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RESUMO 

 

A Implatodontia tem sido cada vez mais aplicada na clínica 

odontológica e em conseqüência do aumento da demanda, 

houve também um grande avanço científico e tecnológico nesta 

área. Com isso muitos sistemas de implantes e conexões 

foram criados e, por conseguinte, muitas dúvidas a respeito do 

processo de escolha dos mesmos foram geradas. 

Este trabalho analisou a distribuição de tensões, através do 

método de elementos finitos, utilizando uma figura geométrica 

de um primeiro pré-molar inferior direito, em três diferentes 

sistemas de conexões de implantes dentários, sendo eles: 

Cone Morse, Hexágono Externo e Hexágono Interno e teve por 

objetivo verificar qual destes distribui melhor as tensões 

aplicadas. Foram confeccionadas 3 (três) amostras 

matemáticas que se denominou de Grupo I, Grupo II e Grupo 

III: Grupo I – cone morse; Grupo II – hexágono externo e Grupo 

III – hexágono interno. As amostras foram submetidas a uma 

carga estática de 100 N com velocidade gradual. Foram 

aplicadas 3 incidências de forças nas amostras. Na primeira 

incidência a força foi direcionada na vertente triturante da  

cúspide vestibular, com uma inclinação de 45º em cada um dos 

grupos. Na segunda incidência foi aplicada uma força vertical 

em fundo de fossa, também para cada um dos três grupos. Na 

terceira incidência foi aplicada uma carga vertical, em três 

pontos distintos na face oclusal, simulando o tripoidismo em 
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cada uma das amostras descritas. Após a análise das tensões 

em cada um dos grupos, observou-se que: a conexão 

hexagonal externa foi a que apresentou o maior acúmulo de 

tensões, em todo o seu sistema e nos tecidos de sustentação e 

a conexão hexagonal interna, em alguns momentos, tem a 

distribuição das tensões similar ao hexágono externo e em 

outras situações se assemelhando com o cone morse, sendo 

considerada como intermediária na distribuição de tensões e 

concluiu-se que o  cone morse, foi o sistema que apresentou o 

menor acúmulo de tensões, sendo portanto, dos três sistemas 

avaliados, o que melhor distribuiu as tensões aplicadas. 

 

PALAVRAS CHAVE 

Implante osseointegrado, método de elementos finitos, 

hexágono externo, hexágono interno e cone morse. 
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ABSTRACT 

 

The implantology have been very applied in a Dental Clinic  as 

a result of increased demand, there was also a great scientific 

and technological advancement in this area. Becouse of this, 

many implant systems and connections were created and, 

therefore, many questions about the process for choosing them 

were generated. 

This work analysed the distribution of strains by the finite 

elements method, using a figure of the first premolar inferior, on 

a three different systems of connection of dental implants, such 

as: Cone Morse, External Hexagon and Internal Hexagon. The 

aim of this study was to determine which of these systems 

better distributes the strengths applied. Three math samples 

were made and denominated as Group I – Cone Morse 

(testimony group); Group II – External Hexagon and Group III – 

Internal Hexagon. The three samples were submitted by statical 

strengths of 100 N with gradual speed. Three tests were 

applied to the samples. In the first test, the strength was incised 

on the vestibular cusp at 45º inclined on the three samples. In 

the second test, the strength was applied in funds fossa on the 

three samples too. In the third test, the strength was applied on 

three distincts points on the oclusal face simulating a tripodism 

on the three samples. After finishing the tests, the observations 

were that external hexagon showed highest accumulation of 

strengths overall the system and sustenance tissue; internal 
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hexagon sometimes had the distribution of strains similar to 

external hexagon and in other situations similar to cone morse, 

being considerate as intermediary in the distribution of strains 

and the conclusion was cone morse was the system that 

showed the smaller accumulation of strengths being 

considerate, among the three samples evaluated, the best 

system in distribution of the strains applied. 

 

KEY WORDS 

 

Osseointegrated implants, finite elements method, external 

hexagon, internal hexagon, cone morse. 
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INTRODUÇÃO 

  

Os diversos avanços ocorridos nos últimos anos tanto na 

Odontologia como nas Ciências de Computação permitiram 

uma aproximação entre estas duas áreas. Através de recursos 

computacionais tornou-se possível a análise e solução de 

problemas complexos encontrados no tratamento de pacientes 

com dentições comprometidas. Esses recursos envolvem, 

entre outros, a análise de fotoelasticidade, o método de 

elementos finitos e a extensometria. Neste artigo são relatadas 

as aplicações desses procedimentos na resolução de 

carregamentos de próteses sobre implantes, bem como as 

potencialidades que esses recursos apresentam para a 

pesquisa ( SOUZA e  RUBO, 2001 ). 

 

     A implantodontia, nestes últimos anos, vem sendo muito 

discutida, estudada e principalmente aplicada na odontologia. 

Os implantes osseointegrados passaram a fazer parte da 

clínica odontológica, possibilitando uma completa reabilitação 

dos pacientes com perdas dentárias unitárias, múltiplas ou 

totais. 

 

     Porém, há uma grande diversidade de opções para se 

escolher no que se refere ao design dos implantes. E a seleção 

entre a enorme quantidade de sistemas de implantes ainda é 

um dilema para os cirurgiões-dentistas, bem como vem sendo 
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para os pesquisadores durante muitos anos. Já é sabido que o 

sucesso e a durabilidade do implante dependem de diversos 

fatores, como a técnica de instalação, material utilizado, 

sistema imune do paciente, manutenção e higienização 

corretos, porém um dos fatores mais importantes para o seu 

sucesso é a uniformidade da distribuição de tensões no 

implante, geradas durante a mastigação. Sendo que o controle 

e a higienização realizados pelo paciente, de forma correta, 

levam a longevidade do trabalho. 

 

     Diversos estudos e testes vêm sendo realizados por 

pesquisadores para se tentar descobrir qual é a melhor opção 

a ser utilizada. Qual implante distribui melhor as tensões 

geradas durante a mastigação.  

 

 A concentração de tensões e deformações no osso pode 

causar o acúmulo de microdanos e induzir reabsorção óssea 

(MISCH et al. 2005). 

 

 Em adição à transmissão de carga na interface osso / 

implante, o desempenho longitudinal do implantes dentais está 

intimamente relacionado à estabilidade do mecanismo da 

conexão implante-intermediário protético (SCACCHI et al. 

2000). 
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 Fatores como: a densidade óssea na área de implantação, 

a natureza da interface osso-implante, as propriedades dos 

materiais dos implantes e próteses, o padrão da superfície do 

material do implante (propriedade de microtravamento), o 

design do implante (propriedade de macrotravamento), a 

condição oclusal (magnitude, direção e freqüência dos 

carregamentos), são reconhecidos por influenciar o ambiente 

biomecânico ao qual os implantes estão expostos (MISCH et 

al. 2005, GENG et al. 2001, BOZKAYA et al. 2004). 

 

 O Método dos Elementos Finitos (MEF) é uma análise 

matemática que consiste na discretização de um meio contínuo 

em pequenos elementos, mantendo as mesmas propriedades 

do meio original. Esses elementos são descritos por equações 

diferenciais e resolvidos por modelos matemáticos, para que 

sejam obtidos os resultados desejados. A origem do 

desenvolvimento deste recurso ocorreu no final do século XVIII, 

entretanto, a sua viabilização tornou-se possível somente com 

o advento dos computadores, facilitando a resolução das 

enormes equações algébricas. O MEF pode ser utilizado em 

diversas áreas das ciências exatas e biológicas e, devido à sua 

grande aplicabilidade e eficiência (JÚNIOR et al. 2006). 

 

 O MEF é uma técnica pela qual pode ser recriado 

matematicamente o comportamento de um sistema físico 

determinado. Em outras palavras, um protótipo físico pode ser 
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estudado mediante a criação de um modelo matemático 

preciso. Este método faz uso de um computador para resolver 

um grande número de equações matemáticas, as quais 

simulam as propriedades físicas da estrutura a ser analisada 

(GENG et al. 2001). 

 

 Desta forma, o objetivo deste trabalho será realizar um 

estudo comparativo entre três diferentes tipos de sistemas de 

conexões em implantes dentários, sendo eles: o cone morse, o 

de hexágono externo e o de hexágono interno. Será utilizado o 

método de elementos finitos, para descobrir qual dos sistemas 

distribuirá as tensões nas três forças aplicadas. 

 

 Há carência na literatura de estudos comparativos que 

avaliem o desempenho mecânico da distribuição de tensões 

em diferentes sistemas de conexões de implantes. Sabendo da 

importância da uniformidade da distribuição de tensões nos 

implantes e tecidos de sustentação, durante a mastigação, 

surgiu a necessidade de se realizar o presente estudo. 
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REVISÃO DA LITERATURA 

  

A complicação mais comum em restaurações de 

implantes unitários é a perda do parafuso do abutment. A 

instabilidade da supra-estrutura protética é expressa pela 

dificuldade na mastigação e funcionamento, bem como tecido 

mole e sensibilidade e/ou edema o que poderia gerar a fratura 

do parafuso (ARTZI et al., 1999). Para manter o parafuso 

apertado na posição correta, os autores desenvolveram uma 

técnica onde o prolongamento da barra do hexágono do titânio 

é inserido na cabeça do parafuso. O parafuso é travado e a 

barra então é fixada com resina composta fotopolimerizável 

que serve para selar o orifício de acesso de retenção do 

parafuso. A barra hexagonal oclusal, desta maneira, serve 

como travamento seguro para o parafuso e que pode ser 

facilmente removido, se necessário. Os autores utilizaram a 

barra hexagonal por quase três anos em 120 implantes 

dentários unitários com coroas parafuso-retidas, em 100 

pacientes (65 na região de 1º e 2º pré-molares, 40 na região de 

incisivos e 15 na região de molar posterior). Os autores 

puderam concluir que todas as próteses funcionaram com 

sucesso, incluindo as com plano oclusal maior e aumentando 

as forças oclusais. Nenhuma perda de parafuso ou fraturas foi 

notada em qualquer situação. 

 

 LINDHE et al. (2001) realizaram um estudo, em longo 



23 

 

prazo, em animais, a respeito do efeito de uma carga lateral 

estática no osso periimplantar. Foram utilizados três cachorros 

da raça beagle. Os pré-molares da mandíbula foram extraídos 

e 12 semanas após três implantes de titânio (ITI Dental Implant 

System) foram instalados em cada quadrante. As coroas foram 

adaptadas em todos os implantes 12 semanas após o 

procedimento de instalação. As coroas anteriores e centrais 

foram fundidas e conectadas às posteriores através de uma 

expansão da coroa. No lado direito da mandíbula, a expansão 

das coroas foram ativadas a cada 2 (duas) semanas durante 

um período de 46 semanas. Durante as últimas 10 semanas 

deste período, uma força similar à aplicada ao lado direito 

também foi aplicada ao lado esquerdo. Os animais foram 

sacrificados e blocos de biópsia de cada sítio do implante 

foram removidos e preparados para uma análise histológica. 

Sítios submetidos há 10 ou 46 semanas de carga lateral, 

tiveram uma similar distribuição de marcadores ósseos, 

proporção de densidade óssea e grau de contato entre 

implante-osso. A proporção de fluorochromes foi maior em 

sítios submetidos a 10 semanas de carregamento que os 

submetidos há 46 semanas. 

 

 O complexo desenho dos implantes e sua relação como 

tecidos de suporte e a estrutura protética reabilitadora 

impedem o uso de fórmulas simples na avaliação do efeito de 

cargas externas sobre as tensões, deformações e 
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deslocamentos internos. Neste tipo de análises, o método de 

elementos finitos tem proporcionado dados valiosos, 

a um custo operacional relativamente baixo e um tempo 

reduzido. Além disso, este método é capaz de fornecer 

informações desconhecidas dos estudos clínicos ou 

experimentais, e de proporcionar grande versatilidade na 

variação de situações: geometrias, propriedades mecânicas e 

forças aplicadas (GENG et al. 2001). 

 

 GRATTON et al. (2001), investigaram a 

micromovimentação da articulação do parafuso do implante 

dental e a dinâmica de fadiga com a função de variados pré-

carregamentos de torques aplicados nos parafusos de 

abutment quando testados com cargas inferiores à simulações 

clínicas. Os autores utilizaram quinze restaurações unitárias 

com implantes usando ligas nobres, cada uma contendo um 

grupo constituído por cinco implantes (de 3,75 X 15,0mm) e 

cinco parafusos quadrados para abutment de liga de ouro. Uma 

máquina de testes mecânicos aplicou um ciclo de carga 

compressiva de onda entre 20 N e 130 N em 6 Hz para o ponto 

de contato de cada coroa sobre implante. Um metal líquido 

com um calibre de deformação registrado na 

micromovimentação da união da interface do parafuso após 

100, 500, 1.000, 5.000, 10.000, 50.000 e 100.000 ciclos. Dados 

de referência de 0 N.cm ,onde foram coletados antes da 

aplicação da pré-carga de torque especificada. Os autores 
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concluíram que abaixo dos parâmetros de cargas do referido 

estudo, não houve a mensuração da fadiga na interface 

implante-abutment. Porém, quando o parafuso do implante 

dentário é apertado com pré-cargas de valores inferiores, estes 

exibem uma micromovimentação maior na interface implante-

abutment. 

 

 HOYER et al. (2001), investigaram a vida de fadiga do 

parafuso do abutment UCLA-style com largo diâmetro versus 

restaurações com implantes de tamanho convencional. No 

estudo, cinco implantes dentários de 3,75 X 15 mm e cinco de 

6,0 X 15 mm foram usados. Dez estruturas foram fabricadas, 

cinco com UCLA-style unitário, 3,75 mm com cilindro de liga de 

ouro, e cinco com UCLA-style, 6,0mm com cilindro de liga de 

ouro. O implante de 3,75 mm utilizando um abutment central de 

Gold-Tite com parafuso com torque de 32 Ncm, e o implante de 

6,0 mm, utilizando o abutment central de titânio e com a 

parafuso com torque de 25 Ncm. As estruturas foram 

dinamicamente carregadas (~10Hz) com ±10-N, 4mm de forças 

axiais. Um calibrador de forças foi usado para medir o 

momento de abertura da junção. As medições forma feitas em 

intervalos de 103, 104, 105 e 5 X 105 ciclos. Após a realização 

dos estudos, os autores observaram que duas das três 

espécies de 3,75 mm e todas as três espécies de 6,0mm, 

mantiveram suas junções fechadas (raio de ação de abertura 

de 0-20 µm) quando submetidos à dinâmica de cargas. Os 
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autores puderam concluir que a interface do implante-

abutment, do de 3,75mm e do de 6,0 mm obtiveram uma 

experiência similar de abertura de junção após períodos de 

cargas dinâmicas. O ajuste laboratorial da interface diminui 

significativamente a vida útil do parafuso de união do abutment. 

 

 Para MISCH et al.(2001), a razão do remodelamento ou 

turnover ósseo é o período de tempo para um novo osso 

substituir o osso pré-existente e permitir a adaptação do osso 

ao seu redor. A razão do turnover ósseo vem sendo medida em 

torno do cicatrizador do implante. Estes remodelamentos 

também vêm sendo observados, em curto prazo, em volta de 

implantes carregados com condições de superfícies e 

desenhos diferentes e diferentes condições de força. 

 

 MONTEIRO (2001) avaliou, através do método de 

elementos finitos, dois sistemas de implantação distintos e 

realizou simulações computacionais. Nas simulações o autor 

avaliou as tensões atuantes nos componentes e na primeira 

cortical óssea na região contígua ao implante. A construção da 

geometria dos sistemas avaliados implante foi feita em CAD, a 

partir das dimensões reais dos componentes. As simulações 

foram realizadas para forças de mastigação vertical de 125 N, 

630 N e 1.350 N, aplicadas a 1,5 mm a partir do eixo de 

simetria do conjunto e no sentido de mesial para distal. O autor 

observou que as simulações demonstraram que análises com 
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resultados mais satisfatórios são obtidas quando se combinam 

os esforços decorrentes da montagem com as forças da 

mastigação. Existe diferença na distribuição das tensões na 

interface osso – implante quando se utiliza implantes cilíndricos 

e cônicos. A distribuição de tensões no osso é menor no 

implante cônico. 

 

 CHUN et al. (2002), ressaltam que a análise de elementos 

finitos foi criada para vários modelos de implantes dentários, 

para estudar o efeito da distribuição do estresse gerado ao 

redor do osso mandibular e determinar uma ótima linha de 

contorno para toda distribuição do estresse. Foi encontrado 

que a linha de contorno quadrada, emoldurada com um 

pequeno raio é mais efetiva na distribuição do estresse que os 

outros implantes dentários utilizados na análise. Uma análise 

adicional foi criada para um implante com uma linha de 

contorno obtida por uma análise prévia por variação de outros 

parâmetros de desenhos, assim como largura e altura de linha 

de várias direções de cargas, para determinar a dimensão 

ótima do implante. A distribuição do estresse foi mais efetiva 

nos casos onde a largura de linha final e as alturas de linha 

eram de 0-5p e 0-46p, respectivamente, onde p é o 

assentamento da coroa. Então, utilizando um implante com 

linha de dimensão ótima, determinada previamente, a análise 

do estresse foi determinada com vários assentamentos de 

coroas e comprimentos de implantes, para investigar os efeitos 
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na distribuição do estresse e a saída para reduzir o máximo de 

efeito gerado no osso mandibular. Os resultados encontrados 

pelos autores mostraram que o efeito máximo de estresse 

diminuiu não apenas como assentamento de coroa diminuiu 

gradativamente, mas também reforçou o comprimento de 

implante. 

 

ELIAS et al. (2002) analisaram tensões geradas sobre 

implantes osseointegrados, utilizando o método de elementos 

finitos, e realizaram simulações mediante a modelagem de 

reabilitações unitárias com implantes osseointegrados, no 

sentido de avaliar o comportamento mecânico da estrutura em 

função do desenho da prótese. Por isso foram avaliados 2 tipos 

de variações no desenho das supraestruturas que formam a 

mesa oclusal e o ângulo cuspídeo. A análise efetuada 

constituiu na aplicação de uma carga axial de 100 N 

concentrada na metade do raio da prótese (distribuída em uma 

linha) para análise da variação do ângulo de inclinação da 

cúspide (30° e 45º); e uma carga axial de 100 N distribuída em 

um segmento de 1,55 mm próximo a extremidade da coroa 

protética (carga distribuída em uma área) para análise da 

variação da largura da mesa oclusal (estreita e larga). Utilizou-

se o método dos elementos finitos objetivando simular o 

carregamento de próteses sobre implantes osseointegráveis, 

com o auxílio do programa Ansys. Foi avaliado o 

comportamento biomecânico das regiões correspondentes ao 
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implante osseointegrado, aos componentes de sua 

supraestrutura e seu tecido ósseo de suporte. Os valores das 

tensões foram obtidos a partir das imagens gráficas das 

tensões de Von Mises obtidas com o programa Ansys. Análise 

qualitativa foi realizada por observação visual das imagens. A 

análise quantitativa foi realizada através do gradiente de cores 

que fornece o valor máximo e mínimo para cada cor que 

representa a intensidade de tensão ocorrida em uma região em 

N/mm2 ou MPa. Os resultados mostraram que a tensão 

máxima foi obtida na coroa protética, próximo à região de 

aplicação da carga para ambas inclinações de ângulo 

cuspídeo. A coroa protética e o parafuso de ouro mostraram 

um aumento de aproximadamente 40% nas tensões para a 

condição de ângulo de inclinação da cúspide de 45°. Após a 

análise dos resultados dos testes, os autores puderam concluir 

que A analise da variação do ângulo de inclinação da cúspide 

de 30° para 45°, mostrou que a condição de cúspide inclinada 

de 45o é crítica em relação à de 30°. Verificou-se que o 

aumento da inclinação aumenta as tensões na coroa protética 

e no parafuso de ouro. Para o cilindro de ouro, pilar 

intermediário, parafuso de fixação do pilar intermediário e 

implante, os níveis de tensões encontrados foram similares em 

ambos os modelos. O aumento da largura da mesa oclusal 

elevou as tensões em todos os componentes do sistema de 

implante osseointegrado analisado. 
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KHRAISAT et al. (2002), fizeram um estudo para avaliar o 

efeito do desenho da união na resistência a fadiga e modo de 

falha de dois sistemas de implantes unitários: Branenmark e 

ITI, onde um hexágono interposto a uma junta de topo e oito 

graus de implante cônico interno/interface do abutment foram 

usados, respectivamente. Sete implantes de 10mm de cada 

sistema foram incluídos a uma profundidade de 7mm em um 

cilindro de acrílico em um bloco de resina. CeraOne e Solid 

abutment com fundições cimento-retidas foram instalados nos 

sistemas Branenmark e ITI, respectivamente. Os implantes 

unitários instalados foram montados em uma máquina de 

testes tipo alavanca, a qual foi equipada com um dispositivo de 

contagem e sensores shutoff, permitindo o número de registros 

de falhas. Um ciclo de carga de 100N foi aplicado 

perpendicularmente ao longo eixo das instalações no ritmo de 

75 ciclos/min. Para investigar a espécie de resistência à fratura 

por seis anos de função estimulada, uma meta de 1.800.000 

ciclos foi definida. Os autores concluíram que o desenho da 

união da resistência à fratura e o modo de falha no sistema de 

implante unitário da ITI foi significativamente melhor (p> 0,01) 

que o sistema unitário de implantes Branenmark testado. 

 

 PIERRISNARD et al. (2002), avaliaram através do método 

de elementos finitos, a influência do desenho de três diferentes 

tipos de implantes dentais, sofrendo micromovimentações, 

intensidade do estresse de cisalhamento cervical e a 
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distribuição de estresse após carga oclusal. O primeiro 

implante investigado foi o cilíndrico clássico, o segundo foi 

reforçado por dois pinos de travamento bicortical e o terceiro foi 

um implante com expansão. Os parâmetros utilizados foram a 

geometria do implante, a qualidade do osso trabecular e a 

orientação da carga oclusal. Os autores observaram que a 

estabilidade inicial do implante com travamento bicortical era 

melhor que a estabilidade inicial dos outros tipos de implantes 

e menos significante que a qualidade do osso trabecular e a 

orientação da carga oclusal. No osso trabecular com menor 

rigidez, abaixo da carga horizontal (500 N), comparados com 

os outros implantes investigados foi de 16µm. Após a análise 

os autores concluíram que a estabilidade inicial do implante 

com pino de travamento foi superior ao implante com 

expansão, porém o último mostrou melhor distribuição do 

estresse.  

 

 PRAÇA (2002), utilizou o método de elementos finitos para 

analisar a influência do desalinhamento vestíbulo-lingual entre 

coroa e implante na distribuição de tensões no osso adjacente 

a implantes osseointegrados e na interface osso/implante. 

Após a finalização dos testes o autor concluiu que as maiores 

concentrações e intensidade de tensões no tecido ósseo foram 

observadas no osso cortical vestibular adjacente ao pescoço 

do implante em todos os modelos. Observou também que o 

desalinhamento vestíbulo-lingual entre a coroa e o implante 
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causou um aumento de tensões na interface implante/osso e 

no tecido ósseo circundantes ao implante. O autor relata que o 

aumento das tensões de Von Mises observados em 

desalinhamento entre 0 e 4mm obedece um padrão linear e 

cada milímetro de desalinhamento vestíbulo-lingual entre coroa 

e implante resulta em um aumento em torno de 10% nas 

tensões de Von Mises no tecido ósseo circundante ao implante. 

Praça afirma que o desalinhamento vestíbulo-lingual entre 

coroa e implante tem influência significativa na distribuição e 

intensidade de tensões no osso circundante a implantes 

osseointegrados e, portanto, deve ser considerado no 

planejamento cirúrgico-protético de implantes osseointegrados. 

 

 TAVAREZ (2003), considerando que a estabilidade da 

interface implante / pilar influencia no sucesso longitudinal das 

restaurações protéticas de elementos unitários sobre implantes 

osseointegrados, se propôs, em seu trabalho, a determinar se 

existem diferenças nas medidas das bases de assentamento e 

do hexágono / octágono dos implantes e pilares; examinar as 

dimensões dos parafusos dos sistemas de conexão externa e 

interna avaliados; avaliar o destorque dos parafusos de 

sistemas de conexão externa e interna em relação à condição 

inicial de torque de 30 N.cm; analisar a desadaptação vertical 

dos implantes conectados aos seus respectivos pilares antes e 

após aplicação de uma carga de fadiga de 500.000 ciclos; 

determinar o destorque dos parafusos de fixação após a 
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aplicação de uma carga de 500.000 ciclos e determinar a 

possível correlação entre as variáveis: dimensões dos 

componentes, adaptação da interface, cargas cíclicas e torque 

aplicado. Com base na análise dos resultados obtidos, o autor 

concluiu que: 

1- Houve diferenças no diâmetro da base de assentamento dos 

implantes e pilares de conexão hexagonal externa entre 0,10 e 

0,16 mm; e de –0,03 mm nos implantes de conexão hexagonal 

interna. A maior diferença foi encontrada no grupo de conexão 

octogonal interna com valor de 0,75 mm. 

2- Houve diferenças entre os diâmetros dos hexágonos / 

octógonos dos implantes e pilares entre 0,01 e 0,05 mm nos 

grupos do sistema de conexão externa e no de conexão 

octogonal interna. No sistema de hexágono interno não houve 

diferença. 

3- O Comprimento dos parafusos variou entre 5,95 e 8,83 mm; 

o comprimento das roscas variou entre 4,52 e 5,72 mm, 

enquanto que o diâmetro entre 1,79 e 1,97 mm. 

4- Houve diferença estatisticamente significante (p < 0,05) no 

destorque inicial entre o grupo de HI com os demais grupos 

testados. A maior redução de torque foi observada no grupo de 

HE que utilizou pilares tipo UCLA parafusado (19,67%), 

enquanto que a menor redução foi observada no grupo de HI 

com (5%). 

5- Não houve diferença estatisticamente significante (p < 0,05) 

na desadaptação vertical da interface pilar / implante entre o 
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grupo de HE que utilizou pilares ceraone (3,86 μm) com os 

grupos de HI (4,33 μm) e de OI (4,79 μm). Assim como entre os 

grupos de HE que utilizaram pilares UCLA (9,67 e 12,88 μm) 

antes do ensaio de fadiga. 

6- Houve um aumento estatisticamente significante (p < 0,05) 

após o ensaio de fadiga na desadaptação entre o implante e o 

pilar dos grupos de HE que utilizaram pilares UCLA (grupos I 

(17,28 μm) e IV (17,78 μm)). Assim como houve no grupo de OI 

(8,07 μm). No grupo de HE que utilizou pilar ceraone (3,81 μm) 

e no de HI (4,83 μm) não houve aumento estatisticamente 

significante na desadaptação desta interface. 

7- Houve um aumento estatisticamente significante (p < 0,05) 

na redução do torque de todos os grupos após o ensaio de 

fadiga. A menor redução foi encontrada no grupo de HI 

(17,67%); e a maior redução no grupo de HE que utilizou 

pilares UCLA parafusados com (68,33%). 

8- Houve uma forte correlação entre a condição de cargas 

cíclicas aplicadas e as diminuições dos valores de torque; 

enquanto que nas demais variáveis não existiu esse tipo de 

correlação, dentro das condições testadas. 

 

 BOZAKAYA et al. (2004), destacaram que o método de 

elementos finitos (MEF) vêm sendo utilizado na implantodontia 

para predizer a distribuição padrão do estresse na interface 

osso-implante, não apenas por comparação de vários tipos de 

implantes. Este método oferece a vantagem de minimizar um 
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complexo problema estrutural dividindo-os em pequenas e 

simples seções inter-relacionadas, utilizando técnicas 

matemáticas. A análise por elementos finitos, que investiga a 

relação entre o desenho do implante e a distribuição do 

estresse está associada ao formato global e ao tamanho do 

corpo do implante, geometria do pescoço do implante e o tipo 

de tratamento. 

 

Para comparar a dinâmica da resistência à fratura em 

uma e duas partes do abutment conectado internamente por 

implante oral morse-taper  serrilhado, Çeherli et al. (2004) 

fizeram um estudo onde utilizaram 16 (dezesseis) implantes 

synOcta da ITI, e estes foram apertados em 2 (dois) modelos 

metálicos. Os abutments synOcta de restaurações cimento-

retidas e abutments sólidos foram divididos em dois grupos 

iguais e receberam aperto do torque nos implantes. Cada 

implante recebeu uma coroa cimento-retida. Um ciclo dinâmico 

de picos de cargas axiais e laterais de 75 ± 5N foi aplicado nos 

implantes por obrigatoriamente 500.000 ciclos de 0,5 Hz, e em 

um ângulo de 20°. Antes do experimento e de cada 100.00 

ciclos de carga, valores de exames periodontais foram 

medidos. Os valores de remoção dos abutments também foram 

medidos com um aparelho de torque sob medida no término do 

experimento. Os autores concluíram que os resultados 

previstos em estudos clínicos, em longo prazo, podem se 

encontrados em abutments sólidos e abutments synOcta para 
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restaurações cimento-retidas. Abutments sólidos possuem uma 

resistência maior ao torque de remoção que os abutments 

synOcta quando conectados aos implantes synOcta da ITI. 

 

MELLAL et al. (2004) realizaram um estudo para 

analisar o estado de estresse, gerado por uma carga, na 

interface implante-osso, através do método de elementos 

finitos, antes e depois da osseointegração. Inicialmente, uma 

malha realizada através do método de elementos finitos foi 

construída para um implante cilíndrico, instalado em um osso 

com o centro trabecular e externamente revestido com uma 

camada cortical. O estresse e estiramento gerados na interface 

foram determinados. O implante foi carregado com uma força 

vertical de 100N e uma força lateral de 30N. Utilizando esta 

estrutura, o pico compressivo e a tensão do estresse foram 

determinados. Então, os prognósticos do remodelamento 

ósseo foram avaliados em três diferentes modelos: estiramento 

equivalente à Von Mises, densidade da energia de estiramento, 

e estresse efetivo. E, finalmente uma revisão de literatura 

sistemática foi realizada para conduzir um relato numérico de 

prognósticos existentes em dados in vivo. Após o estudo com 

elementos finitos, os autores concluíram que (1) o estresse 

compressivo calculado foi menor que o estresse compressivo 

final de um osso cortical e esponjoso, (2) Os estresses 

tensionais calculados foram, em geral, superiores aos dados do 

experimento, nas forças tensionais na interface osso-implante, 
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(3) Com uma exceção, todos os modelos de prognósticos 

foram homogeneamente agrupados em escalas de estímulo, 

(4) Os prognósticos de modelos com ganho ou perda óssea, 

não foram consistentes e, em certos momentos contraditórios, 

(5) Há uma hipótese de que este efeito está relacionado a uma 

zona vaga, o que é extremamente estreito. A respeito da 

aplicação numérica dos modelos de dados in vivo, os picos de 

estiramento e a densidade de energia do estiramento foram 

consistentes. Nestes dados, observaram que suportam o 

estresse efetivo como estímulo. 

 

ARAÚJO, NEVES e DANTAS (2005), desenvolveram um 

estudo para analisar comparativamente a qualidade e 

quantidade dos gradientes de tensões gerados em implantes 

dentários de mesma geometria externa, diferindo apenas no 

desenho da junção pilar / implante: hexágono externo, 

hexágono interno, cônico interna, após carregamento obliquo 

simulando a aplicação da carga em dentes anteriores. O 

gradiente de tensão foi avaliado ao longo dos implantes, 

utilizando a técnica de análise experimental de tensões 

denominada fotoelasticidade de transmissão plana. 

 

É importante, portanto, compreender as características 

da distribuição de tensão nesta área, fator chave para o 

sucesso ou insucesso dos implantes. Isto depende de variáveis 

tais como direção e amplitude das forças, interface osso / 
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implante, número, angulação, comprimento, diâmetro, forma e 

características da superfície dos implantes, o tipo de prótese e 

a quantidade e qualidade do tecido ósseo. Estes fatores tornam 

a análise in vivo complexa e inconclusiva (KOCA; 

ESKITASCIOGLU; USUMEZ, 2005). 

 

 Segundo MAEDA et al. (2006), diversos estudos vem 

sendo realizados para comparar a eficácia dos diferentes tipos 

de mecanismos de conexão entre o abutment e o suporte. Para 

os autores, cada modelo de conexão possui suas vantagens e 

desvantagens. O sistema de hexágono externo possui 

vantagens como: ser indicado para o método de plataforma 

dupla, possuir mecanismo anti-rotacional e ser recuperável e 

ser compatível com os diferentes sistemas. As possíveis 

desvantagens do hexágono externo são: micromovimentações 

por causa do tamanho do hexágono, possuir centro de rotação 

maior o que induz a uma menor resistência para rotação e 

movimentações laterais e o surgimento de micro-cavidades 

induzindo à reabsorção óssea. Porém, Maeda et al., destacam 

que o ponto fraco da estrutura da configuração do hexágono 

externo é freqüentemente referida como falha do próprio 

mecanismo em situações de sobre-cargas. Com relação ao 

hexágono interno, os autores destacam as seguintes 

vantagens: facilidade na conexão do abutment, é apropriado 

para ser realizado em apenas um estágio de instalação do 

implante, possui maior estabilidade e capacidade anti-
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rotacional por causa da maior área de conexão e é apropriado 

para reabilitação dentária unitária, tem maior resistência às 

cargas laterais, devido ao centro rotacional ser menor; 

enquanto que suas desvantagens são: ter a estrutura da 

parede lateral mais fina e possuir dificuldade em ajustar as 

divergências angulares entre as estruturas. 

 

 VAZ et al. (2006), afirmaram que as forças mastigatórias 

agindo nos implantes podem resultar em tensões indesejáveis 

no osso adjacente, podendo causar defeitos ósseos e 

eventualmente falência dos implantes. Neste contexto, a 

análise pelo método de elementos finitos é uma ferramenta de 

grande valia no entendimento dos fenômenos biomecânicos 

relacionados a este tipo de reabilitação. A expansão da 

utilização destes métodos é fundamentada em vantagens como 

custo relativamente baixo, versatilidade e a ausência de 

mutilações em animais ou humanos, além da confiabilidade 

comprovada pela larga utilização em diversas áreas do 

conhecimento. Para os autores, é provável que avanços, 

visando o prognóstico da distribuição de tensões de casos 

específicos durante o planejamento clínico, sejam buscados 

em estudos futuros. 

 

 NEVES et al. (2007), realizaram um estudo cujo objetivo 

era de analisar comparativamente a qualidade e quantidade 

dos gradientes de tensões gerados em implantes dentários de 
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mesma geometria, diferindo apenas no desenho da junção pilar 

/ implante: hexágono externo e hexágono interno. O gradiente 

de tensão foi avaliado ao longo dos implantes utilizando a 

técnica de análise experimental de tensões denominada 

fotoelasticidade de transmissão plana. O estudo realizou 

análises quantitativas e qualitativas dos níveis de tensão, 

visando revelar quais daqueles encaixes possuem melhor 

comportamento relativo à distribuição dos níveis de tensão na 

crista óssea e indicando qual sistema apresentaria menor 

potencial para perda óssea. Após analisar os resultados 

obtidos os autores puderam concluir que para a carga axial não 

foi encontrada diferença estatisticamente significante. Para 

carga não-axial houve diferença estatisticamente significante, 

tanto para todo o corpo do implante, quanto para os nove 

primeiros pontos, sendo que HI apresentou menores níveis de 

tensão que HE. Analisando todos os pontos para carga axial o 

grupo HE mostrou acumular 1,28% mais tensão que HI. Nesta 

mesma situação de carga, quando analisados os primeiros 

nove pontos, os níveis de tensão encontrados foram menores 

para o Grupo HI e o Grupo HE ficou 2,11% maior que este. Em 

nenhuma situação analisada foi encontrada diferença 

significativa entre as amostras (p < 0.05). Quando para carga 

não-axial, o Grupo HI novamente apresentou os menores 

valores e o Grupo HE apresentou ser 12,93% maior. Porém, 

nesta mesma situação de carga, quando analisados os 
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primeiro nove pontos, os menores níveis de tensão 

encontrados foram de HI e os maiores de HE, com 17,36%. 

 

ARAÚJO, NEVES e DANTAS (2007), desenvolveram um 

estudo para analisar comparativamente a qualidade e 

quantidade dos gradientes de tensões gerados em implantes 

dentários de mesma geometria externa, diferindo apenas no 

desenho da junção pilar / implante: hexágono externo, 

hexágono interno, cônico interna, após carregamento obliquo 

simulando a aplicação da carga em dentes anteriores. O 

gradiente de tensão foi avaliado ao longo dos implantes, 

utilizando a técnica de análise experimental de tensões 

denominada fotoelasticidade de transmissão plana. De acordo 

com a metodologia empregada e os resultados obtidos os 

autores concluíram que houve diferenças estatisticamente 

significantes entre implantes com junções Hexágono Interno, 

Hexágono Externo e Cônico Interno, quando submetidos a um 

carregamento oblíquo de mesma intensidade. Os autores 

observaram que a junção Cônica Interna apresentou 31% mais 

tensão que a junção Hexágono Externo e 21% mais que a 

Hexágono Interno. Observaram ainda que uma das causas que 

o Hexágono Externo obteve melhor resultado foi devido ao 

largo diâmetro da base do pilar, sendo necessário mais 

trabalhos para elucidar essa dúvida. 
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 MORAES et al. (2008) realizaram uma análise da influência 

da inclinação das cúspides e direção da carga oclusal na 

distribuição das tensões, na interface implante / coroa em 

próteses implanto-suportadas. Metodologia: foram 

confeccionados 4 modelos mandibulares com auxílio de um 

scanner 3D e os programas de desenho: Rhinoceros 3.0 e 

SolidWorks 2006, simulando-se um bloco de osso mandibular 

com a presença de um implante com coroa com diferentes 

inclinações das cúspides (10°, 20° e 30°). Os modelos foram 

exportados para o programa de elementos finitos NEiNastran 

9.0, para geração da malha de elementos finitos e análise. Foi 

aplicada uma carga de 200 N, em direção oblíqua, fracionada 

em 2 pontos, nas vertentes triturantes da coroa e em direção 

axial distribuída em 4 pontos (50 N), nas vertentes internas da 

coroa. Resultados: observou-se maiores áreas de tensão no 

modelo C (Cúspide 30°) (Carga oblíqua), na faixa 40.63-100 

MPa. Os autores concluíram que: com o aumento da inclinação 

das cúspides, aumentaram-se tensões na interface coroa-

implante, e a carga oblíqua aumentou a tensão na interface 

coroa-implante. 
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OBJETIVOS GERAIS 

 

Tendo-se em vista as controvérsias existentes na 

literatura pertinente, o presente trabalho tem como objetivo 

comparar três sistemas de conexões de implantes 

odontológicos, quanto a sua capacidade de distribuição de 

tensões na mastigação. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Avaliar, através do método de elementos finitos, a distribuição 

de tensões relacionada com as conexões: Morse, Hexagonal 

externa e Hexagonal interna; 

2. Verificar qual das conexões estudadas apresenta a melhor 

distribuição das forças de tensões aplicadas em um modelo 

matemático de um pré-molar inferior direito: a) inclinada em 45º 

na vertente triturante da cúspide vestibular inferior; b) vertical 

em fundo de fossa; c)  vertical em três pontos distintos 

(tripoidismo) . 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A análise da distribuição das tensões será realizada 

através do Método de Elementos Finitos- MEF. Este método 

parte da confecção de um modelo matemático que representa 

o objeto a ser analisado geometricamente. Subdivide-se esse 

modelo em um determinado número de células, denominadas 

de elementos que são definidos por um número determinado 

de pontos, denominados nós. Estes foram localizados nos 

modelos bidimensionais, através de um sistema de 

coordenadas cartesianas ortogonais, interligando-se os 

respectivos elementos formando o que denominamos de 

malha. Atribuiu-se aos elementos da malha o coeficiente de 

poisson, que são propriedades iguais às dos materiais que 

estes representam no modelo físico real, conferindo-se aos 

mesmos condições de fixação e carregamento que se deseja 

avaliar no modelo físico real (Quadro 1). 

 

 A análise dos implantes / tecidos sustentação será feita 

bidimensionalmente, pois desta forma, é possível facilitar a 

captura de imagens de fotos, radiografias e figuras de livro, 

preservando a integridade das proporções.  
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ESTRUTURAS MÓDULO DE 
ELASTICIDADE 

(GPa) 

COEFICIENTE 
DE POISSON 

REFERÊNCIAS 

Osso Medular 1,37 0,30 SERTGOZ (1997) 

Osso Cortical 13,7 0,30 PAPAVASILIOU(1997) 

Titânio 110,0 0,33 CIFTCI (2000) 

Liga NiCr 206,0 0,35 HOJJATIE & 
ANUSAVICE (1989) 

Porcelana 82,8 0,28 SERTGOZ (1997) 
Quadro 1 – Módulo de elasticidade e Coeficiente de Poisson 

 

A análise por elementos finitos pode ser sintetizada em 3 

(três) passos: pré-processamento, processamento 

propriamente dito e pós-processamento. 

 

No pré-processamento, modela-se a estrutura a ser 

analisada, informando-se as características físicas dos 

materiais envolvidos. As estruturas são discretizadas através 

dos nós e elementos e aplicam-se as condições de fixação e 

carregamento. 

 

A seguir na fase do processamento propriamente dito, 

o programa trata das informações fornecidas, gerando uma 

solução gráfico-numérica. 

 

No pós-processamento, tem-se uma perfeita 

visualização dos resultados e através das ferramentas do 

programa computacional, obtendo desta forma uma 

diversidade de resultados que são analisados de acordo com 

os objetivos da pesquisa. 
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A imagem é então digitalizada levada para o Programa 

Mechanical Desktop 2.0-AUTOCAD (Autodesk Inc. – USA), o 

que possibilita o desenho da figura, delimitando as diferentes 

estruturas anatômicas que compõem o implante e suas 

estruturas de sustentação. 

 

Para o presente trabalho foram confeccionadas 3 (três) 

amostras que representarão as  modelagens necessárias para 

o seu desenvolvimento (imagens), que   se denominou de 

Grupo I, Grupo II e Grupo III, todos localizados na região de 

segundo pré-molar inferior com coroa metalocerâmica : 

 

Grupo I – modelagem referente a um conjunto de implante 

cone morse (Revolution Morse 3,75 X 10 mm – SIN), com 

abutment cimentado (2 mm de altura) e coroa  metalocerâmica 

(figuras 2.1 e 2.2). 
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Figura 2.1- Imagem ilustrativa do conjunto cone morse, abutment 

e coroa metalocerâmica 
 
 
 

 
Figura 2.2- Imagem ilustrativa da conexão morse 

 

 

 

4,5 

16º 

 

 

http://www.sinimplante.com.br/detalhe_produto.asp?produto=21&plataforma=16&tipo=implante
http://www.sinimplante.com.br/detalhe_produto.asp?produto=21&plataforma=16&tipo=implante
http://www.sinimplante.com.br/detalhe_produto.asp?produto=21&plataforma=16&tipo=implante
http://www.sinimplante.com.br/detalhe_componentes.asp?plataforma=8&mini_abutment=N&abutment=N&codigo_componente=11&codigo_implante=8
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Grupo II – modelagem de um conjunto de implante hexágono-

externo (Revolution 3,75 X 10 mm- SIN), com abutment (2 mm 

de altura) e coroa  metalocerâmica (Figuras 3.1 e 3.2). 

 
Figura 3.1- Imagem ilustrativa do conjunto hexágono externo, 

abutment e coroa metalocerâmica 
 

 
Figura 3.2- Imagem ilustrativa da conexão hexagonal externa 

Altura do sextavado externo 
do implante (0,7mm) 

 Diâmetro da base de 
assentamento do implante 

(4,1mm) 

 

 

Diâmetro do sextavado 
do Implante (2,7mm) 

 

 

 

http://www.sinimplante.com.br/detalhe_componentes.asp?plataforma=2&mini_abutment=N&abutment=N&codigo_componente=11&codigo_implante=2
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Grupo III – modelagem de um conjunto de implante hexágono 

interno (Strong 4,0 X 10 mm - SIN), com abutment (2 mm de 

altura) e coroa  metalocerâmica (Figuras 4.1 e 4.2). 

 
Figura 4.1- Imagem ilustrativa do conjunto hexágono interno, 

abutment e coroa metalocerâmica 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2- Imagem ilustrativa da conexão hexagonal interna 

Diâmetro do sextavado 
interno do implante 

(2,5mm) 

 

Diâmetro da base de 
assentamento do implante 

(4,5mm) 

 

 

 

http://www.sinimplante.com.br/detalhe_produto.asp?produto=2&plataforma=2&tipo=implante
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Sobre cada amostra de cada grupo, três diferentes 

incidências de forças de tensão serão aplicadas. Sendo a 

primeira uma carga estática de 100 N na região da vertente 

triturante da cúspide vestibular, a 4 mm abaixo da borda incisal 

e a 1,5 mm distante das faces mesial e distal  do abutment com 

uma inclinação de 45º em relação ao longo eixo do implante e 

a uma velocidade gradual até seu valor máximo de 100N 

(Figura 1.1).  

  

 
Figura 1.1- Imagem da direção da aplicação da força inclinada 
 

 

 A segunda incidência uma carga estática de 100 N na 

região de fundo de fossa, na face oclusal, em sentido vertical, 

com inclinação de 90º em relação ao longo eixo do implante, na 

região mais central da coroa, e a uma velocidade gradual até 

seu valor máximo de 100N (Figura 2.4). 
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Figura 1.2- Imagem da direção da aplicação da força vertical 

em fundo de fossa 
 
 

A terceira incidência foi a aplicação de uma carga de 100 

N, na face oclusal, em três pontos, sendo dois deles na 

vertente triturante da cúspide vestibular e um na vertente 

triturante da cúspide palatina, simulando o tripoidismo e a uma 

velocidade gradual até seu valor máximo de 100N (Figura 2.5). 

 
Figura 1.3- Imagem da direção da aplicação da força vertical 

em três pontos na face oclusal 
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A partir das imagens obtidas nos diversos grupos, as 

mesmas foram trabalhadas pelo Programa ANSYS 10.0 

Multiphisics onde foram discretizadas e fixadas com a 

finalidade de impedir o aparecimento de novas variáveis. 

 

Grupo I:  

 

a) O implante cone morse foi submetido a uma carga estática de 

100 N na região da cúspide vestibular, a 4 mm abaixo da borda 

incisal e a 1,5 mm distante das faces mesial e distal  do 

abutment com uma inclinação de 45º em relação ao longo eixo 

do implante e a uma velocidade gradual até seu valor máximo 

de 100N. 

                             
 

b) O implante cone morse foi submetido a uma carga estática de 

100 N na região de fundo de fossa, na face oclusal, em sentido 

vertical, com inclinação de 90º em relação ao longo eixo do 

implante, na região mais central da coroa, e a uma velocidade 

gradual até seu valor máximo de 100N. 

 
 

c) O implante cone morse foi submetido a uma carga de 100 N, 

na face oclusal, em três pontos, sendo dois deles na cúspide 

vestibular e um na cúspide palatina, simulando o tripoidismo e 

a uma velocidade gradual até seu valor máximo de 100N. 
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Grupo II: 

 

a) O implante hexágono externo foi submetido a uma carga 

estática de 100N na região da cúspide vestibular, a 4 mm 

abaixo da borda incisal e a 1,5 mm distante das faces mesial e 

distal  do abutment com uma inclinação de 45º em relação ao 

eixo do implante e a uma velocidade gradual até seu valor 

máximo de 100N. 

 
 

b) O implante hexágono externo foi submetido a uma carga 

estática de 100 N na região de fundo de fossa, na face oclusal, 

em sentido vertical, com angulação de 90º em relação ao longo 

eixo do implante, na região mais central da coroa, e a uma 

velocidade gradual até seu valor máximo de 100N. 

 
 

c) O implante hexágono externo foi submetido a uma carga de 

100 N, na face oclusal, em três pontos, sendo dois deles na 

cúspide vestibular e um na cúspide palatina, simulando o 

tripoidismo e a uma velocidade gradual até seu valor máximo 

de 100N. 

 
 

  Grupo III: 

 

a) O implante hexágono interno foi submetido a uma carga 

estática de 100N na região da cúspide vestibular, a 4 mm 
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abaixo da borda incisal e a 1,5 mm distante das faces mesial e 

distal  do abutment com uma inclinação de 45º em relação ao 

eixo do implante e a uma velocidade gradual até seu valor 

máximo de 100N. Os demais procedimentos idênticos aos do 

Grupo I. 

 
 

b) O implante hexágono interno foi submetido a uma carga 

estática de 100 N na região de fundo de fossa, na face oclusal, 

em sentido vertical, com inclinação de 90º em relação ao longo 

eixo do implante, na região mais central da coroa, e a uma 

velocidade gradual até seu valor máximo de 100N. 

 
 

c) O implante hexágono interno foi submetido a uma carga de 100 

N, na face oclusal, em três pontos, sendo dois deles na cúspide 

vestibular e um na cúspide lingual, simulando o tripoidismo e a 

uma velocidade gradual até seu valor máximo de 100N. 

         
 

Os três modelos de implantes foram carregados em 

condições iguais, os estresses e estiramentos gerados pelas 

cargas axiais foram avaliados segundo a distribuição das 

tensões. Os dados foram analisados segundo o Critério de Von 

Mises (BEER e JOHNSTON, 1995) e divididos de acordo com 

o tipo de carga e conexão de implante.  

 

 



55 

 

RESULTADOS 

 

RESULTADOS DA CARGA INCLINADA EM 45º PARA O 

CONE MORSE 

 

Após a realização dos testes feitos com o MEF, 

observou-se um maior acúmulo de tensões localizado na parte 

mais interna da coroa (no casquete metálico) onde há o contato 

da mesma com o abutment, que por sua vez também 

apresentou um acúmulo de tensão na sua margem superior. 

 

O parafuso de fixação do abutment apresentou maior 

tensão na parte interna da cabeça do parafuso, onde há um 

íntimo contato com a base do abutment, que da mesma 

maneira apresentou tensão na mesma região de íntimo contato 

com a cabeça do parafuso. E ainda no parafuso outra área de 

tensão foi apresentada na localidade de início das roscas do 

mesmo, no lado referente ao lado da aplicação da carga de 

100N.  

 

O implante apresentou um acúmulo de tensões na 

região de transição do osso cortical para o osso medular, do 

lado da aplicação da força (cúspide vestibular). 

 

Outro local onde apresentou maior acúmulo de tensões 

foi na base da coroa metalocerâmica, no casquete metálico, 
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bilateralmente, com maior intensidade no lado da aplicação da 

carga. O osso cortical próximo a esta região de base da coroa, 

no mesmo lado de aplicação da carga também apresentou um 

acúmulo de tensão. As demais regiões não apresentaram 

tensão acentuada (figuras 2.3 e 2.6). 

 

Em síntese, o maior acúmulo de tensões ocorreu na 

parte interna da coroa próxima ao abutment e no casquete 

metálico próximo ao osso cortical. 

 

 
Figura 2.3- Imagem da deformação após aplicação da carga 

inclinada em 45º 
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Figura 2.6- Imagem da distribuição de tensões do conjunto 

Implante CM / coroa com aplicação da carga inclinada em 45º 
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RESULTADOS DA CARGA VERTICAL FUNDO DE FOSSA 

PARA O CONE MORSE 

     

Após a aplicação da carga vertical em fundo de fossa, 

observou-se um maior acúmulo das tensões imediatamente 

abaixo do local da aplicação da força, no fundo da fossa, 

concentrado em uma pequena região, seguido em seu redor 

por uma área também de tensão, porém de intensidade menor 

no sentido vertical. 

 

Na parte interna da coroa, no casquete metálico, 

observou-se uma grande concentração de tensão parte onde 

há íntimo contato com o abutment, localizado mais próximo do 

lado da cúspide lingual. Uma representação de tensão, porém, 

com intensidade um pouco menor foi encontrada em toda a 

extensão do casquete rodeando o abutment, com maior 

expressividade para o lado da cúspide lingual (de não 

contensão cêntrica). 

 

No abutment a tensão com maior intensidade ocorreu na 

parte mais superior e mais próximo à cúspide lingual, onde há 

íntimo contato com o casquete, e tensões com menor 

intensidade também puderam ser observadas ao longo da 

parede mais próxima do lado da cúspide lingual, até a base e 

do lado oposto também há representação de tensões, em toda 

a parte da margem superior, indo até o terço superior do 
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abutment e na base do mesmo. 

 

No parafuso de fixação há uma área de grande tensão 

na base da cabeça do parafuso bilateralmente, seguidas de 

uma área de menor tensão em seu redor e na parte final do 

parafuso, do lado da cúspide lingual. 

 

Tensões também foram encontradas no osso cortical 

próximo à base da coroa e com maior expressividade das 

tensões no lado da cúspide lingual. 

 

No implante, encontrou-se um acúmulo de tensões do 

lado da cúspide lingual desde o início do mesmo parando na 

região mediana do corpo do implante. E é neste local onde 

ocorre uma maior tensão no implante, localizada internamente 

no implante na região onde o parafuso inicia a rosca interna do 

implante. As demais regiões não apresentaram acúmulo de 

tensões (figuras 2.4 e 2.7). 

 

Em síntese, os pontos onde ocorreu o maior acúmulo de 

tensões foram: 

1) No fundo de fossa; 

2) No casquete metálico, parte onde há íntimo contato com o 

abutment; 

3) Na base da cabeça do parafuso bilateralmente, 
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4) No implante, na região onde o parafuso inicia a rosca interna. 

 

Figura 2.4- Imagem da deformação após aplicação da carga 
vertical em fundo de fossa 

 

 
Figura 2.7- Imagem da distribuição de tensões do conjunto 

Implante HE / coroa com aplicação da carga vertical em fundo 
de fossa, segundo critério de Von Mises 
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RESULTADOS DA CARGA VERTICAL EM TRÊS PONTOS 

(TRIPOIDISMO) PARA O CONE MORSE 

    

Após analisar os resultados obtidos após a aplicação da 

carga, observamos um maior acúmulo de tensão em três 

pontos distintos, em fundo de fossa, com maior intensidade no 

centro e no ponto mais próximo da cúspide lingual. E nestes 

dois pontos onde ocorreu maior expressividade de carga, uma 

zona de tensão, com intensidade menor, também pode ser 

observada, ao redor e em sentido vertical, dos mesmos.  

 

Na parte interna da coroa, no casquete metálico, 

observou-se uma grande concentração de tensão parte onde 

há íntimo contato com o abutment, localizado mais próximo do 

lado da cúspide lingual. Uma representação de tensão, porém, 

com intensidade um pouco menor foi encontrada em toda a 

extensão do casquete rodeando o abutment, com maior 

expressividade para o lado da cúspide lingual (de não 

contensão cêntrica). 

 

No abutment a maior tensão ocorreu na parte mais 

superior e mais para o lado palatino, onde há íntimo contato 

com o casquete. Tensões menores também puderam ser 

observadas ao longo da parede mais próxima do lado da 

cúspide palatina, até a base, e do lado oposto também há 

representação de tensões, porém representadas apenas no 
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terço inicial do abutment. 

 

No parafuso de fixação há uma área de tensão na base 

da cabeça do parafuso bilateralmente. 

 

Tensões também foram encontradas no osso cortical 

próximo à base da coroa, e com maior expressividade das 

tensões no lado da cúspide lingual. 

 

No implante, encontrou-se um acúmulo de tensões do 

lado da cúspide lingual desde o início do mesmo parando na 

região mediana do corpo do implante. E é neste local onde 

ocorre uma maior tensão no implante, localizada internamente 

no implante na região onde o parafuso inicia a rosca interna do 

implante. As demais regiões não apresentaram acúmulo de 

tensões (figuras 2.5 e 2.8). 

 

Resumindo, os três pontos onde ocorreu o maior 

acúmulo de tensões foram: 

 

1-  Nos três pontos no fundo de fossa, onde a carga foi aplicada; 

2- No casquete metálico, parte onde há íntimo contato com o 

abutment, mais para o lado da cúspide lingual; 

3- No implante, na região onde o parafuso inicia a rosca interna 

do implante. 
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Figura 2.5- Imagem da deformação após aplicação da carga 
vertical em três pontos na face oclusal 

 

 
                          

 
Figura 2.8- Imagem da distribuição de tensões do conjunto 

Implante CM / coroa com aplicação da carga vertical em três 
pontos na face oclusal, segundo critério de Von Mises 
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RESULTADOS DA CARGA INCLINADA PARA O 

HEXÁGONO EXTERNO 

 

Após a realização dos testes com o MEF, observou-se 

um maior acúmulo de tensões localizado na região onde foi 

aplicada a carga (cúspide vestibular) e esta tensão segue em 

sentido vertical, em direção à parte mais interna e central da 

coroa. Outra região da coroa onde apresentou um acúmulo de 

tensões foi na parte mais inferior, próxima ao osso cortical, e 

com intensidade maior no lado da aplicação da força. 

 

No casquete metálico (parte interna da coroa) pôde-se 

observar um acúmulo das tensões em sua parte mais superior, 

neste ponto com um maior acúmulo no lado da aplicação da 

força, tensões também aparecem ainda com maior intensidade 

onde há o contato do mesmo com o abutment na parte mais 

superior e bilateralmente em toda a extensão até sua base, 

revelando uma intensidade maior do lado da aplicação da 

carga no terço superior (vestibular) e na base, próximo ao osso 

cortical, também do lado da carga. 

 

No abutment a tensão com maior intensidade ocorreu na 

parte mais superior e na base, onde há íntimo contato com o 

parafuso de fixação. Tensões de menor intensidade também 

puderam ser observadas ao longo do terço superior, mais 

extensivamente no lado da cúspide de trabalho e no terço 
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inferior, bilateralmente, onde há o contato com o parafuso e 

com o osso. 

 

O parafuso de fixação do abutment apresentou maior 

tensão na parte interna da cabeça do parafuso, onde há um 

íntimo contato com a base do abutment, que da mesma 

maneira apresentou tensão na mesma região de íntimo contato 

com a cabeça do parafuso. E ainda no parafuso outra área de 

tensão foi apresentada na localidade de início das roscas do 

mesmo (no pescoço do parafuso). 

 

O implante apresentou acúmulo de tensões na região 

mais externa, próximo do abutment e em todo o terço médio, 

com maior acúmulo de tensões do lado da aplicação da força 

(cúspide vestibular). 

 

No osso cortical as tensões foram localizadas na crista 

óssea, imediatamente abaixo da coroa, com uma intensidade 

maior no lado da aplicação da força. Estas tensões descem em 

sentido vertical e no lado de onde foi aplicada a força o 

acúmulo de tensões aparece de forma mais volumosa e mais 

intensa na crista óssea vestibular. Tensões ainda são 

registradas na transição do osso cortical para medular, no 

mesmo lado, na direção do terço médio do implante e no osso 

cortical vestibular e na direção da parte mais apical do 

implante. As demais regiões não apresentaram tensão 
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acentuada (Figuras 3.3 e 3.6). 

 

Em resumo, ocorreu um maior acúmulo de tensões em: 

1) No casquete metálico, na parte mais superior, bilateralmente e 

na base, próximo ao osso no lado da aplicação da força; 

2) No abutment, na parte mais superior, bilateralmente e na parte 

mais inferior, onde há o contato com o parafuso; 

3) No parafuso de fixação, na parte mais interna da cabeça do 

parafuso e no pescoço do parafuso; 

4) No osso cortical, na crista vestibular, próximo à coroa e na 

mesma crista, porém na direção da parte mais apical do 

implante. 

 
 
 

 
Figura 3.3- Imagem da deformação após aplicação da carga 

inclinada em 45º 
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Figura 3.6- Imagem da distribuição de tensões do conjunto 

Implante HE / coroa com aplicação da carga inclinada, segundo 
critério de Von Mises 
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RESULTADOS DA CARGA VERTICAL EM FUNDO DE 

FOSSA PARA O HEXÁGONO EXTERNO 

 

Após a realização dos testes, observou-se um maior 

acúmulo de tensões localizado na região onde foi aplicada a 

carga (fundo de fossa) e esta tensão segue em sentido vertical, 

diminuindo progressivamente sua intensidade, em direção à 

parte mais interna e central da coroa. Outra região da coroa 

onde apresentou um acúmulo de tensões, porém com menor 

intensidade foi na parte mais inferior, próxima ao osso cortical, 

no lado da cúspide lingual. 

 

No casquete metálico (parte interna da coroa) pôde-se 

observar um acúmulo das tensões com maior intensidade em 

sua parte mais superior e em toda a extensão do casquete, 

sendo que no lado voltado para a cúspide lingual, o acúmulo de 

tensões aparece mais intensamente desde o terço superior, até 

sua base e no lado voltado para a cúspide vestibular o acúmulo 

de tensão de mesma intensidade que o lado oposto só aparece 

do terço superior ao médio e em um único ponto na base, 

próximo à crista óssea. 

 

No abutment a tensão com maior intensidade ocorreu na 

parte mais superior até terço médio e diminuindo 

progressivamente até o terço inferior e base no lado lingual. Já 

no lado no lado vestibular este acúmulo maior de tensão 
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ocorreu apenas no terço superior e com menor intensidade em 

toda a extensão até o terço inferior. 

 

O parafuso de fixação do abutment apresentou maior 

tensão na parte interna da cabeça do parafuso, bilateralmente, 

onde há um íntimo contato com a base do abutment, e do terço 

médio ao inferior no lado lingual e do lado vestibular apenas 

apresentou tensão na região mais apical. 

 

O implante apresentou maior acúmulo de tensões na 

região lingual onde há o contato com a base do abutment e na 

área de transição do osso cortical ao medular e ainda neste 

lado e com menor intensidade em toda a extensão do terço 

médio. No lado vestibular apresentou tensão na parte mais 

superior, na área de contato do implante com o abutment e na 

região próxima ao final das roscas internas do parafuso de 

fixação. 

 

No osso cortical as tensões foram localizadas na crista 

óssea, imediatamente abaixo da coroa, com uma intensidade 

maior no lado lingual. Estas tensões descem em sentido 

vertical e no lado lingual o acúmulo de tensões aparece de 

forma mais intensa na crista óssea vestibular, na transição do 

osso cortical para medular ainda no mesmo lado, na direção do 

terço inferior do implante e no osso cortical vestibular. A área 

de maior intensidade de tensão ocorre próximo à coroa e na 
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direção do terço inferior do implante. As demais regiões não 

apresentaram tensão acentuada (Figuras 3.4 e 3.7). 

 

Em resumo, o maior acúmulo de tensões ocorreu em: 

1) Na coroa, em fundo de fossa, no local de aplicação da carga; 

2) No casquete metálico, na parte mais superior, bilateralmente e 

na base, próximo ao osso no lado lingual; 

3) No abutment, na parte mais superior, bilateralmente e na parte 

mais inferior, no lado lingual; 

4) No osso cortical, na crista lingual, próximo à coroa. 

 

 

 

 

 
Figura 3.4- Imagem da deformação após aplicação da força 

vertical em fundo de fossa 
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Figura 3.7- Imagem da distribuição de tensões do conjunto 
Implante HE / coroa com aplicação da carga vertical em fundo 

de fossa, segundo critério de Von Mises 
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RESULTADOS DA CARGA VERTICAL EM TRÊS PONTOS 

(TRIPOIDISMO) PARA O HEXÁGONO EXTERNO  

 
     

Após a realização dos testes, observou-se um maior 

acúmulo de tensões na parte interna da coroa, no casquete 

metálico, observou-se uma grande concentração de tensão na 

porção mais superior, onde há íntimo contato com o abutment, 

e a maior tensão foi localizada mais próxima do lado da 

cúspide lingual. Também encontrou-se acúmulo de tensões  

em toda a extensão do casquete,  rodeando o abutment no 

lado lingual, até sua base, e no lado voltado para vestibular o 

acúmulo maior de tensão ficou localizado apenas em um único 

ponto na parte mais superior e no restante da extensão do 

casquete deste mesmo lado aparece um acúmulo de tensão de 

menor intensidade até o terço inferior e em um ponto na base 

próximo ao osso cortical. 

 

No abutment a tensão com maior intensidade ocorreu na 

parte mais superior, bilateralmente, porém com maior volume 

no lado lingual e tensões de menor intensidade são igualmente 

representadas ao longo da extensão do abutment.  

 

No parafuso de fixação há uma área de tensão na base 

da cabeça do parafuso bilateralmente, no lado lingual até sua 

base e no lado vestibular apenas na sua base. 
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Tensões também foram encontradas no osso cortical próximo à 

base da coroa, descendo verticalmente diminuindo de 

intensidade e houve uma maior expressividade das tensões no 

lado da cúspide palatina na área de transição do osso cortical 

para o osso medular. 

 

No implante, encontrou-se um acúmulo de tensões no 

lado da cúspide lingual, principalmente próximo ao osso 

cortical, desde o início do implante parando na região mediana 

do corpo do implante. E no lado vestibular as tensões só 

aparecem em um ponto na parte mais superior, onde há íntimo 

contato com o abutment e no final do implante, internamente 

onde finalizam as roscas do parafuso de fixação. As demais 

regiões não apresentaram acúmulo de tensões (Figuras 3.5 e 

3.8). 

 

Resumindo, os três pontos onde ocorreu o maior 

acúmulo de tensões foram: 

1) Nos três pontos no fundo de fossa, sendo o de maior 

intensidade o ponto mais próximo à cúspide lingual; 

2) No casquete metálico, na parte mais superior; 

3) No implante, onde há contato com o abutment e na região onde 

o parafuso inicia a rosca interna do implante. 
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Figura 3.5- Imagem da deformação após aplicação da força 

vertical em três pontos na face oclusal 
 
 

 

 

Figura 3.8- Imagem da distribuição de tensões do conjunto 
Implante HE / coroa com aplicação da carga vertical em três 

pontos na face oclusal, segundo critério de Von Mises 
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RESULTADOS DA CARGA INCLINADA PARA O 

HEXÁGONO INTERNO  

 

Após a realização dos testes com o MEF, observou-se 

um acúmulo de tensões localizado na região onde foi aplicada 

a carga (cúspide vestibular) e esta tensão segue em sentido 

vertical, ficando restrita ao terço oclusal. Outra região da coroa 

onde apresentou um acúmulo de tensões foi, um ponto único 

na parte mais inferior, próxima ao osso cortical, no lado da 

aplicação da força. 

 

No casquete metálico (parte interna da coroa) pôde-se 

observar um acúmulo das tensões desde sua parte mais 

superior, neste ponto com um maior acúmulo em dois pontos 

isolados um para vestibular e outro para lingual e tensões de 

menor intensidade também aparecem ao longo de toda a 

extensão do casquete, bilateralmente até a base, onde aparece 

uma representação de maior tensão na união do casquete e 

osso cortical, no lado de aplicação da carga (vestibular) e outro 

ponto de acúmulo de tensão, com intensidade um pouco menor 

também é registrado na base próxima ao osso cortical. 

 

No abutment a tensão com maior intensidade ocorreu na 

parte mais superior, bilateralmente, e na base, onde há íntimo 

contato com o parafuso de fixação. Tensões com menor 

intensidade também puderam ser observadas ao longo do 
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terço superior e médio e em menor quantidade no terço inferior. 

 

O parafuso de fixação do abutment apresentou maior 

tensão na parte interna da cabeça do parafuso, onde há um 

íntimo contato com a base do abutment, que da mesma 

maneira apresentou tensão na mesma região de íntimo contato 

com a cabeça do parafuso. E ainda no parafuso outra área de 

tensão foi apresentada na localidade do pescoço do parafuso e 

no início das roscas do lado vestibular. 

 

O implante apresentou acúmulo de tensões na região 

mais externa, próximo do abutment e em todo o terço médio, 

com maior acúmulo de tensões do lado da aplicação da força 

(cúspide vestibular) com maior tensão na área de transição do 

osso cortical para o osso medular e deste lado as tensões vão 

próximo ao terço inferior / apical. 

 

No osso cortical as tensões foram localizadas na crista 

óssea, imediatamente abaixo da coroa, com maior intensidade 

no lado da aplicação da força. Estas tensões descem em 

sentido vertical e no lado de onde foi aplicada a carga, o 

acúmulo de tensões aparece de forma mais volumosa e de 

forma mais intensa na crista óssea vestibular na direção do 

terço inferior do implante e no osso cortical vestibular, na 

direção da parte mais apical do implante. As demais regiões 

não apresentaram tensão acentuada (Figuras 4.3 e 4.6). 
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Em resumo, a maior intensidade de tensões ocorreu em: 

1- Na coroa, na área de aplicação da força; 

2- No casquete metálico, na parte mais superior, bilateralmente e 

na base, próximo ao osso no lado da aplicação da força, com 

maior intensidade do lado vestibular; 

3- No abutment, na parte superior, onde há contato com o 

casquete, e bilateralmente e na parte mais inferior, onde há o 

contato com a cabeça do parafuso; 

4- No parafuso de fixação, na parte mais interna da cabeça do 

parafuso e no pescoço do parafuso; 

5- No osso cortical, na crista vestibular, próximo à coroa e na 

mesma crista, porém na direção da parte mais apical do 

implante. 

 

 
Figura 4.3- Imagem da deformação após aplicação da força 

inclinada em 45º 
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Figura 4.6- Imagem da distribuição de tensões do conjunto 

Implante HI / coroa com aplicação da carga inclinada em 45º 
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RESULTADOS DA CARGA VERTICAL EM FUNDO DE 

FOSSA PARA O HEXÁGONO INTERNO 

 

      Após a realização dos testes com o MEF, observou-se um 

maior acúmulo de tensões localizado na região onde foi 

aplicada a carga (fundo de fossa) e esta tensão segue em 

sentido vertical, diminuindo progressivamente sua intensidade 

em direção à parte mais interna e central da coroa.  

 

No casquete metálico (parte interna da coroa) pôde-se 

observar um acúmulo das tensões com maior intensidade em 

sua parte mais superior mais próximo do lado lingual e em toda 

a extensão do casquete, sendo que no lado voltado para a 

cúspide lingual, o acúmulo de tensões aparece mais 

intensamente desde o terço superior, até sua base e no lado 

voltado para a cúspide vestibular o acúmulo de tensão de 

maior intensidade ocorre em um ponto único na parte mais 

superior e na base próximo ao osso cortical.                                 

Tensões de menor intensidade também aparecem no lado 

vestibular do terço inferior ao médio e em um único ponto na 

base, próximo à crista óssea. 

 

No abutment a tensão de maior intensidade ocorreu em 

um único ponto na parte mais superior do lado lingual e 

internamente na área de contato com a parte interna da cabeça 

do parafuso. Tensões de menor intensidade ocorrem 
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bilateralmente ao longo do corpo do abutment e com maior 

volume de tensões do lado lingual indo até a base. No lado 

vestibular estas tensões cessam antes da base, no terço 

inferior. 

 

O parafuso de fixação do abutment apresentou maior 

tensão na parte interna da cabeça do parafuso, bilateralmente, 

onde há um íntimo contato com a base do abutment, do lado 

palatino apenas apresentou tensão na região mais apical. 

 

O implante apresentou maior acúmulo de tensões na 

região lingual onde há o contato com a base do abutment e na 

área de transição do osso cortical para o osso  medular e ainda 

neste lado e com menor intensidade em toda a extensão do 

terço médio indo até o apical. No lado vestibular apresentou 

tensão apenas em uma pequena área no terço médio. 

 

No osso cortical as tensões foram localizadas na crista 

óssea, imediatamente abaixo da coroa, com uma intensidade 

maior no lado palatino. Estas tensões descem em sentido 

vertical e no lado lingual o acúmulo de tensões aparece de 

forma mais intensa na crista óssea vestibular, na transição do 

osso cortical para medular ainda no mesmo lado, na direção do 

terço inferior do implante e no osso cortical vestibular, a área 

de tensão ocorre próximo à coroa e na transição do osso 

cortical e medular. As demais regiões não apresentaram 
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tensão acentuada (figuras 4.4 e 4.7). 

 

Resumindo, ocorreu um maior acúmulo de tensões em: 

1- Na coroa, em fundo de fossa, no local de aplicação da carga; 

2- No casquete metálico, na parte mais superior, bilateralmente e 

na base, próximo ao osso cortical; 

3- No abutment, na parte mais superior, no lado palatino e em 

contato com a parte interna da cabeça do parafuso; 

4- No osso cortical, na crista palatina, próximo à coroa 

 

Figura 4.4- Imagem da deformação após aplicação da força vertical 
em fundo de fossa 

 

. 
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Figura 4.7- Imagem da distribuição de tensões do conjunto 

Implante HI / coroa com aplicação da carga vertical em fundo 
de fossa, segundo critério de Von Mises 
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RESULTADOS DA CARGA VERTICAL EM TRÊS PONTOS 

(TRIPOIDISMO) PARA O HEXÁGONO INTERNO  

 

Após analisar os resultados obtidos após a aplicação da 

carga, observamos um maior acúmulo de tensão em três 

pontos distintos, em fundo de fossa, com maior intensidade no 

ponto mais próximo da cúspide palatina. E nestes três pontos 

onde ocorreu maior expressividade de acúmulo das tensões, 

uma zona de tensão, com intensidade menor, também pôde 

ser observada, ao redor e em sentido vertical aos mesmos.  

 

Na parte interna da coroa, no casquete metálico, 

observou-se uma grande concentração de tensão parte mais 

superior, onde há íntimo contato com o abutment, e voltado 

para a cúspide vestibular e lingual. Também encontrou-se 

acúmulo de tensões  em toda a extensão do casquete,  

rodeando o abutment no lado palatino, até sua base, e no lado 

voltado para vestibular o acúmulo de tensão foi de menor 

intensidade e o ponto de maior intensidade ficou localizado 

apenas em um único ponto na parte mais inferior na área mais 

próxima do osso cortical e no restante da extensão do 

casquete deste mesmo lado aparece um acúmulo de tensão de 

menor intensidade até o terço inferior. 

 

No abutment a maior tensão ocorreu na parte mais 

superior, bilateralmente, porém com maior volume no lado 
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lingual e na área onde há contato com a parte interna da 

cabeça do parafuso.  Tensões de menor intensidade são 

igualmente representadas ao longo da extensão do abutment.  

 

No parafuso de fixação há uma área de tensão na base 

da cabeça do parafuso bilateralmente, na sua base. 

 

Tensões também foram encontradas no osso cortical 

próximo à base da coroa, descendo verticalmente diminuindo 

de intensidade e maior expressividade das tensões no lado da 

cúspide lingual na área de transição do osso cortical para o 

osso medular. 

 

No implante, encontrou-se um acúmulo de tensões do 

lado da cúspide lingual, principalmente na área de transição do 

osso cortical para o osso medular, desde o início do implante 

parando na região inferior do corpo do implante. E no lado 

vestibular as tensões só aparecem no terço médio e no final do 

implante, internamente onde finalizam as roscas do parafuso 

de fixação. As demais regiões não apresentaram acúmulo de 

tensões (figuras 4.5 e 4.8). 

 

Em síntese, os pontos onde ocorreu o maior acúmulo de 

tensões foram: 
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1- Nos três pontos no fundo de fossa, sendo o de maior 

intensidade o ponto mais próximo à cúspide lingual; 

2- No casquete metálico, na parte mais superior e em contato 

com a parte interna da cabeça do parafuso; 

3- No implante, na área de transição entre o osso cortical e 

medular. 

 

 

Figura 4.5- Imagem da deformação após aplicação da força 
vertical em três pontos na face oclusal 
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Figura 4.8- Imagem da distribuição de tensões do conjunto 
Implante HI / coroa com aplicação da carga vertical em três 

pontos na face oclusal, segundo critério de Von Mises 
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DISCUSSÃO 

 

CARGA INCLINADA (45º) 

 

Este estudo, utilizando o MEF, mostrou que um acúmulo 

de tensões foi observado na coroa, na região de aplicação da 

força tanto no hexágono externo quanto no hexágono interno 

Porém no hexágono externo esta tensão desce em sentido 

vertical até chegar ao casquete onde é distribuída em toda a 

superfície superior do mesmo e no hexágono interno a tensão 

fica restrita ao terço oclusal. No cone morse este acúmulo de 

tensões no local de aplicação de tensões não foi encontrado. 

Um acúmulo de tensões foi detectado na área da coroa mais 

inferior no lado da aplicação da força, exceto no cone morse. 

 

MORAES e colaboradores (2008), observaram que com 

o aumento da inclinação das cúspides, aumentam-se tensões 

na interface coroa-implante, e a carga oblíqua aumenta a 

tensão na interface coroa-implante. 

 

ELIAS et al. (2002), também encontraram em seus 

estudos que a tensão máxima foi obtida na coroa protética, 

próximo à região de aplicação da carga para ambas inclinações 

de ângulo cuspídeo. A coroa protética e o parafuso de ouro 

mostraram um aumento de aproximadamente 40% nas tensões 

para a condição de ângulo de inclinação da cúspide de 45°. 
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Após a análise dos resultados dos testes, os autores puderam 

observar que o aumento da inclinação aumenta as tensões na 

coroa protética e no parafuso de ouro 

 

No presente estudo, tanto no casquete metálico do 

hexágono externo quanto no interno, pôde-se observar um 

acúmulo de tensões em toda a parte superior, com um ponto 

de maior intensidade no lado da aplicação da força e também 

for detectado acúmulo de tensões em toda a extensão, 

bilateralmente, do casquete, com um maior acúmulo de tensão 

na parte mais inferior, próxima ao osso cortical, no lado da 

aplicação da carga, sendo com maior área no hexágono 

externo. No cone morse os únicos pontos onde aparece 

representação de acúmulo de tensão foram dois pontos na 

parte mais superior e um ponto na base, próximo ao osso 

cortical no mesmo lado de aplicação da carga. No abutment 

todas as conexões apresentaram acúmulo de tensões na parte 

mais superior, onde há íntimo contato com o casquete 

metálico, sendo com maior intensidade no hexágono externo, 

seguido do hexágono interno e menor intensidade no cone 

morse. Da mesma forma as três conexões apresentaram um 

acúmulo de tensões na parte interna do abutment onde há 

íntimo contato com a cabeça do parafuso, porém com 

intensidades diferentes seguindo o mesmo padrão, mais 

intenso no hexágono externo, seguido do interno e menor 

intensidade no cone morse. O parafuso de fixação apresentou 
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acúmulo de tensões na parte interna da cabeça do parafuso 

nos três tipos de conexões sendo em maior intensidade no 

hexágono externo, depois no interno e em menor intensidade 

no cone morse. No hexágono externo há a representação de 

acúmulo de tensões também no pescoço do parafuso, na 

porção que fica em contato com o abutment, e o mesmo não 

ocorre no cone morse nem no hexágono externo. O implante 

apresentou um acúmulo de tensões na área mais externa, no 

terço médio, bilateralmente, porém mais intensamente no lado 

da aplicação da carga e na área de transição do osso cortical 

para o medular tanto no hexágono interno quanto no hexágono 

externo, sendo mais intensamente neste. Já no cone morse, o 

acúmulo de tensão aparece apenas em uma pequena área, no 

lado da aplicação da força, na transição do osso cortical para o 

medular. 

 

ARAÚJO, NEVES e DANTAS (2007), observaram que a 

junção Cônica Interna apresentou 31% mais tensão que a 

junção Hexágonal Externa e 21% mais que a Hexágono 

Interno. Observaram ainda que uma das causas que o 

Hexágono Externo obteve melhor resultado foi devido ao largo 

diâmetro da base do pilar, sendo necessário mais trabalhos 

para elucidar essa dúvida. 

 

Neste estudo, no osso cortical as tensões foram 

localizadas na crista óssea, imediatamente abaixo da coroa, 
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com uma intensidade maior no lado da aplicação da força. 

Estas tensões descem em sentido vertical e no lado de onde foi 

aplicada a tensão o acúmulo de tensões aparece de forma 

mais volumosa e de forma mais intensa na crista óssea 

vestibular na direção do terço inferior do implante e no osso 

cortical vestibular, na direção da parte mais apical do implante, 

tanto no hexágono externo quanto no interno. No cone morse 

este acúmulo de tensões ocorre apenas em uma pequena área 

imediatamente abaixo do casquete metálico, onde há íntimo 

contato com o mesmo. As demais regiões não apresentaram 

tensões significativas. 
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CARGA VERTICAL EM FUNDO DE FOSSA 

 

Com relação à carga vertical em fundo de fossa, 

observou-se, em todos os modelos, um maior acúmulo de 

tensões na coroa, localizado na região imediatamente abaixo 

de onde foi aplicada a carga (fundo de fossa) e esta tensão 

segue em sentido vertical, diminuindo progressivamente sua 

intensidade em direção à parte mais interna e central da coroa, 

porém com intensidades variáveis, sendo com maior 

intensidade no hexágono externo, seguido pelo hexágono 

interno e menor intensidade no cone morse. 

 

PRAÇA et al. (2002), concluíram após a finalização dos 

testes que as maiores concentrações e intensidade de tensões 

no tecido ósseo foram observadas no osso cortical vestibular 

adjacente ao pescoço do implante em todos os modelos. 

Observou também que o desalinhamento vestíbulo-lingual 

entre a coroa e o implante causou um aumento de tensões na 

interface implante/osso e no tecido ósseo circundantes ao 

implante. 

 

Neste estudo, no casquete metálico pôde-se observar 

um acúmulo das tensões com maior intensidade em sua parte 

mais superior mais próximo do lado lingual em todas as 

conexões, sendo que no hexágono externo registrou-se um 

nível maior de tensão, seguido pelo hexágono interno e em 
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menor grau o cone morse. O acúmulo de tensões ainda pôde 

ser observado em toda a extensão do casquete, bilateralmente, 

sendo em maior quantidade no lado da cúspide de não 

contenção cêntrica (lingual) e a intensidade da tensão segue o 

mesmo padrão mais forte no hexágono externo seguido do 

interno e cone morse. Outro ponto onde se observa tensão é 

na base do casquete metálico, próximo ao osso cortical. Isto 

ocorre de forma bilateral tanto no hexágono externo quanto no 

interno, e no cone morse este acúmulo só aparece no lado 

lingual. No abutment o maior grau de tensão ocorreu no 

hexágono externo , na parte mais superior, principalmente no 

lado lingual e na parte mais inferior próximo ao osso cortical. 

Tensões de menor intensidade ocorrem bilateralmente ao 

longo do corpo do abutment e com maior volume de tensões do 

lado lingual nos três tipos de conexão. No hexágono interno e 

no cone morse também é possível detectar um acúmulo de 

tensões na parte interna do abutment, onde há íntimo contato 

com a parte interna da cabeça do parafuso. O parafuso de 

fixação do abutment apresentou maior tensão na parte interna 

da cabeça do parafuso, bilateralmente, onde há um íntimo 

contato com a base do abutment, tanto no hexágono interno 

quanto no externo e no cone morse. E ainda no hexágono 

externo um acúmulo de tensões pôde ser observado na parte 

mais externa e do lado palatino. O implante apresentou maior 

acúmulo de tensões na região lingual onde há o contato com a 

base do abutment e na área de transição do osso cortical ao 
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medular e ainda neste lado e com menor intensidade em toda a 

extensão do terço médio indo até o apical, nos três tipos de 

conexão.  No lado vestibular apresentou tensão apenas em 

uma pequena área no terço médio, no hexágono interno. O 

externo apresentou um ponto de tensão na área de contato do 

implante com o abutment e na parte mais interna e inferior 

próximo ao final das roscas do parafuso de fixação. No osso 

cortical as tensões foram localizadas na crista óssea, 

imediatamente abaixo da coroa, com uma intensidade maior no 

lado lingual. Estas tensões descem em sentido vertical e no 

lado lingual, tanto no hexágono interno quanto no externo, 

sendo mais intensamente neste.  No cone morse o acúmulo de 

tensões ocorre apenas em pequenos pontos isolados na 

cortical, localizados bilateralmente na crista alveolar próximo à 

coroa. 

 

Para ARAÚJO, NEVES e DANTAS (2007), os resultados 

obtidos após os testes, mostrou que para a carga axial não foi 

encontrada diferença estatisticamente significante.As demais 

regiões não apresentaram tensões significativas. 
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CARGA VERTICAL EM TRÊS PONTOS (TRIPOIDISMO) 

 

Após a análise do presente estudo, no hexágono 

externo, bem como no hexágono interno, foi observado um alto 

nível de tensão nos três pontos da coroa, localizados logo 

abaixo do local da aplicação da carga. O ponto mais próximo à 

face lingual revelou um nível ainda mais elevado no centro que 

vai dissipando as tensões em seu redor e em sentido vertical, 

assim como também ocorreu nas outras áreas de concentração 

de tensão. No tipo cone morse, as tensões na coroa foram 

representadas da mesma forma, porém com menor 

intensidade. No casquete metálico o hexágono externo foi o 

que apresentou um nível de tensão mais elevado, 

principalmente na parte mais interna, onde há o contato com o 

abutment, no lado lingual. O hexágono interno também 

apresentou tensões nas mesmas regiões que o hexágono 

externo, porém com uma intensidade um pouco menor. No 

cone morse, as tensões também foram apresentadas nas 

mesmas localizações, todavia sua intensidade foi bem inferior 

aos demais tipos de conexão. Todos os três sistemas 

apresentaram tensão ao longo do casquete até sua base e com 

maior intensidade no lado lingual, seguindo a seguinte ordem, 

decrescente, de nível de tensão: 1º hexágono externo, 2º 

hexágono interno e 3º cone morse. No abutment a tensão de 

maior intensidade ocorreu na parte mais superior, hexágono 

interno e no cone morse também observou-se um acúmulo de 
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tensões na parte interna, onde há íntimo contato com a cabeça 

do parafuso. Tensões de menor intensidade ocorreram ao 

longo de toda a extensão do abutment em todos os sistemas. 

Os três sistemas apresentaram um maior acúmulo de tensão 

na base da cabeça do parafuso, bilateralmente. O hexágono 

externo, assim como o hexágono interno também 

apresentaram um acúmulo de tensões na base do parafuso, 

sendo que no hexágono externo isto ocorreu bilateralmente e 

no interno apenas no lado lingual. Foi observado, tanto no 

hexágono externo quanto no hexágono interno, um acúmulo de 

tensões no osso cortical próximo à base da coroa, descendo 

verticalmente, diminuindo de intensidade e com maior 

expressividade da representação das tensões no lado lingual, 

na área de transição do osso cortical para o medular. No cone 

morse tensões pontuais e com menor intensidade foram 

encontradas no osso cortical próximo à base da coroa e com 

maior expressividade no lado lingual. No hexágono interno e 

cone morse, o maior acúmulo de tensões no implante ocorreu 

na parte mais externa, do lado lingual, principalmente na área 

de transição do osso cortical para o osso medular. Já no 

hexágono externo este acúmulo mais acentuado das tensões 

aparece na plataforma do implante e com maior intensidade no 

lado lingual. Tanto o hexágono externo quanto o hexágono 

interno também apresentaram tensões na parte mais externa 

até o terço médio do implante. As demais regiões não 

apresentaram tensões significativas. 
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CONCLUSÕES 

 

Após analisar os resultados dos três sistemas de 

conexões testados, concluiu-se:  

1- A conexão hexagonal externa foi a que apresentou o maior 

acúmulo de tensões, em todas as peças de seu sistema e nos 

tecidos de sustentação. 

2-  A conexão hexagonal interna em alguns momentos tem a 

distribuição das tensões similar ao hexágono externo e em 

outras situações se assemelhando com o cone morse, sendo 

considerada como intermediária na distribuição de tensões.  

3- O cone morse foi o sistema que apresentou o menor acúmulo 

de tensões, sendo portanto, dos três sistemas avaliados, o que 

melhor distribuiu as tensões aplicadas. 
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