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RESUMO 

 

Guimarães-Júnior VO. ANÁLISE POR ELEMENTOS FINITOS DAS TENSÕES 
GERADAS SOBRE UMA BARRA IMPLANTOSSUPORTADA EM PRÓTESE DO 
TIPO CANTILEVER [tese]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de 
Odontologia; 2019. 
 
Este estudo, dividido em duas fases, na Fase 1: elaborar uma revisão de literatura 
sobre aspectos clínicos e científicos relacionados às próteses implantossuportadas 
em cantilever e (II) Fase 2: avaliar as tensões geradas em cantilever de uma barra 
suportada por dois ou três implantes, pelo método de elementos finitos. Imagens 
tridimensionais foram geradas, por intermédio de um programa de computador do 

tipo CAD (do inglês Computer Aided Design), o software de desenho CAD utilizado 

para a construção das geometrias foi o Rhinoceros V5.0 (Robert McNeel & 
Associates). O software Ansys Workbench V.18.2 (Ansys Inc.) foi utilizado para 
simular um segmento da arcada inferior com duas situações: uma barra simulando 
uma prótese fixa de três elementos suportada por dois implantes com um elemento 
suspenso para mesial na região de primeiro pré-molar e uma barra simulando uma 
prótese fixa de quatro elementos suportada por três implantes com um elemento 
suspenso para mesial na mesma região. Os programas de computador Ansys 
Workbench V.18.2 (Ansys) e Hipermesh V.17.0 (Altair) foram utilizados para análises 
pelo método de elementos finitos. A utilização destes programas se justifica quando 
a geometria das peças é complexa ou ocorre a interação de materiais diferentes. O 
programa mostra os resultados graficamente na tela permitindo identificação visual 
da geometria e facilitando a interpretação do que está ocorrendo na peça ou 
conjunto. Este estudo tem por objetivo a análise da tensão na interface 
osso/implante, a tensão nos parafusos de retenção dos componentes protéticos e a 
tensão nas barras que simulam as próteses fixas de três e quatro elementos, 
suportadas por dois ou três implantes, principalmente na região do conjunto próximo 
ao braço do cantilever, quando submetidas a uma força de 500N, paralela ao longo 
eixo do implante, na região central do cantilever para mesial (região de primeiro pré-
molar inferior). Os resultados indicaram que o parafuso de retenção do implante 
mais distal e o pilar do implante próximo ao cantilever foram os mais solicitados e 
que a região óssea mais exigida foi a que corresponde a face mesial do implante 
próximo ao cantilever. Concluímos que a adição de mais um implante limitou o 
deslocamento do cantilever, promovendo uma diminuição das tensões em relação 
ao modelo com dois implantes.  
 
Palavras-chave: Prótese fixa, cantilever, implante osseointegrado, método de 
elementos finitos tridimensional 

https://www.rhino3d.com/
https://www.rhino3d.com/
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ABSTRACT 

 

Guimarães-Júnior VO. A THREE-DIMEMNSIONAL FINETE ELEMENT ANALYSIS 
TO EVALUATE STRESS DISTRIBUTION IN CANTLEVER IMPLANT-SUPPORTED 
PROTHESIS [tese]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de 
Odontologia; 2019. 
 
This study, is divided into two phases, aims at Phase 1: to elaborate a literature 
review on clinical and scientific aspects related to cantilever implant supported 
prostheses and (II) Phase 2: to evaluate the cantilever stresses generated from a bar 
supported by two or three implants by the finite element method. Three-dimensional 
images were generated using a computer-aided design (CAD) computer program. 
The CAD design software used to construct geometries was Rhinoceros V5.0 
(Robert McNeel & Associates). Ansys Workbench V.18.2 software (Ansys Inc.) was 
used to simulate lower arch follow-up with two situations: a bar simulating a fixed 
three-element prosthesis supported by two implants with a mesial-suspended 
element in the first pre- molar and a bar simulating a fixed four-element prosthesis 
supported by three implants with a mesial-suspended element in the same region. 
The computer programs Ansys Workbench V.18.2 (Ansys) and Hipermesh V.17.0 
(Altair) were used for finite element analysis. The use of these programs is justified 
when the geometry of the pieces is complex or occurs to the interaction of different 
materials. The program shows the results graphically on the screen allowing visual 
identification of the geometry and facilitating the interpretation of what is happening in 
the part or assembly. This study focused on stress analysis at the bone / implant 
interface, stress on retention screws, prosthetic components, and stress on bars that 
simulate three- and four-element fixed prostheses, supported by two or three 
implants, mainly in the region of the joint near the cantilever arm when subjected to a 
force of 500N parallel to the long axis of the implant in the region of the mesial-
suspended element (lower first premolar region). The results indicated that the most 
distal implant retention screw and the implant abutment near the cantilever were the 
most requested and that the most required bone region corresponded to the mesial 
surface of the implant near the cantilever. We concluded that the addition of one 
more implant limited the cantilever displacement, promoting a decrease in stresses in 
relation to the model with two implants. 
 

Keywords: Fixed prosthesis, cantilever, integrated bone implant, three-dimensional 

finite element method. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

            Introdução 

           Os implantes dentários são utilizados com sucesso no cotidiano da 

clínica odontológica, em substituição aos elementos dentários ausentes ou 

perdidos na arcada dentária. Os implantes funcionam como suporte de 

diversos tipos de próteses odontológicas. A prótese parcial fixa com cantilever, 

utilizada em espaços reduzidos, foco deste estudo, desperta muita curiosidade, 

com relação à sua biomecânica, pois pode ocorrer problema neste tipo de 

terapia. 

           O estudo sobre a falha por fadiga, em próteses odontológicas, é muito 

importante, pois o conjunto está sujeito a cargas de mastigação e não se 

consegue detectar essa falha em nenhum procedimento clínico. Por isso, o uso 

da Análise de Elementos Finitos (AEF), pode auxiliar no entendimento do 

processo de falhas1,2.  

            Em 1976, Weinstein e colaborares foram os primeiros a utilizar a AEF 

em implantodontia e subsequentemente, passaram a aplica-la com mais 

frequência em diversos outros campos da Implantodontia odontológica, não só 

se atendo a porção mecânica dos implantes, mas também sua interação com 

tecidos vizinhos de forma dinâmica e funcional3. AEF prevê com muita exatidão 

os efeitos das cargas aplicadas sobre os implantes e ao redor do tecido ósseo 

e tecido mole circunvizinho4. As próteses odontológicas são estruturas 

tipicamente biomecânicas e são responsáveis por restabelecer as funções 

mastigatórias danificadas. As funções do sistema mastigatório são processos 

puramente mecânicos, em que as estruturas dentárias são submetidas a 
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cargas. Por este motivo, as próteses odontológicas podem ser estudadas como 

componentes estruturais, o que possibilita a utilização de procedimentos de 

análise comumente aplicados na engenharia5. 

 Uma prótese fixa implantossuportada em cantilever pode ser 

usada de forma a ter um pôntico em um local onde há escassez de osso ou 

exista a presença de outras estruturas anatômicas como, por exemplo, o 

forame mentoniano, (fonte deste estudo) fatos que podem limitar ou mesmo 

impedir a instalação de um implante dentário6.  

Em próteses implantossuportadas, as cargas mastigatórias são 

transmitidas diretamente ao osso e concentradas na crista do rebordo, 

tornando esta região mais suscetível à perda óssea (MISCH, 2000)7. Muito da 

sobrecarga que ocorre no tecido ósseo está relacionado ao fato de que, o 

comportamento biomecânico dos implantes é completamente diferente do 

padrão observado nos dentes naturais. A ausência do ligamento periodontal e 

das propriedades mecânicas inerentes aos dentes naturais, permite no caso 

dos implantes a transferência das forças mastigatórias diretamente para o 

osso, criando nessa região uma área de remodelamento8,9. 

 O prognóstico da concentração de forças entre osso e implante é 

hoje uma das áreas mais importantes da pesquisa em implantodontia. Um dos 

fatores que podem levar a complicações protéticas e biológicas é a ausência 

de dissipação de tensões no sistema prótese/implante/osso, sendo de 

fundamental importância o estudo destas áreas para a longevidade dos 

implantes. Além disso, a intensidade e localização de forças mastigatórias 

afetam a quantidade de tensões geradas na interface osso/implante10. 
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As forças oclusais aplicadas no pôntico de uma prótese fixa em 

cantilever promovem tensões que são transmitidas aos pilares, conectores e 

estruturas de suporte11. 

 Clinicamente, a incidência de força excessiva pode gerar 

consequências como folga de parafusos, degradação da linha de cimentação e 

até mesmo fratura das coroas, consequentemente, uma prótese deve ser 

planejada para que apresente resistência suficiente para reduzir a sua 

deformação em extensão12. Himmlova e colaboradores (2004) concluíram que 

implantes com maior diâmetro apresentaram diminuição das forças máximas 

de Von Mises, ao redor da cervical do implante, e que implantes com maior 

comprimento apresentaram uma distribuição mais favorável das forças de 

mastigação13. 

         Diante do exposto, sabe-se que a prótese com cantilever é uma solução 

terapêutica viável, no entanto seu sucesso está vinculado ao conhecimento do 

seu comportamento biomecânico. As cargas oclusais excessivas podem 

provocar o afrouxamento e até a ruptura do parafuso retentor do munhão, 

fratura do implante, fratura da cerâmica de revestimento e reabsorção óssea. 

Desta forma, faz-se necessário aprimorar o conhecimento da distribuição das 

forças mastigatórias acerca dos elementos envolvidos no planejamento de 

prótese fixa com cantilever. O número de implantes necessários bem como a 

extensão da barra e do cantilever são fatores importantes nessa biomecânica. 

Tornam-se então fundamentais estudos que contribuam no entendimento da 

influência de uma força mastigatória excessiva sobre o cantilever e 

consequentemente efeito de tal força nestes elementos. O planejamento 

adequado deste tipo de prótese implantossuportada é essencial para a 
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longevidade e preservação das estruturas envolvidas conferindo ao paciente 

segurança e conforto. 

 

2. PROPOSIÇÃO  

 O objetivo deste trabalho foi dividido em duas fases:  

(I) FASE 1:  

- Elaborar uma revisão de literatura para aprimorar o conhecimento acerca dos 

elementos envolvidos na confecção/planejamento de prótese parcial fixa 

implantossuportada com extremidade em cantilever, dando maiores subsídios 

que possam auxiliar durante o planejamento reabilitador; 

 - Promover o entendimento sobre os componentes que fazem parte do 

complexo prótese parcial fixa implantossuportada com cantilever, assim como 

servir de base para coletar dados para aplicar aos programas de computador 

para um estudo laboratorial, sobre as tensões em cantilever de barra 

implantossuportada analisada por elementos finitos. 

(II) FASE 2:  

- Avaliar as tensões geradas em cantilever de uma barra suportada por dois ou 

três implantes, por meio do método de elementos finitos. 

 

Objetivos Específicos 

 1). Avaliar a reação da região óssea periimplantar frente a um 

carregamento excessivo, quando este é aplicado no cantilever para mesial de 

uma barra, que simula uma prótese de três e quatro elementos na região de 

primeiro pré-molar inferior, sustentados por dois e três implantes, 

respectivamente. 
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 2).   Analisar o comportamento dos componentes metálicos, 

diante de um carregamento excessivo, quando este é aplicado no cantilever 

para mesial de uma barra, que simula uma prótese de três e quatro elementos 

na região de primeiro pré-molar inferior, sustentados por dois e três implantes, 

respectivamente. 

 

Hipótese 

 A hipótese testada é que a melhor distribuição e dissipação das 

tensões ocorrerá na barra fixa com cantilever para mesial, sustentada por três 

implantes, do que na barra com cantilever sustentada por dois implantes, 

provocando menos danos, preservando assim as estruturas que compõe o 

conjunto barra/componentes/implante/osso. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 
FASE 1:  

                     O presente estudo contempla uma revisão de literatura integrativa 

baseada em livros e em artigos encontrados, nas bases eletrônicas (PUBMED) 

e Scientific Electronic Library Online (SciELO), no período de 1988 a 2018, com 

o foco em aprimorar o conhecimento acerca dos elementos envolvidos na 

confecção/planejamento/biomecânica da prótese parcial fixa 

implantossuportada com extremidade em cantilever, como também promover a 

captação de dados para implementar os programas de computador para um 

estudo laboratorial, sobre Análise de Elementos Finitos Tridimensional das 

Tensões Geradas em Cantilever de uma Barra Implantossuportada  

Unitermos - Prótese Implantossuportada, Cantilever, Implante Dental, 

Biomecânica, Oclusão 

 

 

FASE 2: 

 Este estudo fez a comparação entre dois modelos diferentes, um 

modelo com uma barra sustentada por dois implantes e o outro com uma barra 

maior e sustentada por três implantes, objetivando analisar a dissipação de 

cargas por todo conjunto, barra com cantilever/munhão/parafuso/implante/osso 

em elementos finitos tridimensionais. 

                       Para construção dos modelos tridimensionais foi utilizado uma 

seção de mandíbula discretizada, proveniente do banco de dados do Núcleo de 

Tecnologias Tridimensionais (NT3D) do Centro Tecnológico da Informação 

Renato Archer (CTI Renato Archer), contendo os seguintes elementos 
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dentários: primeiro e segundo pré-molar inferior, primeiro e segundo molar 

inferior. A mandíbula virtual foi modificada, promovendo uma personalização, 

para que fosse realizada uma cirurgia virtual para colocação dos implantes. A 

mandíbula possui osso trabecular rodeado por osso cortical com 2mm de 

espessura. Os elementos dentários sofreram inclinações preconizadas por 

Janson e cols (2013)14, como fisiológicas para a região, com o intuito de 

colocar os implantes nas mesmas inclinações dos dentes, como preconiza 

Misch (2000)15. De posse das guias das inclinações dentárias, os dentes foram 

removidos e promovida a regeneração óssea dos alvéolos. 

 Os CADS dos implantes e dos componentes foram cedidos pelo 

fabricante Neodent, são eles: implante hexágono externo Titamax EX nas 

medidas 3,75x 9,00mm, plataforma 4,1mm código 109.582, parafuso sextavado 

Neotorque código 116.180 e munhão universal SF para hexágono externo, 

plataforma 4,1mm código 114.429, com 2mm de bainha (Transmucoso), 

podendo ser visto na figura 1.                                

                           

                               Fig.1: CADS cedidos pela NEODENT 
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 No primeiro modelo foram colocados dois implantes a nível ósseo, 

um na região de segundo pré-molar inferior e um na região de primeiro molar 

inferior. No segundo modelo foram colocados três implantes também no nível 

ósseo, um na região de segundo pré-molar, um na região de primeiro molar e 

um na região de segundo molar inferior. Aos implantes virtuais foram 

incorporados os munhões e parafusos, proporcionando assim a confecção das 

barras metálicas com cantilever para mesial na região de primeiro pré-molar 

inferior para serem cimentadas. A análise de elementos finitos é formada por 

três etapas: pré-processamento, processamento e pós-processamento, sendo 

que a primeira determina os parâmetros para que ocorra a simulação e foi 

detalhada a seguir. 

  A primeira etapa é constituída pela importação das geometrias 

para o ambiente de pré-processamento do software para geração de dois 

modelos no programa de computador do tipo CAD (do inglês Computer Aided 

Design). O software de desenho CAD utilizado para a construção das 

geometrias foi o Rhinoceros V5.0 (Robert McNeel & Associates), para uma 

verificação prévia e apontamento de propriedades dos materiais, confecção da 

malha de elementos finitos, esforços aplicados e condições de contorno. Os 

valores de propriedades isotrópicas, lineares e elásticas utilizadas nesse 

trabalho estão descritos na Tabela 1, em que a propriedade mecânica do titânio 

foi selecionada para os componentes do implante, parafuso e munhão e a 

barra foi simulada em cromo- cobalto16. 
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Tabela 1: Propriedades dos materiais 

 

Material 
Módulo de 

Young [MPa]  
Poisson Referência 

Titânio 110.000 0,33 Colling (1984)  

Cromo 

cobalto 218.000 0,33 Craig (1989)  

Osso Cortical 13.400 0,30 

Rice, et al. (1988), Farah, 

et al. (1981), Cook, et al. 

(1982), Cowin, et al. 

(1989)  

Osso 

Trabecular 1.370 0,31 

Cowin, et al.(1989), 

MacGregor, et al.(1980), 

Knoell (1970), Borchers 

(1983)  

 

 Para a formação da malha de elementos finitos foram utilizados 

elementos tetraédricos de segunda ordem sendo que a quantidade de 

elementos da malha para o modelo com três implantes foi de 702.712 

elementos com 1.159.631 nós e para o segundo modelo foi de 589.122 

elementos e 905.449 nós. A qualidade da malha de elementos finitos foi 

verificada pelo comando Element Quality, que classifica em razão do volume 

dos elementos em uma métrica variando de zero a um. O valor igual a um (1) 

representa o elemento perfeito, sendo melhor para o processamento e por 

consequência um resultado mais confiável. Nos dois modelos simulados, os 

valores de Element Quality ficaram por volta de 90% no intervalo de 0,70 a 

1,00, demonstrando uma alta qualidade de malha configurada, como na figura 

2a e 2b. 
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Fig. 2a: malha de elementos finitos, modelo com dois implantes 

        

Fig. 2b: malha de elementos finitos, modelo com três implantes 

 

 A condição de esforço aplicado nos dois casos foi a mesma, 

sendo a pré-carga no parafuso do implante de 32N.cm e uma carga vertical 

500 N foi aplicada no cantilever da barra. Os contatos entre as regiões ósseas 

e o implante foram definidos como contato do tipo colado (comando Bonded). 

Para a região de contato da barra com o pilar foi definido como contato 
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deslizante (comando Frictionless) sendo que a pré-carga do parafuso e a 

região de rosca do parafuso com o implante são os responsáveis pela união do 

conjunto, como ilustrado na figura 3a e 3b. 

                      

                Fig. 3a: contatos tipo colado (seta preta) e 

                       contato deslizante (seta vermelha) 

 

                   

                       Fig. 3b: contato deslizante (seta vermelha) 

 

         Para as condições de contorno (Boundary Conditions) foi utilizada 

a condição de simetria no plano Medial a fim de diminuir o custo computacional 
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e simular os esforços de uma mandíbula total e representar o comportamento 

de abertura natural. A região posterior da mandíbula foi fixada para simular o 

contato com o restante do crânio e gerar estabilidade na simulação, região em 

cor azul escuro da figura 4. 

             

 

      Fig. 4: fixação da porção posterior da mandíbula ao crânio.  

 

        No pós-processamento foram verificados resultados no âmbito de 

deslocamento e tensão principal em uma análise qualitativa nas regiões mais 

solicitadas em termos de distribuição das tensões, e quantitativa com valores 

de picos de tensão. O tecido ósseo peri-implantar foi avaliado em relação a 

tensão principal máxima (tensão de tração) e mínima (tensão de compressão). 

Uma analogia dos materiais ósseos com materiais cerâmicos foi feita para 

análise de tensão dos componentes biológicos. O osso apresenta um 

comportamento de baixa ductilidade e alta rigidez que se traduz em uma fratura 

frágil para esforços de tração e alta resistência para esforços de 

compressão.  Para os componentes metálicos, como implantes, parafusos de 
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retenção, munhão e barra, foi aplicado uma análise de engenharia de critério 

de falha através da tensão de von Mises. 

 A análise dos resultados qualitativos, geram o mapa de cores, 

como na figura 5 a, b,c,d, permitindo aplicar uma escala de cores e verificar a 

região solicitada dos resultados numéricos obtidos a partir das informações 

pertencentes às tensões de acordo com os critérios de análise para cada 

modelo estudado.  

                                    

                    Fig. 5a: mapa de cores do modelo com dois implantes. 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fig. 5b: vista oclusal. 
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        Fig. 5c: mapa de cores do modelo com três implantes. 

 

 

          

         Fig. 5d: visão oclusal. 

 

 

4. RESULTADOS 

A) Perfil Radial de Deslocamento Total 

 O Perfil Radial de Deslocamento Total é um mapa em cores, em 

que quanto mais intensa for a cor maior a intensidade de carga, formando 

linhas como se fossem círculos, emanando de um foco azul escuro, ponto de 

menor deslocamento, promovendo uma tendência de giro ao redor do foco, 

formando uma espécie de discos, a favor da carga, no plano anteroposterior.  
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 Pelo perfil radial de deslocamento total observamos valores 

maiores na ponta em cantilever da barra sustentada por dois implantes, 

sugerindo que ocorreu maior deslocamento no sentido da carga, do que na 

barra sustentada por três implantes. 

 No modelo com dois implantes, o conjunto distal sofre mais 

tensão de tração e flexão, que são cargas mais deletéria ao sistema, 

provavelmente por estar mais próximo do fulcro de giro do sistema. Podemos 

observar que em termos de flexão, em escala ampliada, ela levanta um lado do 

pilar, como observado na figura 6. Nesta configuração a barra tenta girar, 

tendendo a flexionar o conjunto, como se quisesse sacar o pilar de cima do 

implante distal (tensão de tração). O implante próximo ao cantilever sofre 

intrusão nos tecidos de sustentação (tensão de compressão), como na figura 7. 

 

                        

              

 

 

Fig. 6: deslocamento dos pilares 
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              Fig. 7: com a incidência da carga de 500N, ocorre uma tendência  

              de giro do sistema, com intrusão do implante mesial (seta branca). 

 

 No implante mais distal a tensão de tração vai refletir no parafuso 

de fixação do pilar, promovendo movimento de flexão do parafuso distal, o 

parafuso do implante próximo ao cantilever não sofre tensão de tração, na 

figura 8a e 8b é possível verificar as tensões nos parafusos de retenção dos 

pilares. 

               

          Fig. 8a: tensão de tração no parafuso retentor, implante distal                                                                                 
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Fig. 8b: tensão de tração, menor intensidade no parafuso retentor                                                    

mais distal, modelo com três implantes. 

 

 O implante anterior sofre mais intrusão devido a tensão de compressão, (figura 

7, seta branca) e bem menos tração que o implante posterior. No entanto como 

a carga de 500N é no sentido vertical, sua solicitação é menos crítica, a carga 

comprime o pilar no implante e o implante no osso, condição mais favorável 

para o conjunto funcionar. Pela própria configuração dos modelos tem-se a 

formação de uma força de alavanca que promove um movimento de flexão no 

conjunto mais distal, afetando mais do que a força de compressão. Existe uma 

tendência de arrancamento do implante distal com ênfase na porção mais 

posterior, devido a tensão de tração. No implante mais posterior as roscas na 

sua porção superior são comprimidas devido à tensão de tração, no implante 

anterior a parte inferior das roscas é comprimida devido à tensão de 

compressão. No conjunto com três implantes, o implante mais distal sofre 

tensão de tração, como se estivesse sendo sacado, o implante intermediário 

basicamente sofre tensão de compressão, compartilhando com o implante mais 
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próximo ao cantilever, já os pilares não compartilham muita carga, como na 

figura 9a e 9b.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.9a: tensão de compressão no sentido da carga, no implante mesial e          

tensão de tração no implante distal, modelo com dois implantes. 

  

    

         Fig. 9b: implante mediano compartilhando com o implante mesial,  

                 as tensões de compressão. 

O implante intermediário e o anterior têm mesmo perfil de compressão, porém, 

é no implante anterior que temos compressão acentuada na região do ápice 

(figuras 10a e 10b). 
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Fig.10a: tensão de compressão no ápice do implante mesial 

 

                  Fig.10b: tensão de compressão no ápice do implante mesial, 

                                      no modelo com três implantes.   

 Do ponto de vista da estrutura óssea ter três implantes parece ser mais 

importante, porque os implantes mais anteriores compartilharam as tensões de 

compressão, evitando um maior deslocamento do cantilever, promovendo 

menor solicitação do pilar mais mesial, aliviando as tensões no osso cortical da 

região mesial do implante próximo ao cantilever (figs.11a, b, c, d) No modelo 

com três implantes ocorre uma melhor distribuição da tensão de compressão, 
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porém não altera a distribuição de tensão de tração que é crítica e que continua 

alta. O terceiro implante promoveu uma diminuição da tensão de tração no pilar 

do implante próximo ao cantilever, no osso nem tanto, isso em relação ao 

conjunto com dois implantes. No modelo com três implantes, o implante mais 

posterior diminuiu a tendência de giro da barra em cantilever, 

consequentemente a flexão provocada pela alavanca, reduzindo também a 

tensão de tração no parafuso do implante mais posterior. 

              

                                 Fig. 11a: tensões de tração no pilar mesial 

            

               

                      Fig. 11b: tensões de tração no modelo com três implantes.  
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                     Fig. 11c: tensões de tração no osso cortical, seta preta. 

 

 

 

 

 

  

 

 

              Fig.11d: menor intensidade das tensões de tração no osso cortical  

 

A mecânica de funcionamento nos dois modelos é semelhante, sempre o 

implante mais distal funciona evitando a rotação do conjunto, ocorrendo o 

mesmo Perfil Radial de Deslocamento Total. No conjunto com dois implantes o 

mesial é comprimido e o distal é tracionado, já no conjunto com três implantes 

o mesial e o mediano são comprimidos e o distal tracionado. 
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 Nos dois conjuntos ocorre uma tendência de desadaptação do 

pilar mais distal (figura 12a e b), no pilar intermediário esta tendência de 

desadaptação diminui e no implante anterior não ocorre. Com o aumento do 

número de implantes ocorreu o deslocamento do fulcro de giro, que acabou 

indo para o implante mais distal, passando este a evitar a tendência de giro de 

todo o conjunto. O sistema funciona como uma gangorra, intruíndo o implante 

mais mesial e tentando sacar o implante mais posterior. O deslocamento da 

ponta do cantilever é menor devido ao aumento no número de implantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fig. 12a: desadaptação dos pilares, modelo com dois implantes. 
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         Fig. 12.b: modelo com três implantes, o pilar mesial não desadapta. 

 

B) Tensões de von Mises: 

                     As tensões de von Mises são analisadas nos componentes 

metálicos do conjunto como barra, pilar, parafuso retentor do pilar, implante e 

barra implantossuportada. 

 A barra metálica (cor azul escuro) não tem nenhuma tensão ou 

apresenta uma tensão próxima de zero. A barra funciona como meio de 

transmissão de tensões para o munhão, para o parafuso, para o implante e 

também para o osso (figuras 13a e b). No conjunto mais posterior, implante 

mais distal, o parafuso retentor é bastante solicitado devido a tensão de tração 

e ao movimento de flexão, chegando a ocorrer desadaptação do munhão na 

região mais posterior, no entanto quem suporta o conjunto para que não haja 

desadaptação total é o parafuso retentor, que mantém o pilar adaptado ao 

implante.  
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     Fig. 13a: barra do modelo com dois implantes, tensão de tração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fig. 13b: barra do modelo com três implantes, menor intensidade da  

        tensão de tração. 

 

                   O parafuso retentor sofre mais tensão de tração do lado distal do 

que no lado mesial, o que significa que ocorre flexão (figura 14). No conjunto 

anterior não ocorre flexão do parafuso, ocorre compressão do munhão no 
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implante. Todo o esforço mecânico passa pelo pilar, que é comprimido em cima 

do implante, promovendo um relaxamento do parafuso, a tensão de tração é 

transmitida prioritariamente para mesial do munhão e um pouco para distal e a 

grande maioria da tensão de compressão passa pela face mesial do implante 

próximo ao cantilever (figura 11c, seta preta). No implante próximo ao 

cantilever, sob tensão de compressão “poderia retirar o parafuso retentor que 

não faria diferença”, não ocorreria deslocamento do pilar.  

 

        

         Fig. 14: Flexão do parafuso retentor distal 

O parafuso de retenção mais solicitado é o do implante mais distal, e a região 

do pescoço do parafuso, com menor quantidade de material e mais fina é onde 

ocorre maior solicitação, sugerindo ser uma região de fratura do parafuso 

(figura 15). Caso a pré-carga do parafuso retentor do pilar, do implante próximo 

ao cantilever ficar aquém, ocorrera afrouxamento, devido à tendência de 

intrusão do implante mesial. Nos dois modelos os implantes e os componentes 

próximos ao cantilever apresentaram o mesmo comportamento, e os últimos, 

mais distais também. O problema da tensão de tração é sempre no implante 

mais distal, ele sofre micro movimentação tração/relaxamento promovendo 
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ciclagem, sugerindo a possibilidade de alterações nas roscas do parafuso de 

retenção, podendo provocar afrouxamento. Não esquecendo que temos além 

da tensão de tração, muita flexão no parafuso de retenção do implante mais 

distal tornando-o sujeito à fratura. 

 

 

  Figura 15: Região do parafuso retentor mais solicitada 

 

 

C) Tensão Principal: 
 

 A tensão principal máxima se refere à tensão de tração, enquanto 

a de compressão é relacionada a tensão mínima principal na região do osso ao 

redor do implante. A tensão de tração é mais crítica e acumulativa para o osso 

cortical, que é mais rígido, e pode ocasionar em casos específicos, trincas e 

fraturas. As tensões de compressão e tração são suportadas principalmente 

pelo osso cortical. O estimulo mecânico aplicado de 100 MPa foi o limite para 

que a integridade da estrutura óssea fosse mantida. Quanto maior o contato do 

osso cortical com o implante, melhor a distribuição das tensões. Valores 
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negativos significam tensão de compressão, representados nos modelos pela 

cor azul escura. Já os valores positivos representam a tensão de tração, na cor 

azul claro (figura 16 a e b). O implante posicionado mais para a distal sofre 

uma tração proporcional à compressão no implante mesial. A ordem de 

grandeza das tensões se equivale, ou seja, o mesmo valor de compressão no 

conjunto anterior equivale à tensão de tração no conjunto mais posterior.  

                

                Fig.16a: Representação das tensões na estrutura óssea. 

 

                

                  Fig. 16b: tensão de compressão azul escuro, tensão  

                                 de traçaõ azul claro. 
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                 No modelo 3D com a vista oclusal observa-se uma tendência de 

deflexão da mandíbula no segmento posterior devido a tensão de tração. A 

força de compressão generalizada no segmento anterior, se dissipa pelas 

roscas do implante próximas ao osso cortical, fazendo com que o implante 

mais próximo do cantilever se incline levemente para anterior gerando uma 

força de tração. Ocorre intrusão do implante próximo ao cantilever, que é 

sustentado pelo osso cortical, devido a tensão de compressão, o osso 

trabecular contribui muito pouco para evitar a intrusão do implante, as roscas 

do implante empurram o osso cortical para baixo. 

                   No modelo com três implantes, o último implante, da região 

posterior, sofre tensão de tração, diferente da região anterior onde temos dois 

implantes, o mediano e o mesial que compartilham as tensões de compressão, 

pelo próprio osso, formando uma espécie de platô de compressão (figura 17). 

 

              

                Fig.17: Vista Oclusal – Platô de compressão                 
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Existe uma tendência de arrancamento do implante distal com ênfase na 

porção mais posterior, devido à tensão de tração, como consequência as 

roscas da parte superior do implante mais posterior são comprimidas, já no 

implante anterior, a parte inferior das roscas e a região do ápice são 

comprimidas devido à tensão de compressão (figuras 18 a e b). 

 

         

Fig.18 a: tensão de compressão no sentido da carga no implante mesial, 

            tensão de compressão no sentido oclusal no implante distal. 

 

       

      Fig. 18b: o implante mediano compartilha tensões de compressão 

              com o implante mesial. 
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4.2. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

4.2.1. Tensões principais (em MPa) na região do ápice do implante mais 

mesial. 

 A descrição estatística refere-se às 117 tensões de von Mises, 

geradas por carregamento aplicado em cantilever de barra que simula uma 

prótese (figura 19), sustentado por dois implantes e 117 tensões geradas em 

cantilever sustentado por três implantes, observadas na Região do Ápice 

(figura 20).  

 O teste de Mann-Whitney, ao nível de significância α = 0,05, 

indica inexistência de diferença estatisticamente significativa (p>0,05) entre as 

observações de tensão de von Mises nos cantilevers suportados por 2 e por 3 

implantes (valor-p = 0,174). 

                  

                     Fig. 19: carga de 500N aplicada no cantilever da barra. 

 



 

38 
 

 

Fig. 20: compressão na região do ápice do implante, seta preta. 

 

4.2.2. Tensões principais (em MPa) na borda da cortical óssea do implante 

mais mesial  

 A descrição estatística de 231 tensões de von Mises, geradas por 

carregamento aplicado em cantilever de barra que simula uma prótese, 

sustentada por dois implantes e 231 tensões geradas em cantilever sustentado 

por três implantes, observadas na Região da Borda Mesial da Cortical (figura 

21). 

 O teste de Mann-Whitney, ao nível de significância α = 0,05, 

indica inexistência de diferença estatisticamente significativa (p>0,05) entre as 

observações de tensão de von Mises nos cantilevers suportados por 2 e por 3 

implantes (valor-p = 0,174). 
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         Fig. 21: tensões principais na borda cortical óssea.  

 

4.2.3. Tensões de von Mises (em MPa) no parafuso posterior 

 A descrição estatística de 149 tensões de von Mises, geradas por 

carregamento aplicado em cantilever de barra que simula uma prótese, 

sustentado por dois implantes e 149 tensões geradas em cantilever sustentado 

por três implantes, observadas no parafuso retentor do implante mais distal 

(figura 22). 

O teste de Mann-Whitney, ao nível de significância α = 0,05, indica 

diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre as observações de 

tensão de von Mises nos cantilevers suportados por 2 e por 3 implantes (U = 

4042; p < 0,0001), com maiores tensões no modelo com 2 implantes. 
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              Fig. 22: tensões no parafuso retentor mais distal. 

 

4.2.4. Tensões de von Mises (em MPa) no pilar mesial, próximo ao 

cantilever. 

 A descrição estatística de 262 tensões de von Mises, geradas por 

carregamento aplicado em cantilever de barra que simula uma prótese, 

sustentado por dois implantes e 262 tensões geradas em cantilever sustentado 

por três implantes, observadas no pilar mais próximo ao cantilever (figura 23). 

O teste de Mann-Whitney, ao nível de significância α = 0,05, indica 

diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre as observações de 

tensão de von Mises nos cantilevers suportados por 2 e por 3 implantes (U = 

21033; p < 0,0001), com maiores tensões no modelo com 2 implantes. 
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   Fig.23: tensões na mesial do pilar mais próximo do cantilever  

 

4.2.5. Tensões de von Mises (em MPa) no cantilever da barra 

 A descrição estatística de 168 tensões de von Mises, geradas por 

carregamento aplicado em cantilever de barra que simula uma prótese, 

sustentado por dois implantes e 168 tensões geradas em cantilever sustentado 

por três implantes (figura 24) 

O teste de Mann-Whitney, ao nível de significância α = 0,05, indica 

diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre as observações de 

tensão de von Mises nos cantilevers suportados por 2 e por 3 implantes (U = 

7498; p < 0,0001), com maiores tensões no modelo com 2 implantes. 
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       Fig. 24: carga de 500N aplicada no cantilever da barra 

 

5. DISCUSSÃO 

 

                Ocorreu uma melhor distribuição das tensões no modelo com três 

implantes, sendo aceita a hipótese. A Análise de Elementos Finitos demonstrou 

ser uma ferramenta de grande valia para este tipo de estudo, por que podemos 

visualizar o efeito das tensões geradas no conjunto 

prótese/pilar/parafuso/implante/osso, a AEF utiliza um método que promove a 

discretização do meio contínuo por meio de elementos que mantém as 

características do seu original e que são descritos por equações e modelos 

matemáticos para chegar ao resultado a partir das condições de análise4,1. A 

AEF promoveu a visualização dos resultados, podendo ser feita por meio de 

uma distribuição dos valores interpolados em uma escada de cores. 

Observamos o deslocamento da estrutura, o tipo de movimento que foi 

realizado, a região de maior deslocamento e até a forma de distribuição das 

tensões na estrutura analisada. Analisar o deslocamento e a tensão permitem 
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relacionar o resultado obtido com o observado na clínica e inferir em qual 

direção o movimento foi realizado e como as cargas aplicadas solicitam 

mecanicamente as próteses com cantilever17,18.  

                 Por intermédio do perfil radial de deslocamento foi possível observar 

que a mecânica de deslocamento nos dois modelos foi semelhante. No modelo 

com dois implantes, o mesial sofre tensão de compressão, promovendo 

intrusão do mesmo, e o distal sofre tensão de tração, como se a barra quisesse 

sacar o implante do osso19. A carga de 500N na vertical, aplicada no cantilever 

promove um braço de alavanca no conjunto, criando movimento de flexão1, 20 

(figura 25). 

          

          Fig. 25: Perfil Radial de Deslocamento Total. 

 

                   As regiões ósseas mais requisitadas nesta pesquisa foram: a 

região apical, devido a tensão de compressão, principalmente no modelo com 

dois implantes e a região cervical, tensão de tração, adjacente a face mesial do 

implante mais próximo ao cantilever do mesmo modelo3,21,22. Embora não 

tenha ocorrido diferença estatisticamente significante quando comparados os 

dois modelos, é possível observar, pelo Perfil Radial de Deslocamento, uma 



 

44 
 

diminuição das tensões, que no modelo com três implantes houve uma menor 

solicitação destas regiões ósseas21,22,23,24,25. Nos dois modelos analisados 

parece que não ocorreu excesso de tensão no osso peri implantar, no entanto 

a colocação do terceiro implante diminuiu a tendência de giro do conjunto 

barra/componentes/implante/osso, promovendo uma diminuição da força de 

alavanca, no modelo com três implantes, os dois conjuntos mais anteriores 

passaram a compartilhar a tensão de compressão, promovendo no implante 

próximo ao cantilever uma menor intrusão, diminuindo assim a compressão na 

região do ápice do implante. Houve como resultado uma menor intensidade na 

tensão de tração no pilar (demonstrado nas figuras 26 a e b) e na cervical do 

implante mais próximo ao cantilever, evitando que este comprima o osso de 

suporte da região mesial, promovendo a preservação das estruturas de suporte 

nesta região crítica. 

 

                   

Fig. 26a: tensões mais altas no pilar mesial do modelo com dois implantes  
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       Fig. 26b: tensões de menores intensidades no pilar mesial, do 

                       modelo com três implantes. 

               A barra implantossuportada é transmissora da carga que foi gerada 

no cantilever, para o pilar, parafuso retentor, implante e osso26,8. A incidência 

da carga no cantilever, fez com que este se deslocasse na direção da carga, 

intruíndo o implante mais mesial, no implante mais distal promove uma 

tentativa de separar o pilar do implante e até sacar o implante do osso, devido 

a tensão de tração que atua no sentido oclusal27. Como a carga foi gerada no 

cantilever, fora do eixo do implante, criou um braço de alavanca, gerando 

movimento de flexão em todo o sistema, por ser a barra alta rígidez28, elevando 

a tensão na cortical óssea adjacente ao cantilever aumentando o risco de 

reabsorção óssea periimplantar24. 

                 Em ambos os modelos o pilar mais exigido em termos de tensão de 

tração foi o do implante próximo ao cantilever. No modelo com três implantes, o 

implante mediano compartilhou a tensão de compressão com o implante 

mesial29. Sob tensão de compressão o pilar do implante próximo ao cantilever é 

comprimido no implante e não sofre desadaptação, entretanto no implante mais 

distal o pilar sofre desadaptação, a tensão de tração e flexão no implante 

mediano a desadaptação do pilar é menor30. 
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                Ao analisar os modelos, observamos que o parafuso de retenção do 

implante mais mesial é o menos exigido. Sob tensão de compressão ocorre 

movimento de intrusão e relaxamento do implante próximo ao cantilever, esta 

movimentação ao longo do tempo pode provocar danos nas roscas do parafuso 

retentor, fazendo com que este venha a afrouxar-se31,32. O parafuso retentor do 

implante mais distal foi o mais solicitado, foram transferidas para ele as tensões 

de tração e flexão que são mais deletérias, sugerindo que este pode perder o 

torque, sofrer mudanças dimensionais, devido as tensões sofridas, podendo 

soltar ou em casos extremos fraturar33,34. 

                 A princípio não ocorreu tensão exagerada no conjunto barra/ pilar/ 

parafuso retentor/ implante/ osso, talvez porque a carga no cantilever tenha 

sido insuficiente, ou por ser no sentido vertical, situação em que o sistema tem 

melhor aceite. Embora não tenhamos analisado fadiga, pode ter influenciado a 

pouca quantidade de ciclos e o curto período de tempo, para que não 

ocorresse fadiga nos componentes dos modelos31,32. No planejamento de uma 

prótese parcial fixa com cantilever implantossuportada, devemos criar 

mecanismos para diminuir a intensidade de carga no cantilever, como a 

redução da mesa oclusal, colocar o contilever em infra oclusão e sempre que 

possível colocar um número de implantes suficientes para reduzir o efeito 

gangorra observado no sistema35.    
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6. CONCLUSÃO 

 

A partir dos dados obtidos neste estudo conclui-se que: 

 O uso de três implantes em um projeto de prótese do tipo 

cantilever foi benéfico para o conjunto, onde: 

a) a barra metálica foi transmissora de menores tensões; 

b) o implante mesial e o mediano sofrem mais tensão de compressão e o distal 

sofre mais tensão de tração; 

c) diminuiu a tendência de fratura/afrouxamento do parafuso retentor mais 

distal; 

d) diminuiu a intrusão do implante próximo ao cantilever, ocorrendo uma menor 

tendência de afrouxamento do parafuso de retenção e uma menor compressão 

óssea no ápice do mesmo implante.  

e) diminuiu as tensões de tração no pilar e na face mesial do implante próximo 

ao cantilever, amenizando a tendência de reabsorção óssea nesta área crítica. 
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RESUMO 

 

A perda dentária ainda é o principal problema de saúde dos brasileiros, sendo assim é 

grande a necessidade da confecção de prótese dentária no serviço Odontológico. Várias 

são as possibilidades terapêuticas indicadas na reposição dos elementos ausentes, 

utilizando como suporte de próteses fixas, dentes ou implantes. No entanto vários 

fatores podem contraindicar o uso dos implantes dentários, como limitações anatômicas, 

problemas médicos, econômicos ou psicológicos. Nos casos em que não existem 

suporte dentário ou de implante, pode ser indicada uma prótese fixa com pôntico em 

cantilever ou em extensão, porém nestas próteses aumenta a preocupação com 

complicações biológicas e técnicas, havendo necessidade de um maior conhecimento 

acerca da sua Biomecânica. Com o foco em aprimorar o conhecimento acerca dos 

elementos envolvidos na confecção/planejamento/biomecânica da prótese parcial fixa 

implantossuportada com extremidade em cantilever, como também promover a 

captação de dados para implementar os programas de computador para um estudo 

laboratorial, sobre Análise de Elementos Finitos Tridimensional das Tensões em 

Cantilever de Barra Implantossuportada é que o presente estudo contempla uma revisão 

de literatura integrativa baseada em livros e em artigos encontrados, nas bases 

eletrônicas on-line (PUBMED) e Scientific Electronic Library Online (SciELO), no 

período de 1988 a 2018. 

 

 

Unitermos - Prótese Implantossuportada, Cantilever, Implante Dental, Biomecânica, 

Oclusão 
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Dental loss is still the main health problem for Brazilians, so the need for dental 

prosthesis in the dental service is great. Several therapeutic possibilities are indicated in 

the replacement of missing elements, do not exist a fixed prosthesis support, tooth or 

implant. However, several factors could contraindicate the use of dental implants, such 

as anatomical limitations, medical, economical or psychological problems. In cases 

where we do not have dental support or implant, a fixed prosthesis with cantilever or 

extension may be indicated, however in these prosthesis the concern with biological and 

technical complications increases, and there's the need of greater knowledge about its 

biomechanics. With the focus on improving the knowledge about the elements involved 

in the design / planning / biomechanics of the cantilevered implant-supported fixed 

partial prosthesis, as well as promoting data capture to implement computer programs 

for a laboratory study on Finite Element Analysis Three-Dimensional Strengths in 

Implant-Supported Bar Cantilaver Tensions is that the present study contemplates an 

integrative literature review based on books and articles found in the online electronic 

databases (PUBMED) and Scientific Electronic Library Online (SciELO), from 1988 to 

2018. 
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1. Introdução   

 

Após a instalação da prótese os implantes são submetidos a cargas oclusais que 

variam de direção, intensidade, duração e frequência de acordo com os hábitos 

funcionais e parafuncionais do paciente, além da anatomia da coroa e ajustes oclusais. 

Uma mesma intensidade de força pode provocar diferentes efeitos se variar a direção de 

sua aplicação. As forças são transmitidas diretamente ao osso circundante e fica 

concentrado na crista do rebordo, o que torna esta região mais propensa à perda óssea, 

sendo a principal causa na perda de implantes após sua colocação em função
1,2

. Estudo 

prévio sugere que são nos dois primeiros anos que ocorrem a maioria de perdas dos 

implantes, após a colocação das próteses em função, normalmente ocasionadas pela 
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presença de placa bacteriana e hábitos parafuncionais, como bruxismo, sugerindo a 

influências de forças traumatogênicas, quer como trauma primário ou secundário
3
.  

Estudo clínico correlacionou a perda óssea progressiva a má higiene bucal e/ou 

sobrecarga oclusal, após primeiro ano em função, sendo assim, as forças exercidas sobre 

implante que excedam a resposta fisiológica do osso poderão causar a reabsorção óssea 

na interface osso-implante. Forças superiores as que são toleradas pelo complexo 

sistema que envolve os implantes e as estruturas circundantes, podem originar 

problemas técnicos como por exemplo: folga de parafusos, degradação do agente 

cimentante, bem como fratura da porção coronária. As próteses odontológicas são 

estruturas tipicamente biomecânicas, pois resgatam a função mastigatória e são 

responsáveis por substituir os elementos dentários
4
. 

Apesar de todos avanços na odontologia preventiva, as reabilitações orais ainda 

são uma realidade no dia a dia do clínico. Diante da necessidade de máxima preservação 

das estruturas sadias, um planejamento complexo deve considerar diversas 

possibilidades, entre elas a prótese parcial fixa em cantilever. A prótese parcial fixa em 

“cantilever” é a prótese que apresenta um ou mais suportes em uma extremidade, 

enquanto a outra se apresenta livre. O pôntico em cantilever cria uma alavanca classe I, 

que é formada quando as forças oclusais funcionais são dirigidas a ele e isto resulta em 

sobrecarga
5
. 

Em ciclos oclusais que incidem em sistemas que envolvem próteses em 

cantilever, ocorre uma força de compressão que atua em direção cervical sobre o pilar 

próximo ao pôntico suspenso e uma força de tração que atua na direção oclusal/incisal, 

que tende a deslocar os componentes do pilar mais distante. Pontes em extensão ou 

cantilever quando submetidas a cargas podem duplicar ou triplicar a carga sobre os 

implantes de suporte, comparativamente com a carga normalmente detectada em 

implantes unitários
6
. 

           Diante de situações extremamente complexas que envolvem sistema em 

cantilever, é de suma importância que o clínico tenha a capacidade de realizar um 

complexo planejamento das próteses dentárias, aumentando sua longevidade, 

preservando as estruturas envolvidas e conferindo ao paciente segurança e conforto. 

Assim, a presente revisão de literatura possui dois objetivos: 1) aprimorar o 

conhecimento acerca dos elementos envolvidos  na confecção/planejamento de prótese 

parcial fixa implantossuportada com extremidade em cantilever, dando maiores 

subsídios que possa auxiliar durante o planejamento reabilitador, 2) promover o 
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entendimento dos componentes que fazem parte do complexo prótese parcial fixa 

implantossuportada com cantilever, assim como servir de base para coletar dados para 

implementar os programas de computador  para um estudo laboratorial, sobre os efeitos 

das tensões geradas em cantilever de barra implantossuportada.   

 

 

2. Revisão de literatura 

 

2.1 Elementos constituintes da prótese fixa implantossuportada: 

 

   2.1.1 Osso Peri-implantar 

 

O termo osseointegração foi definido como uma conexão estrutural e funcional 

entre a base óssea e a superfície de um implante quando aplicada sobre esta uma carga 

funcional. O prognóstico da osseointegração está diretamente relacionado com as 

características do tecido ósseo, como a qualidade, volume e densidade óssea, assim 

como o comprimento e área de superfície do implante e cargas funcionais. O osso 

receberá todas as cargas tensionais geradas pelo conjunto prótese-implante, e 

dependendo de como essas cargas são aplicadas ao longo do implante, haverá 

transmissão de diferentes intensidades e distribuição de tensões ao osso
7
. 

Dependendo da dissipação das cargas oclusais o tecido ósseo sofrerá alterações 

como reabsorção, aposição ou fratura, provocadas pela magnitude das 

microdeformações, podendo interferir na longevidade dos implantes, desta forma, a 

sobrecarga oclusal pode contribuir para reabsorção do tecido ósseo peri-implantar, pode 

ocasionar complicações mecânicas nos componentes do implante, assim como a perda 

do conjunto prótese/implante. Em situações clínicas onde predominam cargas distantes 

do eixo do implante, como em cantilever, é comum ocorrer flexão dos componentes da 

prótese implantossuportada, mesmo sendo a supraestrutura rígida. A menor 

concentração de tensões no tecido ósseo peri-implantar se deve a cargas axiais, que 

apresentam uma dissipação mais uniforme ao longo do implante
8
. 

 

2.1.2 Implante 
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Nos dentes naturais, o periodonto transmite ao osso forças aplicadas sobre os 

dentes ao longo de toda a superfície radicular. Por outro lado, nas próteses 

implantossuportadas, as cargas mastigatórias são transmitidas diretamente ao osso e 

ficam concentradas na crista do rebordo, tornando esta região mais suscetível à perda 

óssea, sendo considerada a principal causa de falha no tratamento após a colocação do 

implante em função
9
. A sobrecarga que ocorre no tecido ósseo relaciona-se ao 

comportamento biomecânico dos implantes serem completamente diferente do padrão 

observado em dentes naturais. A ausência de ligamento periodontal no implante e de 

diferentes propriedades mecânicas permite a transferência de força diretamente para o 

osso
10

. 

O fator chave para o sucesso ou falha de um implante dentário é a maneira de 

como as cargas são transmitidas para o osso circundante
11

. Paralelamente a esta 

situação, a extensão em cantilever onde não é possível colocar outro implante, causaria 

maior intensidade de cargas. A transmissão de carga aos implantes dentários ou a 

exposição prematura dos mesmos ao ambiente oral e bactérias promovem uma 

remodelação óssea crestal, no entanto esta remodelação não ocorrerá enquanto o 

implante permanecer completamente submerso. Nos implantes em que foram utilizados 

pilares com plataforma reduzida mostraram uma diminuição na concentração de tensão 

na área do osso compacto, que foi deslocada para a área do osso esponjoso durante a 

carga oblíqua
12

. 

A prótese parcial fixa com cantilever para distal pode ser usada na clínica, caso 

ela seja suportada por dois implantes. No caso implantes de 8mm de comprimento, teria 

um risco assumido pelo clínico, enquanto que para implantes mais curtos este 

procedimento não seria recomendado
13

. 

A inclinação do implante também precisa ser considerada, pois influencia na 

intensidade de carga transmitida ao osso. Existe evidências laboratoriais de que a 

inclinação distal de implantes, que servem de suporte para próteses fixas sem 

cantilevers, reduziu a quantidade de estresse gerado em torno do osso peri-implantar, 

quando comparado com os níveis de estresse observados no osso peri-implantar em 

implantes verticais em próteses fixas similares com cantilever
14

. 

Outro aspecto fundamental a ser considerado é o comprimento do cantilever, o 

qual desempenha um papel chave nos esforços em torno dos implantes. Com o aumento 

do comprimento do cantilever, ocorre aumento na intensidade de cargas em torno dos 
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implantes. Extremidade em cantilever de prótese fixa implantossuportada aumenta a 

carga no primeiro implante mais próximo ao braço de alavanca
11

. 

 

   2.1.3 Prótese fixa sobre implante com apoio em cantilever 

 

De acordo com a Associação Europeia de Osseointegração, uma prótese dentária 

parcial fixa implantossuportada com uma extensão curta (uma unidade) é um tratamento 

restaurador aceitável e pode ser considerada uma alternativa a procedimentos que 

requerem cirurgias mais complicadas, como por exemplo a região de forame 

mentoniano ou por razões estéticas
14

. 

Quando o desenho da prótese sobre implante é inadequado para seu suporte pode 

ocorrer uma sobrecarga ao sistema prótese/implante/osso, assim, a solução é a 

colocação de um número suficiente de implantes para suportar as forças exercidas sobre 

a prótese. A proporção convencional de implante para unidade de prótese é de 1:1, no 

entanto em restaurações posteriores, a proporção pode variar, dependendo da qualidade 

e quantidade de osso, aumentando assim a quantidade de implante
15

. 

Estudo clínico, relata a relação entre a perda óssea marginal e cargas oclusais 

desfavoráveis, no entanto cargas axiais por sua vez, apresentam dissipação mais 

uniforme ao longo do implante, resultando em menor concentração de tensões no tecido 

ósseo periimplantar
16

. 

O desenho da estrutura da prótese fixa implantossuportada deverá ser convexo, 

pois, a estrutura com desenho côncavo aumenta as tensões nos implantes pilares e nas 

estruturas ósseas de suporte, entretanto para neutralizar tais efeitos, as estruturas 

metálicas deverão ser recobertas com cerâmica, pois esta reduz a transmissão de cargas, 

compensando os efeitos mecânicos de diferentes desenhos de estrutura de prótese
17

. 

Em uma análise que envolveu o uso de elementos finitos, foi demonstrado que a 

tensão máxima em uma prótese parcial fixa com um pôntico central era menor que a 

metade da tensão de uma prótese parcial fixa com cantilever. A localização dos 

implantes para suportar uma prótese parcial fixa em cantilever posterior é um fator 

significativo que influencia o estresse gerado na interface entre o osso e os implantes. 

Uma prótese parcial fixa em cantilever suportada por implantes é uma opção viável para 

restaurar dentes perdidos quando o comprimento do cantilever não é maior do que a 

largura de um pré-molar. Dois fatores importantes devem ser considerados antes de 
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escolher o diâmetro do implante, ou seja, o volume ósseo e o comprimento do 

cantilever
18

. 

 

   2.1.4 Componentes do Complexo Prótese/Implante 

 

A prótese fixa em cantilever, com sua Biomecânica diferenciada pode promover a perda 

de torque e mudanças dimensionais nos parafusos de retenção do pilar. O parafuso do 

abutment pode se soltar devido ao excesso de cargas, e, se não for detectado pode 

acarretar a uma possível falha na prótese ou no parafuso
19

. A sobrecarga pode também 

danificar o implante propriamente dito, e levar a perda da osseointegração, a diminuição 

da mesa oclusal diminuiria o estresse no parafuso do abutment
20

. 

A intensidade de cargas oclusais funcionais ou parafuncionais, mais a ação de 

forças internas (pré-carga), poderá levar ao insucesso da prótese implantossuportada. As 

forças oclusais que sobrecarregam o parafuso de retenção do pilar, pode promover uma 

desadaptação das roscas, diminuindo a pré-carga e provocando o afrouxamento do 

parafuso
6
. As falhas mecânicas de prótese sobre implantes são principalmente: 

afrouxamento dos parafusos dos pilares e fratura dos componentes protéticos, sendo o 

afrouxamento do parafuso a causa mecânica mais comum no fracasso da prótese 

implanto suportada
20

. Além destas falhas podemos ter ainda perda de retenção ou de 

cimentação da coroa e fratura do implante. A adaptação entre abutment e implante e 

cargas parafuncionais também interferem na resistência da junta parafusada, os 

insucessos se dão principalmente em restaurações unitárias, por atuarem isoladamente 

na distribuição das cargas oclusais durante a função mastigatória
21

. 

 

   2.1.5 Cargas Oclusais 

 

As cargas mastigatórias variam entre os indivíduos, em função do sexo, dos 

padrões facial e muscular, e, numa mesma pessoa, depende da idade, do estado 

emocional e do tipo de alimento a ser mastigado
22

. Durante a mastigação a mandíbula 

produz uma movimentação tridimensional, gerando cargas no sentido axial ou vertical, 

horizontal e a resultante das duas, as cargas oblíquas ou de cisalhamento. O processo de 

mastigação produz principalmente forças verticais. São também criadas forças 

transversais em função do movimento horizontal da mandíbula e da anatomia dentária 

(inclinação das cúspides dentárias)
23

. As forças axiais são mais favoráveis para a 
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supraestrutura, uma vez que distribui o esforço com mais regularidade por todo o 

implante. Forças verticais excêntricas geram um momento e podem levar o implante a 

fletir. Forças anguladas geram componentes de cisalhamento, prejudiciais aos 

implantes
1
. As cargas horizontais causam maiores tensões no osso cortical, o que é 

mecanicamente desfavorável já que o osso cortical é um elemento de suporte do 

implante. Surgem assim, áreas de destruição óssea na região próxima ao pescoço do 

implante. Com o objetivo de minimizar os problemas causados por cargas horizontais, é 

uma boa conduta o aumento do diâmetro do implante e o estreitamento da mesa 

oclusal
23

. 

Considera-se que os homens possuem maior força de mastigação que as 

mulheres, respectivamente 118 a 142 libras (53,6 a 64,4kg) e 79 e 99 libras (35,8 a 

44,9kg). A força máxima de mordida registrada é de 975 libras (443kg). Um dado 

importante observado é que a força máxima aplicada por um molar (91 e 198 libras ou 

41,3 a 89,8kg) é geralmente muitas vezes maior que a aplicada por um incisivo (29 a 51 

libras ou 13,2 a 23,1kg). Quando se trata de forças máximas de mordida, estas podem 

alcançar até 500N na região de molares e de 100N a 200N na região de incisivos. 

Indivíduos com próteses totais perdem até 75 % da força em relação aos que têm 

dentição natural. Porém, durante a mastigação e deglutição, as forças máximas 

encontradas variam de 70N a 150N em função dos alimentos. Foi constatado que nos 

implantes isolados na região de molares e pré-molares ocorriam forças verticais 

máximas de 120N a 150N. A mastigação em oclusão centralizada gerou uma força de 

aproximadamente 50N tanto para o implante quanto para dente natural. Pesquisas 

demonstraram que a força de mordida em indivíduos com bruxismo e apertamento 

dental, excede o valor de 500N, e que em alguns indivíduos com bruxismo, a força de 

mordida pode ser até seis vezes maior em indivíduos com dentição natural sem 

parafunção
23,24

. 

      

   2.1.6 Oclusão Dentária 

 

O sistema mastigatório é composto de ossos, músculos, ligamentos, dentes e é 

extremamente complexo. Todo seu movimento é regulado por um complicado 

mecanismo de controle neurológico. A oclusão dentária é a chave da função oral e 

consequentemente do diagnóstico do tratamento restaurador. Os princípios de oclusão 

para dentição natural estabelecidos como ideais devem ser aplicados às próteses sobre 
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implantes, como oclusão mutuamente protegida, oclusão balanceada e oclusão com 

função de grupo, bem como aspectos gnatológicos de montagem em articulador, 

tomadas de registros oclusais e de dimensão vertical. Estes deverão seguir as mesmas 

orientações em situações de dentição natural quanto a presença de contatos ou 

desoclusão dentária nas diversas situações de movimentação excursiva da mandíbula
27

. 

A oclusão da prótese sobre implantes tem sido descrita como: contato 

simultâneo bilateral, livre de interferências protrusivas e laterais, ausência de contatos 

anormais ou prematuridades, além de distribuição igual das forças oclusais
23

. Porém, a 

limitada mobilidade clínica dos implantes osseointegrados; menor e sem a capacidade 

adaptativa do ligamento periodontal, faz que oclusão deste tipo de prótese 

implantossuportadas seja muito mais complexa. A oclusão mutuamente protegida é 

preconizada tanto para dentes naturais como para implantes, assim como o conceito de 

contato bilateral em dentes posteriores em RC, fazendo com que as cúspides de 

contenção centrica ocluam nas fossas centrais dos dentes antagonistas, promovendo 

axialidade das forças geradas. Na oclusão mutuamente protegida os dentes anteriores 

protegem os posteriores e vice-versa, para que dentes posteriores não se contatem 

durante movimentos excursivos mandibulares e sim em máxima intercuspidação, 

ficando responsáveis por suportar as cargas oclusais verticais, quando dentes anteriores 

não tem contato
26

. 

O máximo de cuidado deve ser tomado para a prótese não ser portadora de 

interferência oclusal, que poderá promover mobilidade do implante e este raramente 

retorna à sua estabilidade original, ao invés disso, sua saúde é comprometida e a falha é 

normalmente eminente
23

. É importante estabelecer o equilíbrio oclusal em próteses 

sobre implantes, pois a oclusão é um fator determinante para o sucesso ou a falha na 

reabilitação oral. A oclusão pode ser modificada pelo profissional com a intensão de 

reduzir a pressão oclusal de várias maneiras, como colocar a ponte em extensão em 

infra oclusão (0,1-0,2mm), usar mesa oclusal limitada e proporcionar contatos cêntricos 

verticalmente direcionados na prótese. Um esquema oclusal deficiente na prótese 

implantossuportada aumenta a magnitude das cargas e intensifica as tensões mecânicas 

aos esforços mastigatórios no rebordo ósseo. A oclusão para prótese com extensão deve 

ser desenvolvida com o propósito de reduzir o estresse, para dissipar as forças aos 

elementos de suporte, de modo que o pôntico forneça apenas uma parada de oclusão 

centrica e não uma função em desoclusão
27

.         
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   2.2 Análise por elementos finitos (AEF) 

 

A.E.F. tridimensional é importante na avaliação de estudo laboratorial por ser 

um dos métodos mais utilizados na análise de carga tanto na indústria como na ciência. 

Historicamente a A.E.F. foi desenvolvida na década de sessenta com objetivo de 

resolver problemas da indústria aeroespacial. Em 1976, Weinstein e colaborares foram 

os primeiros a utilizá-la em implantodontia e subsequentemente, passou a ser aplicada 

com mais frequência em diversos outros campos da Implantodontia Odontológica, não 

só se atendo a porção mecânica dos implantes, mas também sua interação com tecidos 

vizinhos de forma dinâmica e funcional
12

. AEF prevê com muita exatidão os efeitos das 

cargas aplicadas sobre os implantes e ao redor do tecido ósseo e tecido mole 

circunvizinho
28

. 

As funções mastigatórias são processos puramente mecânicos, em que as 

estruturas dentárias são submetidas a forças mastigatórias. Por este motivo, as próteses 

Odontológicas podem ser estudadas como componentes estruturais, o que possibilita a 

utilização de procedimentos de análise comumente aplicados na engenharia
12

. 

Os estudos de estruturas protéticas por meio de AEF são muito precisos e 

possibilitam gerar modelos, como na figura 1, capazes de reproduzir e de simular, de 

forma bem próxima, as condições de tensão e deformação de todo complexo, 

permitindo solucionar uma infinidade de problemas de natureza biomecânica. Além 

disto, possibilitam a análise do comportamento mecânico de regiões não acessíveis por 

outros métodos e de se poder alterar facilmente a geometria para realização de novos 

estudos
28. 

O estudo sobre a falha por fadiga, em próteses odontológicas, é muito 

importante, pois o conjunto está sujeito a cargas de mastigação e não se consegue 

detectar essa falha em nenhum procedimento clínico, por isso, o uso do AEF pode 

auxiliar no entendimento do processo de falha por fadiga
4
. 

            Cargas em excesso incidindo em prótese implantossuportada pode gerar áreas de 

solicitação mecânica de tensão no osso peri-implantar, promovendo assim sua 

reabsorção. Uma ferramenta de grande utilidade para avaliar as tensões geradas no 

conjunto prótese/implante/osso é a análise de elementos finitos tridimensional (AEF).  

A AEF é um procedimento numérico para determinar soluções de problemas de valores 

sobre o contorno por meio de equações diferenciais de interpolação. A AEF utiliza um 
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método de discretização do meio contínuo por meio de elementos que mantém as 

características do seu original e que são descritos por equações e modelos matemáticos 

para chegar ao resultado a partir das condições de análise
29

. 

        A AEF promove a visualização dos resultados, podendo ser feita por meio de uma 

distribuição dos valores interpolados em uma escada de cores. Cada cor corresponde a 

um intervalo de valores, e com base neste resultado, o operador pode verificar de 

maneira quantitativa e qualitativa o deslocamento da estrutura, o tipo de movimento que 

foi realizado, qual a região de maior deslocamento e até a forma de distribuição das 

tensões na estrutura analisada. Analisar o deslocamento e a tensão permitem relacionar 

o resultado “in sílico” com o observado na clínica e inferir em qual direção o 

movimento foi realizado e como as cargas aplicadas solicitam a estrutura 

mecanicamente
30

. 

  

 

                                 

Figura 1: Exemplo de modelo em malha para análise de elementos finitos 

tridimensionais 

 

 

3. Conclusão 

   

A prótese fixa implantossuportada com contilever constitui uma boa indicação 

terapêutica, na substituição de dentes ausentes. Além de cômoda para paciente, pode 

reduzir a quantidade de área cirúrgica envolvida, podendo ser concluída em menor 

espaço de tempo. Contudo, por ser uma prótese complexa, exige cuidados especiais no 

planejamento como os abordados nesta revisão. 
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1.TENSÕES PRINCIPAIS (MPa) REGIÃO DO ÁPICE DO IMPLANTE MAIS ANTERIOR 

 

  

 1.1 Descrição estatística 

 

 

A seguir encontra-se a descrição estatística de 117 tensões de von Mises, geradas 

por carregamento aplicado em cantilever de barra que simula uma prótese, sustentado por dois 

implantes e 117 tensões geradas em cantilever sustentado por três implantes, observadas na 

Região do Ápice. São apresentadas as estatísticas clássicas (média e desvio padrão) e as 

estatísticas de ordem (mínimo, máximo, mediana e amplitude interquartílica). 

 

Variável: Tensão de von Mises (em MPa) 

Número de 

implantes 
n média d.p. (*) mínimo máximo mediana a.i.q. (*) 

2 implantes 117 0,9821 3,92804  6,0411 11,5050 0,7828 5,5185 

3 implantes 117 0,2246 2,89271  5,0508 8,4091 0,0841 3,7191 

(*) – d.p. – desvio padrão; a.i.q.: amplitude interquartílica 

 

 

 1.2 Descrição tabular dos dados 

 

 

A apresentação dos dados em forma tabular foi realizada segundo o método de 

Kaoru Ishikawa (KUME, 1993, pág. 44-50). 

 

 

 

 

Número de observações, segundo a tensão de von Mises 

na Região do Ápice – 2 implantes 
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Tensão de von Mises 

(MPa) 

Número de 

observações 

  7 |-----   5 5 

  5 |-----   3 13 

  3 |-----   1 24 

  1 |-----    1 18 

1 |-----    3 21 

3 |-----    5 20 

5 |-----    7 8 

7 |-----    9 2 

9 |-----  11 5 

11|-----  13 1 

Total 117 

 

 

Número de observações, segundo a tensão de von Mises 

na Região do Ápice – 3 implantes 

 

Tensão de von Mises 

(MPa) 

Número de 

observações 

  7 |-----   5 1 

  5 |-----   3 11 

  3 |-----   1 35 

  1 |-----    1 26 

1 |-----    3 26 

3 |-----    5 11 

5 |-----    7 4 

7 |-----    9 3 

Total 117 

 

 

  A seguir apresenta-se as duas tabelas anteriores fusionadas apenas para 

percepção comparativa de ambas: 

 

 Número de observações, segundo a tensão de von Mises 

na Região do Ápice – 2 e 3 implantes 
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Tensão de von Mises 

(MPa) 

Número de observações 

2 implantes 3 implantes 

  7 |-----   5 5 1 

  5 |-----   3 13 11 

  3 |-----   1 24 35 

  1 |-----    1 18 26 

1 |-----    3 21 26 

3 |-----    5 20 11 

5 |-----    7 8 4 

7 |-----    9 2 3 

9 |-----  11 5  

11|-----  13 1  

Total 117 117 

 

 

 1.3 Descrição gráfica dos dados 

 

O histograma da distribuição dos dados referentes a 2 implantes indicada 

inicialmente no item 1.2 está exposta a seguir: 

 

Segue-se o histograma da distribuição dos dados para 3 implantes: 
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  Apresenta-se a seguir a distribuição das tensões de von Mises distribuídas 

segundo diagramas de caixa e hastes (box-and-whiskersplot) conjugados com o objetivo de 

clarificar graficamente o comportamento da variável em ambas as distribuições da página 

anterior (pág. 4): 
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 1.4 Normalidade dos dados 

 

A avaliação da normalidade dos dados foi realizada pelo teste de Kolmogorov-

Smirnov, ao nível de significância α = 0,05, com aplicação da correção da significância de 

Lilliefors. O quadro a seguir resume os achados: 

 

Número de 

implantes 

Estatística D de 

Kolmogorov-Smirnov 

Graus de 

liberdade 

(g.l.) 

valor-p 
Normalidade 

nos dados 

2 implantes 0,079 117 0,073 SIM 

3 implantes 0,083 117 0,047 NÃO 

 

Considerando que uma das distribuições não apresentou normalidade na 

distribuição de seus dados (correspondente à distribuição para 3 implantes), a comparação das 

duas distribuições com o objetivo de testar hipótese de igualdade de ambas deve ser realizada 

por métodos não paramétricos (especificamente, o teste de Mann-Whitney, uma vez que as 

unidades estatísticas testadas foram independentes). 

 

 1.5 Comparação entre as distribuições dos dados com 2 e com 3 implantes 

 

O teste de Mann-Whitney, ao nível de significância α = 0,05, indica inexistência 

de diferença estatisticamente significativa (p>0,05) entre as observações de tensão de von 

Mises nos cantilevers suportados por 2 e por 3 implantes (valor-p = 0,174). 
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2. TENSÕES PRINCIPAIS (EM MPa) NA BORDA MESIAL DA CORTICAL DO 

IMPLANTE MAIS MESIAL 

 

2.1 Descrição estatística 

 

 

Segue-se a descrição estatística de 231 tensões de von Mises, geradas por 

carregamento aplicado em cantilever de barra que simula uma prótese, sustentado por dois 

implantes e 231 tensões geradas em cantilever sustentado por três implantes, observadas na 

Região da Borda Mesial da Cortical. São apresentadas as estatísticas clássicas (média e desvio 

padrão) e as estatísticas de ordem (mínimo, máximo, mediana e amplitude interquartíica). 

 

 

Variável: Tensão de von Mises (em MPa) 

Número de 

implantes 
n média d.p. (*) mínimo máximo mediana a.i.q. (*) 

2 implantes 231  8,4675 20,0461 58,2340 34,5110 9,1796 88,5400 

3 implantes 231 6,3056 15,7764 42,0230 25,7520 7,5573 67,7300 

(*) – d.p. – desvio padrão; a.i.q.: amplitude interquartílica 

 

 

 2.2 Descrição tabular dos dados 

 

 

A apresentação dos dados em forma tabular foi realizada segundo o método de 

Kaoru Ishikawa (KUME, 1993, pág. 44-50). 
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Número de observações, segundo a tensão de von Mises 

na Região da Borda Mesial da Cortical – 2 implantes 

 

Tensão de von Mises 

(MPa) 

Número de 

observações 

60 |-----   50 7 

  50|----- 40 11 

40 |----- 30 17 

30|----- 20 27 

20 |----- 10 46 

10 |-----      0 47 

  0|----- 10 23 

10  |-----  20 35 

20|-----    30 16 

  30|-----    40 2 

Total 231 

 

 

Número de observações, segundo a tensão de von Mises 

na Região da Borda Mesial da Cortical – 3 implantes 

 

Tensão de von Mises 

(MPa) 

Número de 

observações 

  50|----- 40 3 

40  |----- 30 14 

30|----- 20 35 

20  |----- 10 47 

10  |-----       0 44 

      0|----- 10 44 

    10  |-----  20 42 

    20|-----     30 2 

Total 231 

 

 

  A seguir apresenta-se as duas tabelas anteriores fusionadas apenas para 

percepção comparativa de ambas: 
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Número de observações, segundo a tensão de von Mises 

naRegião da Borda Mesial da Cortical – 2 e 3 implantes 

 

Tensão de von Mises 

(MPa) 

Número de observações 

2 implantes 3 implantes 

60  |-----   50 7  

  50|----- 40 11 3 

40  |----- 30 17 14 

30|----- 20 27 35 

20  |----- 10 46 47 

10  |-----       0 47 44 

      0|----- 10 23 44 

    10  |-----  20 35 42 

    20|-----     30 16 2 

    30  |-----     40 2  

Total 231 231 

 

 

 

 2.3 Descrição gráfica dos dados 

 

O histograma da distribuição dos dados referentes a 2 implantes indicada 

inicialmente no item 2.2 está exposta a seguir: 
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 Segue-se o histograma da distribuição dos dados para 3 implantes: 

 

 

 

  Apresenta-se a seguir a distribuição das tensões de von Mises distribuídas 

segundo diagramas de caixa e hastes (box-and-whiskersplot) conjugados com o objetivo de 

clarificar graficamente o comportamento da variável em ambas as distribuições da página 

anterior (pág. 10): 

 



 

77 
 

 
 

 2.4 Normalidade dos dados 

 

A avaliação da normalidade dos dados foi realizada pelo teste de Kolmogorov-

Smirnov, ao nível de significância α = 0,05, com aplicação da correção da significância de 

Lilliefors. O quadro a seguir resume os achados: 

 

Número de 

implantes 

Estatística D de 

Kolmogorov-Smirnov 

Graus de 

liberdade 

(g.l.) 

valor-p 
Normalidade 

nos dados 

2 implantes 0,060 231 0,045 NÃO 

3 implantes 0,121 231 < 0,0001 NÃO 

 

Considerando que as duas distribuições não apresentaram normalidade na 

distribuição de seus dados, a comparação das duas distribuições com o objetivo de testar 

hipótese de igualdade de ambas deve ser realizada por métodos não paramétricos 

(especificamente, o teste de Mann-Whitney, uma vez que as unidades estatísticas testadas 

foram independentes). 

 

 2.5 Comparação entre as distribuições dos dados com 2 e com 3 implantes 
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O teste de Mann-Whitney, ao nível de significância α = 0,05, indica inexistência 

de diferença estatisticamente significativa (p>0,05) entre as observações de tensão de von 

Mises nos cantilevers suportados por 2 e por 3 implantes (U = 25493; valor-p = 0,408). 

 

3. TENSÕES DE von MISES (EM MPa) NO PARAFUSO POSTERIOR 

 

 

3.1 Descrição estatística 

 

 

Segue-se a descrição estatística de 149 tensões de von Mises, geradas por 

carregamento aplicado em cantilever de barra que simula uma prótese, sustentado por dois 

implantes e 149 tensões geradas em cantilever sustentado por três implantes, observadas no 

Parafuso Posterior. São apresentadas as estatísticas clássicas (média e desvio padrão) e as 

estatísticas de ordem (mínimo, máximo, mediana e amplitude interquartíica). 

 

 

Variável: Tensão de von Mises (em MPa) 

Número de 

implantes 
n média d.p. (*) mínimo máximo mediana a.i.q. (*) 

2 implantes 149 295,0873 91,8465 27,2850 475,1500 316,3000 67,73 

3 implantes 149 209,2828 59,7236 85,5360 336,6800 215,3400 88,54 

(*) – d.p. – desvio padrão; a.i.q.: amplitude interquartílica 

 

 

 3.2 Descrição tabular dos dados 

 

A apresentação dos dados em forma tabular foi realizada segundo o método de 

Kaoru Ishikawa (KUME, 1993, pág. 44-50). 
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Número de observações, segundo a tensão de von Mises 

no Parafuso Posterior – 2 implantes 

 

Tensão de von Mises 

(MPa) 

Número de 

observações 

    0  |-----  50 5 

50|-----  100 4 

100  |-----  150 5 

150  |-----  200 8 

200  |-----  250 9 

250  |-----  300 28 

300  |-----  350 61 

350  |-----  400 16 

400  |-----  450 9 

450  |-----  500 4 

Total 149 

 

 

Número de observações, segundo a tensão de von Mises 

no Parafuso Posterior – 3 implantes 

 

Tensão de von Mises 

(MPa) 

Número de 

observações 

  80|----- 110 8 

110 |----- 140 14 

140|----- 170 24 

170 |----- 200 16 

200 |----- 230 24 

230|----- 260 36 

260|----- 290 11 

290|----- 320 14 

320  |----- 350 2 

Total 149 
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 3.3 Descrição gráfica dos dados 

 

O histograma da distribuição dos dados referentes a 2 implantes indicada 

inicialmente no item 3.2 está exposta a seguir: 

 

 

 Segue-se o histograma da distribuição dos dados para 3 implantes: 
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  Apresenta-se a seguir a distribuição das tensões de von Mises distribuídas 

segundo diagramas de caixa e hastes (box-and-whiskersplot) conjugados com o objetivo de 

clarificar graficamente o comportamento da variável em ambas as distribuições da página 

anterior(pág. 15): 

 

 

 

 3.4 Normalidade dos dados 

 

A avaliação da normalidade dos dados foi realizada pelo teste de Kolmogorov-

Smirnov, ao nível de significância α = 0,05, com aplicação da correção da significância de 

Lilliefors. O quadro a seguir resume os achados: 

 

Número de 

implantes 

Estatística D de 

Kolmogorov-Smirnov 

Graus de 

liberdade 

(g.l.) 

valor-p 
Normalidade 

nos dados 

2 implantes 0,154 149 < 0,0001 NÃO 

3 implantes 0,065 149 > 0,200 SIM 

 

Considerando que uma das distribuições não apresentou normalidade na 

distribuição de seus dados (correspondente à distribuição para 2 implantes), a comparação das 

duas distribuições com o objetivo de testar hipótese de igualdade de ambas deve ser realizada 
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por métodos não paramétricos (especificamente, o teste de Mann-Whitney, uma vez que as 

unidades estatísticas testadas foram independentes). 

 

 

 3.5 Comparação entre as distribuições dos dados com 2 e com 3 implantes 

 

O teste de Mann-Whitney, ao nível de significância α = 0,05, indica evidência de 

diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre as observações de tensão de von Mises 

nos cantilevers suportados por 2 e por 3 implantes (U = 4042; p < 0,0001), com maiores 

tensões no modelo com 2 implantes. 

 

4. TENSÕES DE von MISES (EM MPa) NO MUNHÃO ANTERIOR NA REGIÃO DE 

CONTATO COM O IMPLANTE 

 

 

 4.1 Descrição estatística 

 

 

Segue-se a descrição estatística de 262 tensões de von Mises, geradas por 

carregamento aplicado em cantilever de barra que simula uma prótese, sustentado por dois 

implantes e 262 tensões geradas em cantilever sustentado por três implantes, observadas no 

Munhão Anterior da Região deContato com o Implante. São apresentadas as estatísticas 

clássicas (média e desvio padrão) e as estatísticas de ordem (mínimo, máximo, mediana e 

amplitude interquartílica). 

 

 

Variável: Tensão de von Mises (em MPa) 

Número de 

implantes 
n média d.p. (*) mínimo máximo mediana a.i.q. (*) 

2 implantes 262 337,95 113,2540 121,20 618,69 338,66 135,56 

3 implantes 262 263,88 89,8281 99,02 520,82 520,82 104,85 

(*) – d.p. – desvio padrão; a.i.q.: amplitude interquartílica 

 

 



 

83 
 

 4.2 Descrição tabular dos dados 

 

A apresentação dos dados em forma tabular foi realizada segundo o método de 

Kaoru Ishikawa (KUME, 1993, pág. 44-50). 

 

Número de observações, segundo a tensão de von Mises 

no Parafuso Posterior – 2 implantes 

 

Tensão de von Mises 

(MPa) 

Número de 

observações 

100  |-----  150 6 

150  |-----  200 27 

200  |-----  250 27 

250  |-----  300 38 

300  |-----  350 48 

350  |-----  400 54 

400  |-----  450 16 

450  |-----  500 23 

500  |-----  550 7 

550  |-----  600 12 

600  |-----  650 4 

Total 262 

 

 

Número de observações, segundo a tensão de von Mises 

no Parafuso Posterior – 3 implantes 

 

Tensão de von Mises 

(MPa) 

Número de 

observações 

50|----- 100 1 

100  |----- 150 22 

150|----- 200 45 

200  |----- 250 61 

250  |----- 300 66 

300|----- 350 21 

350  |----- 400 22 
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400|----- 450 11 

450  |----- 500 10 

500  |----- 550 3 

Total 262 

 

  A seguir apresenta-se as duas tabelas anteriores fusionadas apenas para 

percepção comparativa de ambas: 

 

Número de observações, segundo a tensão de von Mises 

no Parafuso Posterior – 2 e 3 implantes 

 

Tensão de von Mises 

(MPa) 

Número de observações 

2 implantes 3 implantes 

  50|----- 100  1 

100  |----- 150 6 22 

150|----- 200 27 45 

200  |----- 250 27 61 

250  |----- 300 38 66 

300|----- 350 48 21 

350  |----- 400 54 22 

400|----- 450 16 11 

450  |----- 500 23 10 

500  |----- 550 7 3 

550  |-----  600 12  

600  |-----  650 4  

Total 262 262 

 

 

 4.3 Descrição gráfica dos dados 

 

O histograma da distribuição dos dados referentes a 2 implantes indicada 

inicialmente no item 4.2 está exposta a seguir: 
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 Segue-se o histograma da distribuição dos dados para 3 implantes: 
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  Apresenta-se a seguir a distribuição das tensões de von Mises distribuídas 

segundo diagramas de caixa e hastes (box-and-whiskersplot) conjugados com o objetivo de 

clarificar graficamente o comportamento da variável em ambas as distribuições da página 

anterior (pág. 19): 

 

 

 

 

 4.4 Normalidade dos dados 

 

A avaliação da normalidade dos dados foi realizada pelo teste de Kolmogorov-

Smirnov, ao nível de significância α = 0,05, com aplicação da correção da significância de 

Lilliefors. O quadro a seguir resume os achados: 

 

Número de 

implantes 

Estatística D de 

Kolmogorov-Smirnov 

Graus de 

liberdade 

(g.l.) 

valor-p 
Normalidade 

nos dados 

2 implantes 0,116 262 < 0,0001 NÃO 

3 implantes 0,115 262 < 0,0001 NÃO 
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Considerando que ambas as distribuições não apresentaram normalidade na 

distribuição de seus dados, a comparação entre elas com o objetivo de testar a hipótese de 

igualdade de ambas deve ser realizada por métodos não paramétricos (especificamente, o teste 

de Mann-Whitney, uma vez que as unidades estatísticas testadas foram independentes). 

 

 

 4.5 Comparação entre as distribuições dos dados com 2 e com 3 implantes 

 

O teste de Mann-Whitney, ao nível de significância α = 0,05, indica evidência de 

diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre as observações de tensão de von Mises 

nos cantilevers suportados por 2 e por 3 implantes (U = 21033; p < 0,0001), com maiores 

tensões no modelo com 2 implantes. 

 

 

5. TENSÕES DE von MISES (EM MPa) NO CANTILEVER 

 

 

5.1 Descrição estatística 

 

 

Segue-se a descrição estatística de 168 tensões de von Mises, geradas por 

carregamento aplicado em cantilever de barra que simula uma prótese, sustentado por dois 

implantes e 168 tensões geradas em cantilever sustentado por três implantes. São apresentadas 

as estatísticas clássicas (média e desvio padrão) e as estatísticas de ordem (mínimo, máximo, 

mediana e amplitude interquartílica). 

 

 

Variável: Tensão de von Mises (em MPa) 

Número de 

implantes 
n média d.p. (*) mínimo máximo mediana a.i.q. (*) 

2 implantes 168 310,67 79,4604 125,78 538,21 306,050 88,73 

3 implantes 168 249,04 60,4488 117,33 372,06 245,445 109,325 

(*) – d.p. – desvio padrão; a.i.q.: amplitude interquartílica 
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 5.2 Descrição tabular dos dados 

 

A apresentação dos dados em forma tabular foi realizada segundo o método de 

Kaoru Ishikawa (KUME, 1993, pág. 44-50). 

 

Número de observações, segundo a tensão de von Mises 

noCantilever – 2 implantes 

 

Tensão de von Mises 

(MPa) 

Número de 

observações 

100  |-----  150 3 

150  |-----  200 9 

200  |-----  250 24 

250  |-----  300 43 

300  |-----  350 33 

350  |-----  400 26 

400  |-----  450 18 

450  |-----  500 7 

500  |-----  550 1 

Total 164 

 

 

Número de observações, segundo a tensão de von Mises 

No Cantilever – 3 implantes 

 

Tensão de von Mises 

(MPa) 

Número de 

observações 

100  |----- 150 6 

150|----- 200 33 

200  |----- 250 45 
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250  |----- 300 42 

300|----- 350 31 

350  |----- 400 7 

Total 164 

 

  A seguir apresenta-se as duas tabelas anteriores fusionadas apenas para 

percepção comparativa de ambas: 

Número de observações, segundo a tensão de von Mises 

No Cantilever – 2 e 3 implantes 

 

Tensão de von Mises 

(MPa) 

Número de observações 

2 implantes 3 implantes 

100  |----- 150 3 6 

150|----- 200 9 33 

200  |----- 250 24 45 

250  |----- 300 43 42 

300|----- 350 33 31 

350  |----- 400 26 7 

400|----- 450 18  

450  |----- 500 7  

500  |----- 550 1  

Total 164 164 
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 5.3 Descrição gráfica dos dados. O histograma da distribuição dos dados referentes a 

2 implantes indicada inicialmente no item 5.2 está exposta a seguir:

 

 

 Segue-se o histograma da distribuição dos dados para 3 implantes: 
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  Apresenta-se a seguir a distribuição das tensões de von Mises distribuídas 

segundo diagramas de caixa e hastes (box-and-whiskersplot) conjugados com o objetivo de 

clarificar graficamente o comportamento da variável em ambas as distribuições desta e da 

página anterior (págs. 26 e 27): 

 

 

 5.4 Normalidade dos dados 

 

A avaliação da normalidade dos dados foi realizada pelo teste de Kolmogorov-

Smirnov, ao nível de significância α = 0,05, com aplicação da correção da significância de 

Lilliefors. O quadro a seguir resume os achados: 

 

Número de 

implantes 

Estatística D de 

Kolmogorov-Smirnov 

Graus de 

liberdade 

(g.l.) 

valor-p 
Normalidade 

nos dados 

2 implantes 0,101 164 0,0003 NÃO 

3 implantes 0,105 164 0,0001 NÃO 

 

Considerando que ambas as distribuições não apresentaram normalidade na 

distribuição de seus dados, a comparação entre elas com o objetivo de testar a hipótese de 

igualdade de ambas deve ser realizada por métodos não paramétricos (especificamente, o teste 

de Mann-Whitney, uma vez que as unidades estatísticas testadas foram independentes). 
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 5.5 Comparação entre as distribuições dos dados com 2 e com 3 implantes 

 

O teste de Mann-Whitney, ao nível de significância α = 0,05, indica evidência de 

diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre as observações de tensão de von Mises 

nos cantilevers suportados por 2 e por 3 implantes (U = 7498; p < 0,0001), com maiores 

tensões no modelo com 2 implantes. 
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