a 
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temperatura ambiente. As infraestruturas foram fundidas em peça única ou 

monobloco. 

Com o resfriamento dos anéis em temperatura ambiente, as fundições 

puderam então ser removidas do revestimento. Procedimentos laboratoriais padrão 

de acabamento e polimento foram utilizados nesta etapa do trabalho.  

Durante estes procedimentos, os corpos de prova foram fixados sobre um 

análogo a fim de minimizar possíveis danos na região da interface implante/cilindro 

protético (figura 8) 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Infraestruturas de níquel-cromo em monobloco, vista vestibular (a), 
lingual (b), oclusal (c) e cilindros (d). 
 

4.3 Realização dos testes  

Para o grupo controle, realizou-se a instalação dos dois munhões preparáveis 

sobre os implantes com um torque de 32 Ncm aplicados com auxílio de um 

dispositivo eletrônico de controle de torque  (Nobel Biocare Torque Controller – 

Gotemburgo, Suécia) obtendo os dados de deformação para cada cilindro 

individualmente e observando assim a tensão gerada no dispositivo com a simples 

instalação destes componentes isoladamente (Figura 9).  

Para a realização dos testes do grupo 2, os dois munhões preparáveis foram 

instalados e, sobre eles, as próteses parciais fixas foram cimentadas com cimento 

provisório (RelyX Temp NE - 3M ESPE – St. Paul, MN, USA.) sob uma pressão 

constante de 5 Kg por 10 minutos, com o intuito de haver uma padronização entre os 

corpos de prova,. Após este tempo, foi realizada uma análise para obtenção das 

medidas de deformação do poliuretano com relação à fixação dos corpos de prova 

(Figura 9).  

 Para os grupos 3 e 4, grupo em que os corpos de prova eram parafusados 

diretamente sobre os implantes, após o posicionamento do corpo de prova sobre os 

implantes no modelo de poliuretano, os parafusos protéticos de titânio hexagonais  

(Conexão Sistema de Prótese – São Paulo, Brasil) foram apertados com uma chave 

a b c d 
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hexagonal manual até oferecerem resistência, confirmando a adaptação. A seguir, 

foi empregado um torque de 32 Ncm por meio do dispositivo eletrônico de controle 

de torque. Para padronização, primeiramente o torque foi efetuado no pilar distal e 

em seguida no mesial (Figura 9).  

Por fim, no grupo 5, que representa a combinação dos dois grupos anteriores, 

os corpos de prova foram cimentados sobre munhões preparáveis utilizando o 

mesmo protocolo realizado para o grupo 2. Porém, para este grupo a infraestrutura 

possuía o orifício de acesso ao parafuso livre para desaparafusamento de todo 

conjunto (ponte fixa cimentada/ munhão preparável). Desta forma, todo conjunto foi 

desparafusado e posteriormente reposicionado no modelo experimental utilizando o 

mesmo protocolo dos grupos 3 e 4. A leitura da deformação gerada em cada strain 

gauge foi iniciada assim que começou o aperto dos parafusos para fixação dos 

corpos de prova, e o acionamento do torquímetro digital (Figura 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Fluxograma mostrando a sequência de procedimentos em cada grupo 
para realização dos testes. 
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O strain gauge ou extensômetro liner elétrico é um dispositivo capaz de medir 

a tensão sofrida por um objeto. A tensão (ε) representa a quantidade de deformação 

de um corpo quando submetido a uma determinada força, que pode ser de tração 

(+) ou de compressão (-) (BOUCHART; ZARO, 1982). Quando um material é 

tensionado ele sofre um alongamento, denominado de deformação absoluta (ΔL), 

que é proporcional à força nele aplicada. A proporção entre a variação do 

comprimento (ΔL) de um corpo e seu tamanho inicial (L) corresponde à deformação 

específica (ε), expressa pela fórmula: ε= ΔL (mm)/ L(mm). 

Como as unidades de medida de ΔL e L são as mesmas, significa dizer que a 

deformação específica é uma medida adimensional, isto é, não representa uma 

unidade, indicando apenas que o número por ele representado refere-se a um valor 

de deformação específica, ou a uma porcentagem de deformação. A medida de 

deformação fornecida pelos extensômetros é representada por “microstrain” (µε), em 

que o micro (µ) corresponde à potência de 1x10-6 ou 0,000001.  

Através do programa LabVIEW para Windows (National Instruments Corp., 

Austin, Texas, USA), os dados foram transformados em valores de deformação 

específica, permitindo a visualização das deformações em tempo real. 

Através do programa LabVIEW os dados foram visualizados no monitor do 

computador e armazenados, obtendo-se dados numéricos de microstrain (µε) com 

uma frequência de 20 MHz durante 5 minutos corridos após o início do aperto dos 

parafusos, tempo necessário para ocorrer a estabilização da deformação em todos 

os canais. Durante este período, o programa forneceu em torno de 300 à 400 

leituras de deformação para cada experimento.  

Para efeito de cálculo da deformação média, foram utilizados os 100 últimos 

valores de deformação, os quais corresponderam à fase de aquisição na qual as 

leituras de deformação estavam estabilizadas. Para dar fidelidade e consistência aos 

dados de deformação, foram realizadas cinco repetições do aperto dos parafusos de 

cada corpo de prova em todas as etapas, e os parafusos trocados após cada teste.   

 

4.4 Analise Estatística 

Para a realização dos testes estatísticos, a quantidade de tensão observada é 

mais importante do que a qualidade da deformação (valores positivos ou negativos), 

pois estes valores poderiam mascarar resultados ao efetuarmos as médias de 

deformação entre corpos de prova e entre strain gauges que apresentem sinais (+/-) 
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contrários. Desta forma, foram utilizados valores absolutos de deformação visando a 

elaboração de uma análise geral dos resultados encontrados. As analises 

estatísticas foram realizadas pelo software PACOTICO (Pacotinho estatístico) v.5.0. 

Os resultados foram analisados pelo teste estatístico de Análise de Variância 

(ANOVA) a um critério de classificação, levando-se em consideração a média geral 

de tensão ocorrida em cada grupo observado na tabela 2. Em seguida, o teste de 

Tukey para comparação das médias foi utilizado para verificar entre quais grupos 

existia diferença estatisticamente significante utilizando um nível de significância de 

0,05.  
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5. RESULTADOS 

 

Os valores numéricos de tensão iniciais obtidos pelos 8 strain gauges 

localizados no poliuretano são expressos de forma qualitativa em valores positivos 

(força de tração) e valores negativos (força de compressão). Esses valores 

registrados para cada strain gauges em cada um dos cinco corpos de prova, após as 

cinco repetições dos protocolos de instalação dos cinco grupos estudados (controle, 

cimentada, parafusada com cilindros plásticos, parafusadas com cilindro com base 

de Co-Cr, e combinação cimentada/parafusada) estão representados na tabela 1 em 

microstrain (με).  

Observa-se que para o grupo 1, além dos valores absolutos terem sido os 

menores quando comparado aos outros grupos estudados, só houve registro de 

forças de compressão. Neste aspecto, o grupo experimental (grupo 5) foi o que mais 

se assemelhou ao grupo controle, só gerando forças de compressão. Já os grupos 

2, 3 e 4 se comportaram de forma semelhante quanto à geração de forças de tração 

e de compressão, sendo que o grupo das próteses cimentadas apresentaram 

valores absolutos menores. 

Estes resultados foram submetidos ao teste de análise de variância (ANOVA) 

a 1 critério que acusou uma diferença estatisticamente significantes entre os grupos 

estudados (tabela 2).  Desta forma, foi aplicado o teste de Tukey que identificou que 

as próteses parafusadas (grupos 3 e 4) são as que geram maior tensão quando 

comparadas aos outros grupos estudados (p≤0,05). Porém , quando se compara os 

dois grupos de próteses parafusadas entre si, observa-se que não há diferença 

estatisticamente significante (p>0,05). O mesmo ocorre quando se compara as 

próteses cimentadas (grupo 2) com as próteses híbridas (grupo 5) que não 

apresentaram resultados com diferenças estatisticamente significantes nem entre si 

nem quando comparadas ao grupo controle (p>0,05). 
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Tabela 1- Distribuição dos valores qualitativos da tensão gerada ao poliuretano ao 
redor dos implantes. Os valores positivos indicam forças de tração, já os valores 
negativos representam forças de compressão. 

 
GRUPO 1  (CONTROLE) 

 
IMPLANTE 1 IMPLANTE 2 

  Dist. Ling.  Mes. Vest. Dist. Ling.  Mes. Vest. 
  SG0 SG1 SG2 SG3 SG4 SG5 SG6 SG7 

CP1 -40,19 -92,82 -18,76 -15,82 -44,76 -12,78 -61,99 -18,27 

CP2 -40,57 -93,78 -18,78 -15,83 -45,03 -13,45 -62,01 -17,88 

CP3 -40,33 -94,14 -18,82 -15,63 -44,05 -12,99 -62,33 -17,67 

CP4 -39,58 -94,53 -18,80 -15,14 -43,21 -12,28 -62,10 -18,29 

CP5 -39,74 -91,43 -18,74 -15,14 -43,64 -12,20 -61,78 -18,29 

GRUPO 2  (CIMENTADA) 
  IMPLANTE 1 IMPLANTE 2 

 
Dist. Ling.  Mes. Vest. Dist. Ling.  Mes. Vest. 

 
SG0 SG1 SG2 SG3 SG4 SG5 SG6 SG7 

CP1 33,39 -12,68 -237,87 -5,11 -13,3 34,22 4,56 85,38 

CP2 12,46 7,55 -385,13 2,97 -111,15 42,29 7,39 90,53 

CP3 3,21 -33,56 -3,26 4,74 21,91 86,39 -31,39 9,94 

CP4 5,03 -12,59 -194,29 -4,79 -59,6 25,13 -23,32 -11,23 

CP5 7,03 8,19 -383,65 -14,01 -141,12 -35,34 -14,99 -32,31 

GRUPO 3 (PARAFUSADA com cilindro Plástico) 
  IMPLANTE 1 IMPLANTE 2 

 
Dist. Ling.  Mes. Vest. Dist. Ling.  Mes. Vest. 

 
SG0 SG1 SG2 SG3 SG4 SG5 SG6 SG7 

CP1 776,14 899,64 73,76 -101,58 -72,89 -971,59 -113,69 65,56 

CP2 705,62 76,94 -177,73 -264,36 -64,48 -1052,82 -58,18 20,66 

CP3 765,98 117,51 127,74 -147,68 -28,77 -799,28 -27,62 26,80 

CP4 746,48 -38,08 -265,34 -108,08 -23,10 -708,91 -29,12 18,04 

CP5 723,41 -227,68 -80,43 -122,63 -22,18 -710,19 -19,36 9,99 

GRUPO 4 (PARAFUSADA com cilindro de Co-Cr) 
  IMPLANTE 1 IMPLANTE 2 

 
Dist. Ling.  Mes. Vest. Dist. Ling.  Mes. Vest. 

 
SG0 SG1 SG2 SG3 SG4 SG5 SG6 SG7 

CP1 119,83 -156,66 61,33 -538,24 34,27 -194,14 136,17 134,78 

CP2 -159,42 -702,30 212,55 62,62 134,97 -76,51 120,04 59,51 

CP3 679,84 -463,61 371,94 -71,57 107,32 -102,78 -31,32 160,34 

CP4 -644,28 -403,90 98,20 -318,79 -68,33 -73,76 -150,05 -105,80 

CP5 -619,41 -512,97 58,37 -67,08 87,96 -63,58 33,89 28,57 

GRUPO 5 (EXPERIMENTAL - HÍBRIDA) 
  IMPLANTE 1 IMPLANTE 2 

 
Dist. Ling.  Mes. Vest. Dist. Ling.  Mes. Vest. 

 
SG0 SG1 SG2 SG3 SG4 SG5 SG6 SG7 

CP1 -189,98 -20,79 -125,49 -171,12 -32,50 6,72 -27,63 -16,84 

CP2 -164,25 -10,86 -52,26 -168,94 -8,07 -34,81 -14,41 -8,24 

CP3 -182,69 -15,92 -82,19 -204,77 -15,55 -44,45 -9,71 -2,29 

CP4 -219,81 -17,52 -218,45 -196,54 -21,74 -106,34 -9,27 -11,07 

CP5 -169,86 -9,18 -28,07 -199,93 -25,16 -81,31 -6,81 -17,65 
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Tabela 2- Distribuição dos valores da tensão gerada ao poliuretano ao redor dos 
implantes. O valor mostrado representa o somatório das forças de tensão e de 
compressão. Os valores com a mesma letra não apresentam diferença 
estatísticamente significante (nível de significância de 0,05). 
 

Corpos 

de prova 
Leituras 

Controle 

(GRUPO 1) 

Cimentada 

(GRUPO 2) 

 
Parafusada 

Cilindro Co-Cr 

(GRUPO 4) 

Híbrida    

(GRUPO 5) 

Parafusada 

Cilindro Plástico   

(GRUPO 3) 

1 

      48,88  53,55 283,07 281,90 70,26 

      48,82  53,37 283,13 282,03 70,39 

      48,72  53,33 283,17 281,98 70,18 

      48,84  53,20 283,16 281,99 70,12 

      48,92  53,17 283,22 281,91 70,07 

2 

      49,08  53,25 293,87 216,75 54,80 

      49,07  75,35 293,86 216,72 54,96 

      48,98  82,64 293,92 216,65 54,79 

      49,02  82,38 294,09 216,68 54,95 

      48,79  82,37 293,97 216,71 54,71 

3 

      49,36  82,23 241,93 245,82 66,19 

      49,05  82,35 241,82 246,07 66,30 

      48,79  53,33 242,01 246,01 66,19 

      48,57  24,50 242,00 246,15 66,30 

      48,36  24,27 242,01 246,21 66,05 

4 

      48,48  24,40 237,80 170,80 95,03 

      48,70  24,19 237,66 171,08 95,07 

      48,65  24,20 237,75 171,17 94,89 

      48,37  38,25 238,40 171,08 95,10 

      48,34  79,81 238,05 171,15 95,37 

5 

      48,15  80,12 213,93 161,30 63,87 

      48,57  79,91 213,98 161,26 63,89 

      48,31  80,09 213,89 161,47 63,95 

      48,39  80,16 213,86 161,40 63,81 

      48,62  80,19 213,69 161,39 63,94 

Média   48,71  
B
 60,03  

B
 254,15  

A
 215,42 

A
 70,05  

B
 

Desv padrão 0,29 22,65 46,23 30,48 13,78 

 

 

Além disto, as figuras 10, 11, 12, 13 e 14 mostram os resultados obtidos para 

cada corpo de prova analisando separadamente as 5 repetições das leituras dos 

dados nos 5 grupos estudados. Estes gráficos permitiram observar a uniformidade 

das 5 leituras em cada corpo de prova, dando assim maior consistência aos dados 

obtidos e minimizando possíveis falhas relacionadas à metodologia.   
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Figura 10- Distribuição dos resultados obtidos quando se compara as cinco 
repetições da leitura dos dados para o corpo de prova 1, levando-se em 
consideração todos os grupos estudados. 
 

 

 

Figura 11- Distribuição dos resultados obtidos quando se compara as cinco 
repetições da leitura dos dados para o corpo de prova 2, levando-se em 
consideração todos os grupos estudados. 
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Figura 12- Distribuição dos resultados obtidos quando se compara as cinco 
repetições da leitura dos dados para o corpo de prova 3, levando-se em 
consideração todos os grupos estudados. 
 
 

 

Figura 13- Distribuição dos resultados obtidos quando se compara as cinco 
repetições da leitura dos dados para o corpo de prova 4, levando-se em 
consideração todos os grupos estudados. 
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Figura 14- Distribuição dos resultados obtidos quando se compara as cinco 
repetições da leitura dos dados para o corpo de prova 5, levando-se em 
consideração todos os grupos estudados. 
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6. DISCUSSÃO 

 

O sucesso dos implantes dentais e a ampliação das suas indicações nos 

tratamentos reabilitadores impuseram uma evolução dos conceitos restaurativos 

neste campo, inclusive no que dizia respeito aos sistemas de retenção das próteses 

sobre implantes (PIETRABISSA et al., 2000; MICHALAKIS; HIRAYAMA; GAREFIS, 

2003). Ao mesmo tempo em que as próteses cimentadas possuem menor 

comprometimento estético e oclusal, além de uma maior resistência da porcelana de 

cobertura, elas não proporcionam ao tratamento reabilitador a possibilidade de 

recuperação da restauração em casos de futuras falhas, além de dificultar a sua 

manutenção no consultório visto que, por exemplo, não pode ser removida para que 

seja realizada uma profilaxia mais apurada ou uma sondagem dos tecidos peri-

implantares (SINGER; SERFATY, 1996; HEBEL; GAJJAR, 1997; MADDALENA; 

MADDALENA, 1998; CHEE et al., 1999; FRASCISCHONE; ISHIKIRIAMA; 

VASCONCELOS, 1999; PIETRABISSA et al., 2000; MICHALAKIS; HIRAYAMA; 

GAREFIS, 2003; NEVES et al., 2003; VIGOLO et al., 2004; DE OLIVEIRA et al., 

2010). 

Além de todos estes fatores, uma das maiores preocupações quando se 

trabalha com próteses implantossuportadas é a sua passividade de assentamento, 

visto que próteses mal adaptadas são capazes de gerar tensões que podem causar 

desde a redução da longevidade dos componentes protéticos até perda óssea ao 

redor do implante, caso o limite fisiológico de remodelação óssea seja superado 

(CARLSON; CARLSSON, 1994; FRASCISCHONE; ISHIKIRIAMA; VASCONCELOS, 

1999; JEMT; LEKHOLM; JOHANSSON, 2000; SAHIN; CEHRELI, 2001; 

YANNIKAKIS; PROMBONAS, 2013).  

Este fato é ainda mais preocupante quando se lembra que, devido às falhas 

que são inerentes às técnicas de confecção das próteses, é praticamente impossível 

confeccionar uma prótese sobre múltiplos implantes com 100% de passividade de 

assentamento (HEBEL; GAJJAR, 1997; SAHIN; CEHRELI, 2001; KARL et al., 2005; 

KARL et al., 2005; KARL et al., 2006; KARL et al., 2008; YANNIKAKIS; 

PROMBONAS, 2013). Diante disto, vale destacar  que a simples presença de uma 

película de cimento interposta entre os componentes protéticos pode significar ou o 
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aperto do parafuso para a instalação das próteses pode resultar em diferentes níveis 

de tensão gerado ao osso. 

É neste sentido que os conhecimentos de engenharia na Odontologia tem 

ajudado a compreensão dos aspectos relacionados com a biomecânica de implantes 

osseointegrados. Várias técnicas têm sido utilizadas: análise fotoelástica do 

estresse, análise de tensões por elementos finitos e análise com strain gauges ou 

extensometria (SPIEKERMANN; WOLF, 1995; RUBO; SOUZA, 2001; ASSUNCAO 

et al., 2009; KARL et al., 2009). 

Os strain gauges ou extensômetros são pequenas resistências elétricas que, 

à mínima deformação sofrida, alteram a resistência criando uma corrente de baixa 

intensidade que os percorre. Estes sensores têm a capacidade de registrar, com 

grande precisão, deformações ou tensões sofridas pelo objeto aos quais estão 

aplicados, quando este é submetido a ação de uma força (RUBO; SOUZA, 2001). 

Os resultados dos strain gauges podem ainda ser utilizados para comparações 

quantitativas e também como base para cálculos de elementos finitos (KARL et al., 

2009).  

No presente estudo foi utilizado a análise com strain gauges pois, segundo 

(RUBO; SOUZA, 2001), é a melhor opção para as avaliações experimentais que 

procurem delinear de forma mais precisa as características dos procedimentos 

clínicos e laboratoriais. A aplicação deste método em prótese sobre implante é 

baseado no uso de sensores e seus equipamentos associados, podendo fornecer 

medições das tensões sob cargas estáticas e dinâmicas tanto in vitro como in vivo 

(ASSUNCAO et al., 2009). No entanto, os experimentos in vivo são de difícil 

execução porque é complicado incorporar sensores apropriados em aparatos intra-

orais, tanto do ponto de vista técnico, como biológico. Por outro lado, estudos in vitro 

têm obtido resultados valiosos (RUBO; SOUZA, 2001; ASSUNCAO et al., 2009).  

Desta forma, este trabalho se caracterizou como um estudo in vitro utilizando 

strain gauges fixados na região peri-implantar simulada. Estas regiões foram 

escolhidas, pois é uma região sujeita a altos níveis de tensão por estar localizada 

próximo à crista alveolar, sendo esta a região na qual são dissipadas as forças 

mastigatórias (TAYLOR, 1998). Diversos autores (MELSEN; LANG, 2001; OH et al., 

2002; ISHIGAKI et al., 2003) concordam que o estresse se concentra na superfície 

do periósteo na região da crista óssea ao redor dos implantes.  
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Apesar de existirem trabalhos na literatura (CEHRELI et al., 2005; KOKAT et 

al., 2009) que utilizam maxila ou mandíbula humana fresca para a realização de 

estudos deste tipo, sua utilização é limitada devido às suas características 

anisotrópicas, apresentando grande variação de módulo de elasticidade e 

densidade, além da dificuldade de colagem dos strain gauges em razão da umidade 

e oleosidade. Adicionalmente, para uma adequada padronização dos testes, é 

importante a utilização de um material com características elásticas isotrópicas e 

que, ao mesmo tempo, tenha o módulo de elasticidade semelhante ao da região 

mandibular estudada. De acordo com (BONNET; POSTAIRE; LIPINSKI, 2009), o 

uso de modelos isotrópicos é fundamental para o estudo biomecânico de simulações 

numéricas. O poliuretano que foi utilizado possui estas características, podendo ser 

utilizado para simulação do osso mandibular como demonstrado em outros estudos 

(SUEDAM, 2009; MORETTI NETO, 2010; MIYASHIRO et al., 2011; MORETTI NETO 

et al., 2011).  

O presente estudo analisou as tensões no osso simulado em função do 

torque de 32 Ncm no parafuso de fixação da prótese parcial fixa. A deformação 

captada individualmente pelos strain gauges colados no poliuretano apresentou 

valores positivos e negativos (tabela 1) indicando que em determinadas áreas a 

deformação ocorria por compressão (números negativos) e em outras por tração 

(números positivos).  

No entanto, para realização dos testes estatísticos, a quantidade de tensão 

observada é mais importante do que a qualidade da deformação (valores positivos e 

negativos), pois estes valores poderiam mascar resultados ao efetuarmos as médias 

de deformação entre corpos de prova e entre strain gauges que apresentem sinais 

(+/-) contrários. Desta forma, para a análise estatística foram utilizados valores 

absolutos de deformação (tabela 2). Vale a pena ressaltar que esses resultados 

forma obtidos a partir da realização de cinco repetições de leituras para cada corpo 

de prova, comprovando assim a confiabilidade na metodologia com os strain gauges. 

O primeiro grupo do presente trabalho se caracterizou pelo simples aperto do 

parafuso de fixação dos munhões de preparo separadamente sobre cada implante. 

Isto representou um ótimo controle positivo para a pesquisa pois correspondeu ao 

mínimo de deformação que poderia ser esperado e isto foi confirmado com os 

resultados que registraram a menor deformação média no poliuretano para este 

grupo (48,71 με). Este resultado só reforçou a ideia de que não existe uma 
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adaptação absolutamente passiva visto que o simples aperto de parafuso já é 

suficiente para induzir tensão no sistema, corroborando com outros estudos 

(CARLSON; CARLSSON, 1994; JEMT; LEKHOLM; JOHANSSON, 2000; SAHIN; 

CEHRELI, 2001).  

Considerando esta dificuldade de se conseguir confeccionar uma prótese fixa 

sobre implantes com total ajuste passivo, se torna justificável a busca por uma forma 

de retenção alternativa que possibilite uma compensação para as falhas que são 

inerentes aos procedimentos técnicos de confecção de uma prótese fixa sobre 

implante. Algumas sugestões já estão citadas na literatura (HECKMANN et al., 2004; 

KARL et al., 2004; KARL et al., 2005; KARL et al., 2005; HECKMANN et al., 2006; 

KARL et al., 2006; KARL et al., 2006; YANNIKAKIS; PROMBONAS, 2013) e os 

resultados encontrados são animadores, conseguindo reduzir as tensões geradas ao 

implante quando comparadas às formas convencionais de retenção. No presente 

trabalho, esta alternativa foi dada pelo grupo da prótese híbrida (grupo 5) que 

apresentou um nível de tensão (70,05 με) que foi semelhante ao grupo controle 

(48,71 με) (p=0,3402). Este ótimo resultado se deve, basicamente, à presença da 

película de cimento que está presente entre a ponte parcial fixa e o componente 

protético o que minimiza pequenas falhas inerentes à sua confecção.  

Resultados semelhantes ao grupo controle (48,71 με) e ao grupo experimental 

(70,05 με) foram alcançados pelo grupo de próteses cimentadas (60,03 με) 

(p=0,5400 e p=0.9540, respectivamente) e a justificativa para isto é exatamente a 

mesma que foi dada para o grupo de prótese híbrida, ou seja, a presença da película 

de cimento (HEBEL; GAJJAR, 1997; GUICHET et al., 2000; KARL et al., 2005; KARL 

et al., 2006). Porém, clinicamente, o resultado alcançado pelo grupo experimental se 

torna ainda mais valioso pelo fato de se tratar de uma forma de retenção que permite 

que a prótese seja removida da boca a qualquer momento, possibilitando uma 

reversibilidade ao tratamento, o que não é tão simples de ser conseguida nas 

próteses cimentadas convencionalmente (grupo 2). 

Esta característica de proporcionar reversibilidade ao tratamento é o grande 

diferencial das próteses parafusadas sobre as cimentadas,  e o que faz deste tipo de 

retenção a primeira escolha para a maioria dos casos, mesmo estas apresentando a 

capacidade de gerar mais tensão do que as próteses cimentadas. Isto pode ser 

observado pelos resultados desta pesquisa em que os grupos de próteses 

parafusadas (grupo 3- 254,15 με / grupo 4- 215,42 με) geraram mais tensão ao 
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poliuretano do que o grupo de próteses cimentadas (60,03 με) (p=0,0004 e 

p=0,0008, respectivamente). Estes resultados estão de acordo com alguns trabalhos 

(HEBEL; GAJJAR, 1997; GUICHET et al., 2000; KARL et al., 2005; KARL et al., 

2006) que também observaram um melhor desempenho das próteses cimentadas 

frente às parafusadas quando se trata de gerar tensão ao redor dos implantes. 

Porém , outros trabalhos (HECKMANN et al., 2004; KARL et al., 2004; KARL et al., 

2005; KARL et al., 2008) não encontraram diferenças em níveis estatisticamente 

significantes quando se comparou estes dois tipos de retenção, mas vale destacar 

que nestes trabalhos não houve uma padronização da técnica de moldagem 

utilizada, o que pode ter interferido no resultado. 

Mais uma vez, vale a pena destacar o desempenho positivo das próteses 

hibridas (70,05 με) agora sobre os dois grupos as próteses parafusadas 

convencionais estudados (grupo 3- 254,15 με / grupo 4- 215,42 με) 

(p=0,003/p=0,0009) visto que para este grupo experimental a característica de 

reversibilidade das próteses parafusadas é mantido, porém o nível de tensão gerado 

ao poliuretano é comparável ao das próteses cimentadas (60,03 με) (p=0,9540). 

Outro fator importante a ser discutido é com relação ao tipo de cilindro 

utilizado para as próteses parafusadas sobre implantes (totalmente plástico ou com 

a cinta de Co-Cr). Os resultados mostraram não haver diferença estatisticamente 

significante entre estes dois grupos (grupo 3- 254,15 με / grupo 4- 215,42 με) 

(p=0,1580) no que diz respeito à geração de tensão. Estes resultados são 

semelhantes aos encontrados em outros trabalhos (HECKMANN et al., 2004; KARL 

et al., 2004; KARL et al., 2005; KARL et al., 2005; HECKMANN et al., 2006; KARL et 

al., 2006; KARL et al., 2008). Porém, nestes trabalhos foram utilizados cilindros de 

ouro no lugar de cilindros de Co-Cr o que, teoricamente, deveria ter melhorado o 

desempenho quando comparado aos cilindros totalmente plástico. Isto leva a sugerir 

que é questionável o custo/beneficio da confecção próteses parafusadas com a 

utilização de cilindros de ouro, visto que seus resultados são semelhantes aos 

encontrados para os cilindros totalmente plásticos e, consequentemente, aos 

cilindros com base de Co-Cr.  

Por fim, independente do sistema de retenção analisado, todos os valores 

encontrados da média entre os corpos de prova, pelos strain gauges individualmente 

(tabela 1) no osso simulado pelo poliuretano se encontraram dentro dos padrões de 

normalidade citados na literatura (FROST, 1994; MELSEN; LANG, 2001; SAHIN; 
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CEHRELI; YALCIN, 2002), sendo o maior valor (-1052,82 με) observado na região 

lingual do implante 2 do grupo de prótese parafusada que utilizou cilindro plástico 

(grupo 3). Este resultado está dentro do intervalo sugerido por (FROST, 1994) como 

sendo a “janela fisiológica” dentro da qual ocorre um equilíbrio entre formação e 

reabsorção (entre 50 με e 1500 με). Uma análise qualitativa mais aprofundada dos 

dados individuais para cada strain gauge em cada região peri-implantar, levando em 

consideração valores positivos de tração e negativos de compressão, deve ser 

realizada em próximos estudos. É importante observar também que estas tensões 

registradas (tabela 1) não são suficientes para promover uma deformação no 

poliuretano que supere a fase elástica deste material, ou seja, após cada leitura o 

poliuretano retornava ao seu tamanho inicial. 

Desta forma, fica claro que por maior que seja o esforço para se conseguir 

uma perfeita adaptação dos trabalhos de próteses sobre implante, um assentamento 

100% passivo destes trabalhos parece ser uma tarefa impossível. Mas, ao que 

parece, esta dificuldade clínica pode ser minimizada modificando os desenhos das 

infra-estruturas e aproveitando os benefícios da presença da película de cimento 

interposta entre os componentes rígidos pré-fabricados das próteses sobre-

implantes. 

Apesar das inferências deste trabalhos terem sido feitas de uma forma 

estática, seus resultados mostram de forma clara o comportamento de cada tipo de 

retenção no que diz respeito à transmissão de tensões para os tecidos adjacentes. 

Porém, é inegável a importância de que futuros trabalhos observem o 

comportamento destas próteses parciais fixas durante  e após a aplicação de cargas 

que simulem a função mastigatória. 

 

 



59 

 

7. CONCLUSÃO 

 

 O nível de tensão gerado ao redor de implantes dentais sob próteses 

cimentadas foi menor quando comparadas às próteses parafusadas. 

 A utilização de componentes protéticos com base de Cobalto-Cromo não 

reduziu significativamente as tensão geradas ao redor de implantes quando 

comparados aos componentes protéticos totalmente plásticos. 

 O sistema híbrido de retenção apresentou níveis de tensão reduzidos, 

equivalentes às próteses cimentadas e ao grupo controle. 
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