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 Resumo 

 

A sobrecarga oclusal tem sido considerada um dos principais fatores 

para a reabilitação com implantes dentários, com isso deve-se realizar um 

planejamento adequado identificando os fatores que possam levar ao 

insucesso dos tratamentos. Esta pesquisa, norteada nestes conceitos, no qual, 

foram realizados testes biomecânicos, para a avaliação da área da superfície 

de contato oclusal  com forças de 200 e 250 N e com carbono de 200 e 16 

micras sugerindo para o clínico uma visão ampla que evite complicações como 

sobrecarga oclusal, perda óssea e consequentemente a perda do implante. 

Inicialmente realizou-se a análise descritiva da marcação de acordo com 

o carbono utilizado e a força aplicada. As marcações com carbono de 200 

micras foram superiores aquelas com carbono de 16 micras independente da 

força aplicada, resultando nas médias das áreas obtidas com a marcação, de 

8,33 mm² para o carbono de 200 micras e de 3,47 mm² para o carbono de 16 

micras. Para avaliar se os dados são adequados para a análise verificou-se a 

homogeneidade das variâncias pelo teste de Levene. O nível de significância 

adotado foi de 5%. Os resultados indicaram que o modelo é significativo, sendo 

a variável carbono a única que foi significativa.  

Conclui-se que o mesmo carbono sob forças diferentes implicam em 

resultados semelhantes de marcação. Mas carbonos diferentes sob a mesma 

força ou sob forças diferentes implicam em resultados diferentes na marcação, 

no qual, encontra-se tensões aplicadas ao osso com força de 250 N de 29,5 

N/mm² no carbono de 200 micras e 56,8 N/mm² no carbono de 16 micras e 

com força de 200 N encontra-se tensão de 24,7 N/mm² no carbono de 200 

micras e 80 N/mm² no carbono de 16 micras. 
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Palavra-chave: biomecânica, oclusão, reabsorção óssea 

Abstract 

The occlusal overload has been considered one of the main factors for 

rehabilitation with dental implants , it should perform adequate planning by 

identifying the factors that may lead to failure of treatment . This research , 

guided these concepts, in which, biomechanical tests were performed to 

evaluate the surface area of the occlusal contact forces 200 and 250 and N 200 

carbon and 16 microns for suggesting a broad overview of the clinical 

complications to prevent and occlusal overload, bone loss and hence loss of the 

implant. 

Initially conducted a descriptive analysis of the marking in accordance 

with the carbon used and the applied force . The markings carbon 200 microns 

were superior to those with carbon 16 microns regardless of the applied force , 

resulting in mean areas obtained with the marking of 8.33 mm ² to 200 micron 

carbon and 3.47 mm ² for carbon 16 microns . To assess whether the data are 

suitable for analysis verified the homogeneity of variances by Levene's test. The 

level of significance was set at 5 % . The results indicated that the model is 

significant, being the only variable that carbon was significant. 

We conclude that the same carbon under different forces imply similar 

staining results . But different strength under the same or under different forces 

results imply different carbons in the markup, in which tension is applied to the 

bone strength of 250 N to 29.5 N / mm ² carbon and 56.8 N 200 microns / mm ² 

at carbon 16 microns and 200 N force is 24.7 N / mm ² tension on carbon 200 

microns and 80 N / mm ² at carbon 16 microns . 

Keyword : biomechanics , occlusion, bone resorption 
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1. Introdução  

 

Algumas áreas da odontologia enfatizam a estética dental, através da 

cor e forma do dente para melhorar o sorriso do paciente e a aparência facial. 

Entretanto, não se pode esquecer que para sustentar esta estética, quando 

falamos em implantodontia, dependemos de dois componentes importantes, o 

componente biológico e componente mecânico. 

Santos, et al. (2007), descreveram que as próteses sobre implante 

surgiram como uma excelente alternativa de tratamento para as reabilitações 

orais. Estes assuntos abordados incluem os aspectos biomecânicos, que 

atuam na transmissão de cargas ao sistema prótese/implante/osso, 

considerando conceitos oclusais estabelecidos para dentição natural aplicados 

na implantodontia. 

Rilo, et al. (2008), observaram que muitos insucessos podem ser 

atribuídos a um esquema oclusal inadequado, concentrando estresses no 

tecido ósseo periimplantar. A sobrecarga oclusal é considerada como uma das 

principais causas da perda óssea marginal e de fracassos nas próteses sobre 

implantes, tais como: afrouxamento do parafuso intermediário, perda de 

retenção ou fratura do parafuso do componente protético, fratura dos materiais 

restauradores, falhas na interface de cimentação, fratura do implante e 

ausência da osseointegração.  

Sanitá et al. (2009), descreveram que o sucesso clínico e a longevidade 

dos tratamentos reabilitadores com prótese sobre implantes osseointegrados 
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estão diretamente relacionados ao controle biomecânico da oclusão. Em razão 

da ausência dos ligamentos periodontais, os implantes, ao contrário dos 

dentes naturais, reagem biomecanicamente de forma diferente às forças 

oclusais. 

Klineberg, Trulsson e Murray (2012), descreveram que na reabilitação 

oral existe uma grande variabilidade de esqueleto, características 

morfométricas e oclusal, que influenciam no planejamento. A variabilidade de 

arranjos de dentes, mandíbula e as relações de forma facial enfatizam a 

natureza específica do paciente de reabilitação oral, no qual, o tratamento e as 

expectativas são diretamente relacionadas com as necessidades orais e 

psicossociais de cada indivíduo. 
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2. Proposição  

 

Este trabalho constará de um levantamento bibliográfico em um período 

de 10 anos junto à base de dados Bireme. Ensaio oclusal aplicado sobre um 

modelo de dentes em NiCr na região de molar inferior. Cujo à meta será avaliar 

a área conseguida no contato oclusal marcado com carbono de 200 e 16 

micras com forças de 200 e 250 N, sugerindo limite clínico para que não ocorra 

reabsorção óssea. 
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3. Revisão de Literatura  

 

3.1 - Histórico da Implantodontia 

 

Branemark (1969), descobriram o princípio da osseointegração que foi 

definida, mais tarde, como uma verdadeira ancoragem óssea baseada em uma 

concordância dinâmica entre o tecido ósseo e o implante. Os resultados 

obtidos permitiram realizar estudos em cães com objetivo de desenvolver uma 

técnica para o tratamento do edentulismo. 

Weinstein et al. (1976), testaram a resistência mecânica de implantes 

constituídos de Co-Cr-Mo, inseridos em cães, que foram sacrificados para 

remoção de blocos ósseos com os implantes inseridos. Após todos os 

resultados coletados, concluíram que as propriedades mecânicas têm grande 

significância na distribuição de stress em torno dos implantes dentários. 

Branemark & Albrektsson (1977), viabilizaram o uso de implantes 

dentários através de estudos micro e macroscópicos em animais e humanos, 

avaliaram longitudinalmente em um período de até 15 anos em centros 

especializados, no laboratório de biologia experimental da Universidade de 

Gothenburg, no departamento ortopédico do Hospital Central Moindal e no 

Instituto  de biotecnologia de Gothenburg, Suécia, no qual, sistemas foram 

submetidos à função,  

Adell et al. (1981), apresentaram os resultados de implantes 

osseointegrados, após 15 anos de uso clínico. Um total de 2768 implantes 

foram colocados em 191 maxilas e 219 mandíbulas de 371 pacientes com 
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idade variando entre 20 e 70 anos. As taxas individuais de sucesso para os 

implantes foram de 91% para a mandíbula e 81% para  a maxila. 

Albrektsson et al. (1986), de maneira mais rigorosa, elegeram os 

seguintes critérios de sucesso:  O implante individual, não conectado à 

prótese, deve ser clinicamente imóvel;  A radiografia deve apresentar ausência 

de radiolucidez Peri-implantar; A perda óssea vertical deve ser, anualmente, 

menor do que 0,2 mm após o primeiro ano funcional e a perda óssea pode 

chegar até 1,0 mm no primeiro ano em função; A performance individual do 

implante necessita ser caracterizada por ausência de sinais e sintomas, tais 

como odor, infecção, neuropatia, parestesia ou violação do canal mandibular;  

neste contexto, o critério mínimo para o sucesso de um implante é uma taxa de 

85% no final de um período de observação de 5 anos, e 80% no término do 

acompanhamento de 10 anos. 

Branemark et al (1986), fizeram um estudo, no qual, demonstraram a 

possibilidade do contato direto do osso com o implante e determinaram a 

osseointegração como a adesão microscópica estrutural e funcional direta 

entre osso vital, organizado e a superfície de um implante submetido à carga 

funcional. Um dos pré-requisitos para obter-se a osseointegração é a ausência 

de carga durante o período de cicatrização, que pode ser alcançado através do 

protocolo cirúrgico de dois estágios, no qual, um período de cicatrização livre 

de carga permite uma completa cicatrização e remodelação óssea. 

Noort (1987) relatou que o uso de metais como substitutos de estruturas 

do corpo humano eram realizados há um longo período. O metal mais utilizado 

era o aço inoxidável, que foi sendo gradualmente substituído por ligas de 

cromo-cobalto. Apesar do elemento químico titânio ter sido descoberto em 

1798 por William Gregor, sua utilização começou a partir de 1940 e somente 
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no início da década de 80 começou a ser amplamente difundido. As 

características que tornam o titânio um material interessante são: excelente 

resistência à corrosão no ambiente biológico; propriedades mecânicas 

interessantes (110 GPa). Quando comparada à do osso (10 GPa) é 

considerada mais do que adequada apesar de ser menos resistente que o aço 

inoxidável e liga de cromo-cobalto. A utilização do titânio como matéria prima 

de implantes dentários e próteses ortopédicas, foi estimulada pelas 

características descritas, no entanto, melhorias na capacidade mecânica, 

incorporando-se outros metais e formando ligas de titânio, foram necessárias. 

Smith & Zarb (1989), escreveram que, para um determinado implante 

alcançar sucesso, além dos diversos critérios citados o mesmo deve também 

estar conectado à prótese em função. 

Elias et al. (2005), relataram que as mudanças no protocolo de 

Branemark estão relacionadas ao estudo da biomecânica dos implantes, 

alteração na forma e tratamentos de superfícies dos implantes e técnica 

cirúrgica empregada. 

Castillo et al. (2006), publicaram que o sucesso clínico é conseguido 

não só por causa do material do implante, existe a causa de outras 

propriedades como desenho, tratamento e qualidade de superfície, além de 

outras implicações como técnica cirúrgica, qualidade óssea e de suporte de 

carga. A composição química da superfície dos implantes pode variar 

consideravelmente devido à fabricação e acabamento, como usinagem, 

tratamento térmico, decapagem e até mesmo procedimentos de esterilização. 

Baseado nestas considerações, um controle cuidadoso da composição da 

superfície de implantes torna-se um procedimento relevante para a produção 

de alta qualidade destes dispositivos. 
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3.2 - Fatores de Sucesso 

 

Smet et al (2001), afirmaram que o acúmulo de tensões na região 

cervical do implante parece ser maior do que na região apical, mesmo nas 

situações em que as tensões se encontraram distribuídas pela mesa oclusal. A 

concentração de tensões nessa região específica deve-se à rigidez da união 

entre tecido ósseo e implante. Portanto um fator chave para o sucesso do 

implante é a maneira pela qual o estresse é transferido ao osso circundante 

visto que o implante certamente irá falhar se a força oclusal exceder a 

capacidade da interface absorver o estresse. 

Carvalho et al. (2004), descreveram que os índices de sucesso de 

restaurações em pacientes edêntulos parciais são bastante similares aos 

pacientes edentados totais.  Entretanto, a reabilitação de regiões de primeiros 

molares com implantes tem documentação clínica longitudinal limitada e ainda 

é um desafio para a implantodontia moderna, pois a qualidade óssea nestas 

regiões é pobre e a carga oclusal transferida para os parafusos e osso 

adjacente é elevada. Baseados em revisão de literatura, restaurar regiões de 

primeiros molares com implantes de plataforma larga ou dois implantes unidos 

fornece maior área de ancoragem e melhores propriedades biomecânicas que 

implantes unitários de plataforma estreita e regular. 

Kim et al. (2005), citaram que a qualidade óssea tem sido considerada 

um fator crítico para o sucesso de implantes, sugerindo que uma sobrecarga 

em osso de qualidade deficiente pode comprometer a longevidade clínica das 

reabilitações protéticas sobre implantes e que o domínio da oclusão é um 
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determinante imperativo para o sucesso das reabilitações orais, 

proporcionando uma adequada distribuição dos contatos e guias de 

desoclusão favoráveis. A eliminação de contatos prematuros e interferências 

oclusais podem reduzir significativamente a sobrecarga sobre os implantes e 

próteses implanto-suportadas. 

Levin, Laviv e Schwartz-Arad (2006), relataram que a atrofia óssea da 

região posterior da mandíbula muitas vezes pode alcançar o nível do teto do 

canal mandibular, estabelecendo assim uma altura óssea insuficiente entre a 

crista óssea e o canal mandibular para instalação de implantes. Além disso, a 

região posterior apresenta frequentemente menor qualidade óssea e ao 

mesmo tempo está exposta à maiores cargas oclusais. A baixa qualidade 

óssea na região posterior pode comprometer a estabilização primária do 

implante e a transferência de carga para o osso. 

Isidor (2006), estabeleceram taxas na tentativa de correlacionar as 

forças transmitidas com os graus de remodelação óssea sofrida pelos tecidos 

adjacentes ao implante onde a deformação óssea permanece abaixo de 50  

micro strain – unidade de deformação, se observam os efeitos do desuso. 

Entre 50 e 1.500 microns ocorre o equilíbrio (remodelação óssea) e se a 

deformação ultrapassar 1.500 microns, a modelação óssea pode ocorrer. 

Deformações acima de 3.000 microns podem gerar reabsorção. 

Bernardes, et al. (2006), descreveram que as junções em hexágono 

interno são uma evolução do hexágono externo tradicional e apresentam 

algumas vantagens sobre ele, como favorecer menor desaperto e fraturas de 

parafusos de retenção, melhor absorção de tensões e diminuição de falhas 

protéticas. Isso se dá pela maior profundidade do hexágono interno dentro do 

corpo do implante, que diminui o braço de alavanca e desloca o ponto de 
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transferência de carga (fulcro) entre prótese/implante próximo ao terço médio 

do mesmo. 

Santos et al. (2007), concluíram que o osso disponível é um fator 

importante na implantodontia. A resistência óssea está diretamente 

relacionada à densidade ou qualidade do osso ao redor do implante, com 

características próprias para cada região da cavidade oral e que não há um 

consenso pela escolha do material de revestimento oclusal ideal para as 

próteses sobre implante devendo sempre se atentar as características de cada 

situação clínica.  

Ostman (2008), revelou resultados satisfatórios e promissores do 

carregamento imediato, possibilitando ainda a reabilitação funcional e 

psicossocial dos pacientes em um tempo consideravelmente reduzido, desde 

que respeitados alguns pré-requisitos como uma excelente estabilidade 

primária dos implantes, adequado tratamento de superfície e estabilização dos 

mesmos através da esplintagem, além do uso de materiais protéticos 

biocompatíveis e fundamentalmente pelo controle da oclusão. 

Gross (2008), citou os múltiplos fatores inter-relacionados como suporte 

ósseo adequado, localização e número de implantes, comprimento do 

implante, inclinação e distribuição no arco, esplintagem, dimensão vertical de 

oclusão, estética, altura e inclinação de cúspides, materiais utilizados nas 

restaurações protéticas, guias oclusais estáticos e dinâmicos, entre outros. 

Sanitá et al. (2009), concluíram que os objetivos da oclusão em 

próteses implanto-suportadas são minimizar as sobrecargas sobre a interface 

implante/osso e sobre as próteses, mantendo as cargas mastigatórias dentro 

dos limites fisiológicos, proporcionando estabilidade e longevidade aos 

tratamentos reabilitadores com implantes. Ainda, a realização de um plano de 
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tratamento individualizado com procedimentos cirúrgicos e protético baseados 

em princípios biomecânicos é pré-requisito para o sucesso do tratamento, e o 

controle dos pacientes por meio de avaliações e ajustes oclusais periódicos é 

considerado imprescindível para o sucesso longínquo da reabilitação com 

implantes dentais. 

Pimentel et al. (2010), realizaram uma revisão de literatura relacionando 

implantes de hexágono externo, interno e cone-morse com micro-infiltração 

bacteriana e perda óssea ao redor do implante, chegando a conclusão que o 

implante cone-morse apresenta menor infiltração bacteriana por causa de sua 

conexão e que poderia levar a uma menor reabsorção óssea que o hexágono 

interno, acreditando que o formato do seu intermediário protético dissipa, de 

maneira mais efetiva, as forças geradas na prótese.  

Casado et al. (2011), concluíram que pacientes com história pregressa 

de periodontite são fortes candidatos ao desenvolvimento de doença peri-

implantar e possível perda óssea, independente do tipo de implante e 

características locais de quantidade e qualidade óssea, simplesmente pelas 

suas características genéticas que desencadeiam a perda óssea através de 

uma resposta imunológica exacerbada. A melhor forma de minimizar estas 

consequências é considerar o padrão do paciente, diminuindo os intervalos de 

proservação e eliminando próteses com retenção de placa. 

Raimundo, Carvalho e Damis (2012), concluíram em seu artigo que o 

índice de placa peri-implantar, o índice de sangramento à sondagem Peri-

implantar, a profundidade de sondagem peri-implantar, a posição da margem 

gengival peri-implantar, do nível de inserção clínica peri-implantar, da 

supuração peri-implantar e a avaliação radiográfica, se corretamente utilizados, 

são parâmetros viáveis e rotineiros para diagnóstico da mucosite peri-implantar 
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e da peri-implantite, contudo, suas medidas devem ser interpretadas com 

cautela e em conjunto para a definição do correto diagnóstico. Os sinais 

clínicos da peri-implantite podem estar associados a alterações na 

profundidade de sondagem, no nínel de inserção clínica, na presença de índice 

de sangramento à sondagem e supuração peri-implantar e de perda óssea 

radiográfica. Existe uma dificuldade no estabelecimento da referência fixa para 

avaliação da margem gengival peri-implantar e do nível de inserção clínica 

peri-implantar, devido aos diferentes tipos e desenhos de implantes e próteses, 

assim como no acompanhamento a longo prazo dos implantes. Dessa forma, a 

profundidade de sondagem peri-implantar ainda continua sendo o parâmetro 

de maior confiabilidade no diagnóstico das alterações peri-implantares 

juntamente com índice de sangramento à sondagem e supuração peri-

implantar e a avaliação radiográfica de perda óssea. 

Vidal, Rescala e Rosalém (2013), concluíram que sempre que possível, 

deve ser buscada uma oclusão equililbrada e implantoprotegida, para 

minimizar os esforços sobre  implantes e as próteses. A qualidade óssea é um 

fator determinante na definição de qual é o protocolo de carregamento mais 

indicado a cada caso. Uma pobre qualidade óssea contra-indica protocolos de 

carga imediata ou precoce e sugere tempos de cicatrização mais prolongados, 

juntamente com uma exposição dos implantes às cargas oclusais de modo 

mais cuidadoso. Parece ser mais prudente, quando optar-se pela instalação 

imediata de provisórios sobre os implantes posteriores e que os mesmos não 

recebam cargas oclusais ao longo do período de cicatrização óssea. 

Moraschini et al. (2013), citaram em seu artigo um trabalho clássico 

realizado por Albrektsson et al. (1986), no qual, propuseram alguns critérios 

para que fosse estabelecido o sucesso de um implante. Foram eles: a) 
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imobilidade do implante; b) ausência de radiolucidez na região peri-implantar 

ao exame radiográfico; c) perda óssea vertical anual inferior a 0,2 mm após o 

primeiro ano em função; d) ausência de abscesso, dor, parestesia ou violação 

do canal mandibular; e) taxa de sucesso de 85% após cinco anos de 

observação e 80% no período de dez anos. Concluíram que existem poucos 

estudos longitudinais de longo prazo avaliando o desempenho dos implantes 

osseointegráveis. Apesar de existirem inúmeros parâmetros e escalas de 

sucesso disponíveis na literatura, até o prezado momento, não existe uma 

padronização ou um consenso entre as mesmas, o que de certa forma dificulta 

à comunicação entre os profissionais, afirmando que os implantes 

osseointegráveis são seguros e apresentam altas taxas de sobrevivência e 

sucesso a longo prazo; desde que utilizados dentro de um correto plano de 

tratamento e um criterioso programa de manutenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                         28 

 

 

 

3.3 - Fatores  de perda do implante 

 

Miyata, Kobayashi e Araki (1998), realizaram um estudo em 5 macacos 

sobre prematuridade oclusal, no qual,  utilizaram implantes de 2,8 mm de 

diâmetro e 8 mm de comprimento na mandíbula em região de pré-molares e 

molares, após 3 meses de osseointegração foram confeccionadas estruturas 

com um aumento da superfície oclusal em 100 micras em relação a posição de 

máxima intercuspidação habitual, o modelo A ficou sem carga (modelo 

controle), modelo B com carga durante 1 semana, modelo C com carga 

durante 2 semanas, modelo D com carga durante 3 semanas e o modelo E 

com carga de 4 semanas, todos os modelos com escovação semanal. Após 

este período a mandíbula foi retirada e analisada e nenhuma das amostras 

apresentaram sintomas inflamatórios, tais como vermelhidão ou inchaço, 

frouxidão do implante, ou dano ou quebra da estrutura, ao final do período 

experimental observou-se uma perda óssea no modelo A (modelo controle) de 

1,62 mm na lingual e 1,16 mm na vestibular, enquanto os outros quatro 

modelos apresentaram média de perda óssea de 1,75 mm na lingual e 1,11 

mm na vestibular. Os autores chegaram à conclusão de que não haviam 

diferenças significativas entre os modelos controle e os modelos com 100 

micras de prematuridade. Ele atribui este resultado a duas possíveis razões: 

(1) a prematuridade de 100 micras pode estar dentro dos limites de tolerância 

fisiológica, evitando assim defeitos ósseos em torno do implante e (2) a 

manutenção óssea ao redor do implante podem ser mantidas por osso cortical, 

essencialmente, e pode efetivamente absorver a pressão oclusal. Isto indica 
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que o estresse oclusal à longo prazo pode estimular a circulação sanguínea, o 

que é um fator intra-ósseo induzindo o metabolismo ósseo e 

consequentemente aumento da remodelação óssea. 

Miyata et al (2000), seguiram o mesmo protocolo anterior em 4 

macacos, no qual, recebiam higiene oral semanal, no qual foram instalados 

implantes em região de pré-molar e molar, confeccionaram uma estrutura com 

prematuridades de 100, 180 e 250 micras de espessura permanecendo na 

região bucal por 3 meses, após este período foram submetidos a trauma 

oclusal por 4 semanas, realizaram exame clínico no momento da colocação da 

prótese e no final antes do experimento, o exame clínico incluía sondagem 

para verificar profundidade de bolsa, sangramento à sondagem e mobilidade 

do dente ou do implante. O exame clínico apresentou nenhuma respostas 

inflamatórias, tais como vermelhidão ou inchaço , foram observadas em todos 

os animais. Não houve mudanças no modelo controle de prematuridade com 

100 micras. No entanto, no modelo de prematuridade de 180 e 250 micras 

mostraram um aumento na profundidade à sondagem do sulco peri-implantar 

comparado com o exame inicial. O exame radiográfico foi comparado antes do 

carregamento e após o carregamento apresentando nenhuma alteração no 

modelo de 100 micras, no entanto, o modelo de 180 e 250 micras, 

especialmente o modelo de 250 micras, apresentaram uma reabsorção mésio-

distal quase que na metade do corpo do implante. Ao exame histológico a 

reabsorção óssea e destruição óssea ao redor do implante não foi encontrado 

e bem estabelecido contato osso- implante no modelo de 100 micras, já o 

modelo de 180 micras apresentou leve reabsorção óssea na face vestibular da 

tábua óssea para quase metade do implante. No modelo final de 250 micras 

observou-se reabsorções ósseas verticais atingindo o ápice do implante, bem 
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como a invaginação do epitélio, encontrados tanto na tábua óssea vestibular e 

lingual. Contato do osso com o implante foi observada em apenas uma 

pequena região do vértice. Os autores concluiram que a reabsorção do osso 

em torno do implante tende a aumentar com 180 micras ou mais de 

prematuridade e também sugere que existe a possibilidade de reabsorção 

óssea com trauma oclusal mesmo quando não há inflamação em tecido peri-

implantar.    

Miyata, Kobayashi e Araki (2002), na continuação dos estudos 

realizados por Miyata et al (1997, 1998, 2000), realizaram a mesma 

metodologia em 4 macacos, no qual elevaram a prematuridade para 250 

micras, sendo que os animais foram divididos em três modelos experimentais, 

modelo P – a estrutura com excessiva altura oclusal foi usada durante 8 

semanas sem qualquer escovação (controle positivo), modelo E – a estrutura 

com excessiva altura oclusal foi usada nas primeiras 4 semanas sem qualquer 

escovação, esta estrutura foi removida para as ultimas 4 semanas no qual a 

escovação foi realizada (modelo experimental) e modelo N – a estrutura com 

oclusão normal foi utilizada durante 8 semanas com escovação (controle 

negativo). As comparações foram feitas através de achados macroscópicos no 

tecido Peri-implantar, a reabsorção óssea ao redor dos implantes, infiltração de 

células inflamatórias, o contato entre osso-implante e o tecido epitelial entre os 

três modelos. Nos achados macroscópicos nenhum dos modelos mostraram 

mobilidade do implante ou inchaço dos tecidos peri-implantares. Sangramento 

do sulco Peri-implantar foi visto no modelo P,  mas não nos modelos E e N. 

Nos achados histológicos o modelo N o contato entre osso e o implante foi 

confirmado, o tecido epitelial e o implante estavam em contato uns aos outros, 

apenas ligeira infiltração de células inflamatórias foram observadas no tecido 
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conjuntivo. O modelo P apresentou reabsorção óssea no terço apical do corpo 

do implante, células inflamatórias e maciça infiltração foram visto no tecido 

conjuntivo e o contato do implante com o tecido epitelial aderiu parcialmente. O 

modelo E apresentou reabsorção óssea no terço apical do corpo do implante e 

não apresentou diferença comparado ao modelo P, embora as evidências de 

infiltração de células inflamatórias podem ser visto no tecido conjuntivo, a 

quantidade parece ser menor do que o modelo N. Como no modelo P, o 

contato entre o tecido epitelial e o implante aderiu parcialmente e não mostrou 

aposição óssea ou remodelação nas superfícies ósseas. Concluíram que este 

estudo experimental utilizando macacos sugere que o contato entre implantes 

e epitelial ou tecido conjuntivo é frágil, e inflamação e oclusão precisam ser 

controlados mais prudente do que no caso de dentes naturais. Uma vez que a 

peri-implantite progrediu, a remoção do excesso de oclusão e inflamação pode 

não ser suficiente para promover o mecanismo de cura. 

Miranda (2002) em seu artigo “Princípios básicos de oclusão em 

implantologia” relatou o recurso à implantodontia há mais de duas décadas era 

muito pouco freqüente, com a evolução dos implantes que é evidenciado o tipo 

de material, desenho, superfície de revestimento até a conexão com peças 

protéticas, ele relata as falhas dos implantes devido a sobrecarga oclusal, 

relacionando a baixa resistência do implante a está sobrecarga deve-se à 

inexistência de ligamento periodontal, o que limita grandemente a 

propriocepção e torna muito deficiente o sistema de amortecimento da raiz 

implantar. 

Buchmann et al (2003) descreveram que todo sistema que utiliza um 

parafuso para unir o intermediário ao implante, o gap é observado entre essas 

duas partes. As conseqüências de uma fenda entre o intermediário e o 
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implante podem ser mecânicas ou biológicas. Os problemas mecânicos 

relacionam-se com a micromovimentação do intermediário e possível fratura 

dos parafusos. Já o biológico tem a ver com a penetração de bactérias por 

esse espaço e conseqüente colonização das partes internas do implante, 

formando um nicho bacteriano nessa região. O tamanho desse gap pode variar 

entre 40 a 100 micras, enquanto que o tamanho de uma bactéria é de 

aproximadamente 0,5 microns. 

Misch et al. (2005), citaram que a densidade óssea como fator de 

fundamental importância que inicialmente não apenas fornece a imobilização 

mecânica do implante durante a cicatrização, mas permite a distribuição e 

transmissão dos estresses da prótese para a interface implante/osso após a 

cicatrização. 

Renouard e Nisand (2006), descreveram que nas regiões posteriores de 

maxila e mandíbula, o osso existente disponível para a colocação de implantes 

é muitas vezes insuficiente tanto a nível quantitativo como qualitativo. 

Nikolopoulou e Ktena-Agapitou (2006), relataram que muitos insucessos 

podem ser atribuídos a um esquema oclusal inadequado concentrando 

estresses no tecido ósseo peri-implantar, onde a sobrecarga oclusal é 

considerada como uma das principais causas da perda óssea marginal e de 

fracassos nas próteses sobre implantes, tais como: afrouxamento, perda de 

retenção ou fratura do parafuso do abutment, fratura dos materiais 

restauradores, falhas na interface de cimentação, fratura do implante e perda 

da osseointegração. 

Pita, et al. (2008), descreveram que a estabilidade oclusal é alcançada 

quando as variáveis que contribuem para o insucesso são identificadas, 

corrigidas ou compensadas através de um adequado planejamento, 
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possibilitando a execução de um esquema oclusal ideal das próteses implanto-

suportadas. Entretanto, não existem atualmente evidências científicas 

concretas sobre como sobrecargas agem entre os diferentes tipos de próteses, 

e como as cargas podem ser modificadas através de ajustes oclusais. 

Tradicionalmente essas discussões têm sido de natureza empírica e o estudo 

da oclusão extremamente complexo, onde os seus princípios aplicados na 

dentição natural vêm sendo transferidos para as reabilitações orais sobre 

implantes.  

Carlsson (2009), escreveu sobre “Oclusão dentária: conceitos modernos 

e sua aplicação em próteses sobre implantes”, que discute os conceitos de 

oclusão das restaurações implanto-suportadas, material oclusivo e fatores de 

risco oclusivo. Dentro das limitações da análise, concluiu que muitos fatores 

podem influenciar a falha do implante e perda óssea no peri-implante, mas que 

pouco se sabe da importância relativa desses fatores. O mais provável, no 

entanto, sobre fatores oclusivos e detalhes de oclusão são, em geral, de menor 

importância para o resultado do implante. A oclusão pode ser controlada com 

sucesso usando métodos simples para registro da mandíbula e os diferentes 

conceitos oclusivos. 

Zanivan, Elias e Daróz (2009), relataram que mesmo em situações de 

pacientes com oclusão fisiologicamente normal pode ocorrer a fratura do 

implante, a qual é um fator que induz à reabsorção óssea adjacente ao 

implante. Vários aspectos biomecânicos influenciam na fratura do implante 

sendo a carga mastigatória um dos fatores mais importantes. No entanto, 

devido à complexidade dos fatores envolvidos na mastigação, existe uma 

grande dificuldade para a análise das cargas mastigatórias. 
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Cerbasi (2010), afirmou que fatores como sobrecarga oclusal, tipo de 

restauração, presença de mucosa queratinizada, qualidade óssea e tipo de 

superfície devem ser avaliados quanto a possibilidade de exercerem riscos 

inerentes aos processos de falência de implantes e peri-implantites. Os 

patógenos periodontais que colonizam os locais implantados podem ser 

transmitidos pelos dentes naturais. Portanto, a eliminação destes patógenos da 

cavidade oral antes da colocação dos implantes pode inibir a colonização e 

reduzir os riscos de Peri-implantite.    

Dalago, et al. (2011), concluíram em seu artigo “Relação de falhas 

funcionais de próteses sobre-implantes com parâmetros clínicos”, que as 

fraturas da peça protética estão relacionadas às próteses totais 

confeccionadas em acrílico, localizadas nas regiões superior e anterior. As 

falhas do parafuso protético estão relacionadas às próteses unitárias 

confeccionadas em cerâmica localizadas nas regiões inferiores e posteriores. 

Furrer et at. (2011) descreveram em seu artigo “ Peri-implantite: 

alternativas de tratamento” que patologias nos tecidos peri-implantares podem 

colocar em risco a osseointegração e o sucesso de alguns casos. As doenças 

peri-implantares são classificadas em: mucosite (reação inflamatória localizada 

e reversível na mucosa adjacente ao implante com ausência de perda óssea) e 

peri-implantite (processo inflamatório que ocorre nos tecidos adjacentes aos 

implantes osseointegrados e resulta em perda óssea). O risco de desenvolver 

peri-implantite é determinado por fatores específicos do paciente, como 

microbiota patogênica presente, padrão oclusal, resposta imune individual e 

qualidade e quantidade óssea ao redor do implante. 

Urban et al. (2012) avaliaram os fatores de riscos relacionadas à 

instalação imediata de implantes unitários na região de molares. Após a 
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implantação os pacientes tiveram seus defeitos ósseos remanescentes 

aleatoriamente preenchidos com osso autógeno particulado, membrana de 

colágeno, ou associação de ambos. Quatro meses após foi realizada a 

reabertura e os implantes com deiscência em dois ou mais sítios (mesial,distal, 

vestibular, palatino), juntamente com 50% das roscas visíveis, foram 

considerados falhos. No total 15 implantes falharam, sendo que 11 haviam 

sidos instalados em sítios nos quais os molares haviam sido extraídos devido a 

periodontite apical. Em 10 desses 15 implantes foram observados sinais de 

infecção, sendo 8 em fumantes. Do total de implantes, 31,4% falharam em 

pacientes fumantes, contra 7% de não-fumantes. 
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3.4 - Oclusão natural 

 

Riise (1982), utilizaram em sua pesquisa um folha plástica de 8 micras 

para registro interoclusal, no qual os indivíduos simulavam pressões de 

mordida leve cerca de 20% da força máxima de mordida e pressões fortes 

cerca de 50% da força máxima de mordida, feito estes teste os resultados 

foram transferidos para um diagrama oclusal, avaliando seus resultados 

observou-se  um número menor de contatos quando aplicados em pressão 

leve do que em pressão forte. Concluiu que há menos contatos em uma 

pressão leve do que na pressão mais forte em MIH e nos adultos ainda é 

menor a presença de contato em pressão leve. 

Riise e Ericsson (1983), baseados em pesquisa realizada por Riise 

(1982), relataram que não houve diferença significativa entre o lado direito e o 

esquerdo em relação ao número de contatos em adultos e adolescentes, 

independente de qual grupo (molar, pré-molar ou dentes anteriores) foi 

estudado. Menor número de contatos foi encontrado nos dentes anteriores no 

grupo adulto, mas quando apresentados numa pressão forte os contatos eram 

mais fortes em região de dentes anteriores do que no molar. Os valores 

médios para o número de contatos por dente durante pressão forte em 

adolescentes, foi de 2,1 mm² para molares, 1,3 mm² para pré-molares e 0,8 

mm² para os dentes anteriores e nos adultos foram de 2 mm² para molares, 1,5 

mm² para pré-molares e 0,7 mm² para dentes anteriores. Não foi encontrada 

diferença significativa entre pressão forte ou leve para os adolescentes e 

adultos. 
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Hidaka et al. (1999), realizaram um estudo sobre força de mordida a 

área e localização dos contatos oclusais, utilizaram três parâmetros 

relacionados ao lado de mascar preferido dos pacientes que são: (1) mordida 

em vigor, (2) área de contato oclusal e (3) pressão média da mordida. O 

sistema utilizado nesta pesquisa foi o (Dental pré-escala, Fuji Film Co., Tóquio, 

Japão) que consiste na medição de uma pressão numa folha sensível utilizada 

industrialmente que foi desenvolvida especialmente para uso odontológico, 

para que sua espessura e flexibilidade fosse adequada para a medição da 

força oclusal. Quando a folha é mordida, microcápsulas são quebradas para 

liberar grânulos de coloração, o contato oclusal pode ser detectado por uma 

reação química de desenvolvimento da cor. A área de contato oclusal e 

pressão oclusal, a partir do qual a mordida em vigor foi calculada, com base no 

grau de coloração. As medições do sistema são todos baseados em uma 

unidade elementar de uma picada de média pressão o qual é calculada a partir 

do grau de coloração num quadrado de 0,25 mm de cada lado. Dois tipos de 

folhas foram utilizados a Tipo R de 97 micras de espessura que serviu para 

medição precisa de força de mordida, área de contato oclusal e pressão média 

da mordida e a folha Tipo W com 800 micras de espessura utilizada para 

detectar o contorno dos dentes e local do contato. A folha Tipo W consiste 

numa folha Tipo R com folhas de cera ligados a ambos os lados, cada  tipo de 

folha foi dividida em 2 subtipos – 30H(medição com pressão de 30 à 130 

Kgf/cm²) e 50H(medição com pressão de 50 à 1200 Kgf/cm²), de acordo com a 

gama de pressão medida. A validade da técnica para medir a força de mordida 

foi avaliada pela utilização de modelos de gesso superior e inferior da dentição 

normal, os modelos foram feitos de gesso pedra de alta resistência e 

endurecedor (Nova Modeluck-G, INOUE Fixação Co., Ltd., Tokyo, Japão) foi 
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aplicado à superfície. A carga foi aplicada para uma folha Tipo R colocado 

entre os modelos, aos quais foi ligado um dispositivo de calibragem (AGS-

500D, SHIMADZU, Kyoto, Japão) com uma gama de 63 – 1465 N. Depois de 

identificado o lado de mascar preferido dos pacientes, os testes foram 

realizados com eletrodos simulando o fechamento da boca com três níveis de 

intensidade, com o máximo apertamento dos dentes, com 30% do máximo 

apertamento dos dentes e com 60% do máximo apertamento dos dentes. As 

folhas de marcação foram colocadas no local apropriado e realizado os testes, 

observou-se que cinco dos doze indivíduos indicaram que a força exercida no 

máximo nível de apertamento foi maior do que a força que pode ser medida 

por uma folha Tipo R 50H(1200 Kgf/cm²), foi observado que a área de contato 

oclusal foi aumentada ao longo de toda a dentição, mas não houve diferença 

significativa na pressão dos três testes, no qual, mostrou um pico de 200 à 300 

Kgf/cm² nos três testes exceto no grupo de 30% e 60% de apertamento no 

qual foi observado maior força de mordida consequentemente maior a área de 

contato oclusal no lado preferido da mastigação mas no grupo de 100% do 

máximo apertamento não houve diferença significativa nos dois lados. 

Havendo somente uma excessão, no qual, a área foi aumentada no segundo 

molar do lado não preferido da mastigação no grupo de 30% de apertamento. 

Os dados desta pesquisa quanto à força de mordida e área de contato oclusal 

de todos os dente são descritos à seguir: com 30% do apertamento máximo foi 

verificado uma força de 520 N apresentando uma área de contato de 14 mm², 

com 60% do apertamento máximo foi verificado uma força de 806 N 

apresentando uma área de contato de 21,3 mm² e com 100% de apertamento 

máximo foi verificado uma força de 1181 N apresentando uma área de 30,2 

mm², e do lado preferido da mastigação encontrou-se uma força de 148,2 N 
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apresentando uma área de contato de 28,6 mm² com 30% do máximo de 

apertamento, 109,6 N de força apresentando uma área de contato oclusal de 

14,7 mm² com 60% do máximo apertamento e 8 N de força apresentando uma 

área de 2,24 mm² com 100% de apertamento. Conclui-se que a área de 

contato oclusal aumenta à medida que a força oclusal é aumentada e que isso 

se deve no movimento de mastigação do lado preferido, no entanto, as forças 

funcionais na mastigação são geradas a níveis submáximos (30% e 60% do 

apertamento máximo), influenciados pelo músculo masseter, assimetria dos 

lados da mandíbula e da atuação da articulação temporo-mandibular. Quando 

há um fechamento total da mandíbula os dentes procuram uma posição ao 

modo que se acomodem melhor no contato dos dentes devido aos ligamentos 

periodontais para equilibrar a direção das forças, consequentemente 

apresentando uma área menor do que quando na mastigação funcional. 

Kumagai et al (1999), apresentaram um estudo com o objetivo de avaliar 

a distribuição da força oclusal na arcada dentária durante vários níveis de 

apertamento medidos pelo  sistema Dental pré-escala. Treze homesns e três 

mulheres foram avaliados na posição de máxima intercuspidação habitual com 

níveis de 20, 40, 60, 80 e 100% de máxima contração voluntária. A arcada 

dentária foi dividida em cinco regiões de molar direito, pré-molar direito, dentes 

anteriores, pré-molar esquerdo e molar esquerdo, a localização dos pontos de 

contato foram registrados com poliéter, três parâmetros foram utilizados como 

força oclusal, área de contato oclusal e proporção da força oclusal em cada 

região da arcada dentária. Concluíram que o número de contatos oclusais 

aumento conforme a força oclusal foi aumentada, a distribuição da força foi 

maior na região de molares, seguido pelos pré-molares e depois os dentes 

anteriores. A proporção de força oclusal em molares aumentou à medida que o 
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apertamento foi aumentado em contrapartida a região de pré-molares e dentes 

anteriores diminuiu. Observou-se que quando 20% da força máxima de 

apertamento foi utilizada encontrou-se na região de molar direito uma força de 

72,2 N com área de contato de 1,9 mm² e no molar esquerdo uma força de 58 

N com área de contato de 1,6 mm², com 40% da força de máximo apertamento 

encontrou-se no molar direito uma força de 122,9 N com área de 3,5 mm² e no 

molar esquerdo 108,1 N com área de 3,2 mm², com 60% de força de mpaximo 

apertamento no molar direito encontrou-se uma força de 200,5 N com área de 

5,6 mm² e no molar esquerdo uma força de 180,2 N com área de 5,3 mm², com 

80% da força máxima de apertamento no molar direito encontrou-se uma força 

de 247,1 N com área de 7 mm² e no molar esquerdo uma força de 235,7 N 

com área de 6,8 mm² e com 100% da força máxima de apertamento 

encontrou-se uma força de 365,2 N com área de 10 mm² no molar direito e 

uma força de 353,4 N com área de 9,5 mm² no molar esquerdo.   

Gurdsapsri et al (2000), baseado em estudos anteriores com o sistema 

Dental pré-escala, o autor utilizou silicone preta com 50 micras de espessura 

para avaliar a área de contato oclusal de todos os dentes, vinte e cinco 

pacientes participaram desta pesquisa sendo 12 do sexo feminino e 13 do 

sexo masculino no qual todos foram orientados para máxima intercuspidação 

habitual com níveis de 10, 30, 70 e 100% de máxima contração voluntária. 

Foram utilizados nos voluntários registro interoclusal de silicone preta com 50 

micras de espessura, os registros foram colocados em uma fonte de luz para 

avaliar a área de contato oclusal. O valor médio da área de contato em cada 

nível de apertamento foi usado como representando dados de cada dente para 

cada assunto, usando os dados de dentes individuais, os dados da área 

regional e da área total foram adquiridos. Apresentaram área de contato 
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oclusal com 10% da força máxima de mordida em região de primeiro molar 

direito de 4 mm², no segundo molar direito de 3,7 mm², no primeiro pré-molar 

direito de 1,8 mm², no segundo pré-molar direito de 1,4 mm², no canino direito 

de 0,5 mm², no incisivo lateral direito de 0,5 mm² e no incisivo central direito de 

0,5 mm² e no primeiro molar esquerdo de 3,7 mm², no segundo molar 

esquerdo de 3,8 mm², no primeiro pré-molar esquerdo de 1,7 mm², no segundo 

pré-molar esquerdo de 1,6 mm², no canino esquerdo de 0,9 mm², no incisivo 

lateral esquerdo de 0,5 mm² e no incisivo central esquerdo de 0,8 mm², com 

30% da força máxima de mordida em região de primeiro molar direito de 5,2 

mm², no segundo molar direito de 5,5 mm², no primeiro pré-molar direito de 2,5 

mm², no segundo pré-molar direito de 1,9 mm², no canino direito de 0,7 mm², 

no incisivo lateral direito de 0,6 mm² e no incisivo central direito de 0,7 mm² e 

no primeiro molar esquerdo de 4,9 mm², no segundo molar esquerdo de 5,7 

mm², no primeiro pré-molar esquerdo de 2,1 mm², no segundo pré-molar 

esquerdo de 1,9 mm², no canino esquerdo de 0,9 mm², no incisivo lateral 

esquerdo de 0,6 mm² e no incisivo central esquerdo de 0,8 mm², com 70% da 

força máxima de mordida em região de primeiro molar direito de 6 mm², no 

segundo molar direito de 6,8 mm², no primeiro pré-molar direito de 2,5 mm², no 

segundo pré-molar direito de 2,1 mm², no canino direito de 0,8 mm², no incisivo 

lateral direito de 0,6 mm² e no incisivo central direito de 0,7 mm² e no primeiro 

molar esquerdo de 6 mm², no segundo molar esquerdo de 7 mm², no primeiro 

pré-molar esquerdo de 2,3 mm², no segundo pré-molar esquerdo de 2,3 mm², 

no canino esquerdo de 1 mm², no incisivo lateral esquerdo de 0,6 mm² e no 

incisivo central esquerdo de 0,8 mm², com 100% da força máxima de mordida 

em região de primeiro molar direito de 6,6 mm², no segundo molar direito de 

7,4 mm², no primeiro pré-molar direito de 2,7 mm², no segundo pré-molar 
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direito de 2,2 mm², no canino direito de 0,7 mm², no incisivo lateral direito de 

0,6 mm² e no incisivo central direito de 0,7 mm² e no primeiro molar esquerdo 

de 6,9 mm², no segundo molar esquerdo de 8,4 mm², no primeiro pré-molar 

esquerdo de 2,6 mm², no segundo pré-molar esquerdo de 2,5 mm², no canino 

esquerdo de 1 mm², no incisivo lateral esquerdo de 0,6 mm² e no incisivo 

central esquerdo de 0,8 mm². Concluíram que quanto mais as forças são 

aplicadas entre dentes antagonistas, mais os dentes se movimentam no 

espaço periodontal, diminuindo o espaço entre os dentes antagonistas, esta 

diminuição parece resultar em um aumento da área de contato oclusal. O 

estudo revelou que á área de contato dos pré-molares e molares aumentava 

quando o apertamento era maior enquanto nos dentes anteriores não houve 

aumento da área. 

Kim et. al (2005), descreveram que os tipos e os princípios básicos de 

oclusão para os implantes osseointegrados são, de forma geral, baseados nos 

princípios oclusais de reabilitação em dentes naturais e observou que devido 

as diferenças biofisiológicas entre dentes naturais e implantes, alguns 

paralelos são traçados, onde na dentição natural os mecanorreceptores 

periodontais promovem a senssibilidade tátil e nos implantes se dá pela 

osseopercepção onde a senssibilidade tátil é baixa. Nos dentes naturais 

existem os ligamentos periodontais que permitem um deslocamento axial de 

25-100 micrômetros e lateral de 56-108 micrômetros frente a um carregamento 

funcional, sendo que no implante essa movimentação é mínima, cerca de 3-5 

micrômetros axialmente e lateralmente de 10-50 micrômetros.  

Trulsson (2005), descreveu que a capacidade perceptiva em oclusão 

dentária natural é de aproximadamente 20 micrômetros, na oclusão de uma 
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prótese dente-implante é em torno de 40 micrômetros e, na oclusão exclusiva 

de implantes tal capacidade perceptiva é em torno de 64 micrômetros. 

Rilo et al. (2008), observaram que a estabilidade dos dentes 

remanescentes, quando da reabilitação de arcos parcialmente desdentados, 

também deve ser avaliada antes da instalação de próteses implanto-

suportadas. Durante os contatos dentários de leve ou moderada intensidade 

na posição de máxima intercuspidação, deve existir um alívio de 

aproximadamente 30 micrômetros entre a face oclusal da prótese e o arco 

oposto, para que durante os contatos intensos as próteses implanto-

suportadas e os dentes se contatem simultaneamente. Esse alívio ou infra-

oclusão permite compensar as diferenças biomecânicas entre dentes e 

implantes, evitando sobrecargas aos implantes e a intrusão dos dentes em 

seus respectivos alvéolos. 

Scott e Ash (1966 apud Misch 2008), afirmaram que a força de mordida, 

como a mais intensa força natural aplicada nos dentes e, portanto nos 

implantes, ocorre durante a mastigação. São principalmente direcionadas 

perpendicularmente ao plano oclusal nas regiões posteriores, tem curta 

duração, ocorrendo apenas durante períodos do dia, variando de 22,3 N a 

195,8 N nos dentes naturais. O período de tempo verdadeiro de uso da força 

para mastigação nos dentes é cerca de 9 minutos por dia (GRAF H. 1969 

apud, MISCH 2008). A musculatura perioral e a língua exercem uma força 

horizontal mais constante e mais fraca nos dentes ou nos implantes. Uma 

pessoa deglute 25 vezes por hora enquanto está acordada e 10 vezes por hora 

enquanto dorme, totalizando 480 vezes por dia (GRAF H. 1969 apud, MISCH 

2008). Assim, as forças naturais contra os dentes estão primariamente no seu 

longo eixo, são menores do que 133.5 N, e duram menos de 30 minutos, 
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considerando todas as forças normais da deglutição e mastigação. Os dentes 

naturais transmitem forças de impacto mais intensas por meio de contatos 

oclusais do que as próteses totais suportadas pelos tecidos moles. Uma força 

de 124,6 N foi necessária para mastigar uma cenoura crua e de 93,45 N para 

mastigar carne. 

Klineberg, Trulsson e Murray (2012), descreveram que os dentes 

proporcionam uma sensação única de discriminação tátil e de direção 

específica para o contato oclusal e para a ingestão de alimentos, discriminação 

da textura e a dureza dos alimentos, o controle de músculos da mandíbula 

para a mastigação e deglutição. Estas características específicas estão 

intimamente associadas com uma senssibilidade periodontal, e uma recente 

avaliação feita por Farahani (2011), sugerindo um papel integrado do complexo 

polpa-dentina-esmalte, no qual, a composição celular é dominada por 

odontoblastos, cujo papel primário de dentinogênese é reconhecido. Além 

disso, odontoblastos podem ter um papel como células senssoriais, que 

contribuem para a discriminação intra-oral no controle da função mastigatória. 

Juntamente com esse retorno do sistema polpa-dentina-esmalte, 

mecanorreceptores periodontais fornecem aferente informação para o tronco 

cerebral, o que sinaliza a mudar forças verticais e horizontais em dentes. 
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3.5  - Biomecânica 

 

Haraldson et al (1977), analisaram em sua pesquisa com 19 pacientes 

selecionados entre 165 pacientes que tinham sido reabilitados com implantes 

orais osseointegrados há 7 anos, os valores médios encontrado foram de 12,9 

e 17,1 N ao morder suave, de 41,4 e 55,4 N ao mastigar e de 42 e 412 N na 

máxims força de mastigação. As diferenças entre as várias posições de 

oclusão não foram significativa. A força máxima média para os homens foi 

186,6 N, e para as mulheres, 115,9 N. Esta diferença não foi estatisticamente 

significativa. A correlação entre os diferentes níveis de força de mordida foi 

moderada a forte. 

Richter et al (1995), apresentaram uma nova técnica para a colocação 

de um transdutor diretamente no implante, sem qualquer aumento na 

dimensão vertical. Confeccionaram 10 coroas totais sobre dentes sendo três 

pré-molares e 7 molares em 10 pessoas sendo que 8 homens e 2 mulheres. 

Nos implantes foram realizados em 9 pessoas que possuíam próteses parciais 

fixas em região de molares na mandíbula ligando implantes à dente sendo que 

2 sendo totalmente implantossuportadas, utilizaram uma folha de estanho com 

100 micras de espessura e pedido para morder com a máxima força. Os 

resultados foram em comparação com as cargas aplicadas aos dentes. Os 

implantes em região de molar foram fixados a um pré-molar com uma prótese, 

no qual, resistiu forças máximas verticais de 60 a 120 N durante a mastigação. 

Molares e pré-molares sozinhos realizaram força máxima vertical de 120 a 150 

N. Mordida em oclusão cêntrica apresentou uma carga de 50 N para ambos os 
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pilares naturais e artificiais. As prematuridades oclusais na restauração do 

implante foram menores do que 200 micras de altura e não mostrou nenhum 

aumento significativo do nível de carga do implante. Durante o apertamento em 

oclusão cêntrica, o nível de carga máxima foi quase o mesmo para os dentes e 

implantes. Folhas de estanho entre as dentições de oclusão causou um 

aumento das forças. Para os dentes, a média aumentou de cerca de 50 à 120 

N, este aumento não foi significativo. Os implantes mostraram alterações de 

carga semelhantes. Em contraste com os dentes com 200 micras de contato 

prematuro que foram significativamente diferentes. 

Braun et al (1995), utilizaram um novo dispositivo para medir e registrar 

a força de mordida bilateral na região de molar e pré-molar que acreditaram 

ser mais confortável para o paciente e por ser um dispositivo elástico e está 

em conformidade com as superfícies oclusais dos dentes, no qual, os sujeitos 

experimentais são menos relutantes em registrar as forças máximas 

verdadeiras do que em estudos anteriores. Correlações potenciais de força 

máxima de mordida para sexo, idade , peso, tipo de corpo, estatura , história 

prévia de tratamento ortodôntico , a presença de sintomas da ATM ( limitação 

da mandíbula movimento, clicando com a dor, ou dor nas articulações ) , ou 

dentes perdidos foram estudados em uma amostra de 142 estudantes de 

odontologia . A média de máxima força de mordida da amostra foi encontrado 

para ser 738 N, com um desvio padrão de 209 N. A força de mordida máxima 

média como relacionados ao gênero mostrou-se estatisticamente significativa, 

enquanto que os coeficientes de correlação para a idade, peso, estatura e tipo 

de corpo foram encontrados para ser baixa. Mesmo assim, todos os gráficos 

de dispersão de dados exibiu relações relativamente positivas. 
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Mordenburg et al (2002), realizaram uma pesquisa com nove pacientes 

sendo 8 mulheres e 1 homem com média de idade de 52 anos, todos os 

pacientes foram reabilitados com três unidades de apoio por dois implantes 

que cobriam o centro de mastigação ou na mandíbula ou maxila, a partir do 

primeiro ou segundo pré-molar, as restaurações tinham sido utilizadas por 6 

meses e nenhum paciente se queixou de desconforto ou dor neste período. 

Obtiveram como resultado desta pesquisa uma força de 220 N de força 

máxima mastigatória na ponte de três elementos, 91 N de média no dente 

anterior e 129 N de média no dente posterior, concluíram que os pilares não 

são carregados uniformemente e que a carga que atua sobre um único pilar 

não pode ser caracterizadas por um valor médio. Por causa do deslocamento 

do alimento, um único pilar pode receber cargas de 450 N em caso mais 

desfavorável. 

Çiftçi e Canay (2000), pesquisaram os efeitos das tensões aplicadas aos 

implantes e ao osso em diferentes tipos de materiais restauradores, no qual, 

utilizaram uma carga de 500 N verticalmente, 142 N numa carga horizontal e 

de 1000 N em uma carga oblíqua  concluíram que o osso deve ser submetido 

à tensão máxima de 167 N, este valor é o limite para início da reabsorção 

óssea. 

Miranda (2002), relatou que os mecanismos de otimização das forças 

oclusais onde se pode atuar são variados: coroa, mesa oclusal, pilar e 

implante. A coroa pode ser de liga nobre, cerâmica ou acrílica. Na escolha do 

material é necessário ter em consideração o fator mais importante em questão 

para cada caso. 

Bakke et al. (2002), comentaram que o aumento da força de mordida 

também é relacionado com a instalação de próteses convencionais e a 



 

                                                                                                                                         48 

 

conseqüente reabilitação do paciente. Estudos mostram que as forças de 

mordida em pacientes portadores de próteses fixas apoiadas sobre implantes 

osseointegrados são comparáveis aos pacientes com dentes naturais.  

Dejak et al. (2003), comentaram sobre força mastigatória, relataram que 

está depende do treino, do “status” da dentição e da língua. Ela é somente um 

pouco maior no homem que na mulher, no adulto que na criança, na dentição 

natural que na artificial, na área de molares e pré-molares que na dos incisivos, 

no lado da mastigação viciosa e na posição de máxima intercuspidação. 

Embacher Filho (2004), mencionou, que fisiologicamente, é desejável 

que as forças atinjam o tecido ósseo periimplantar através da remodelação. 

Intensidades altas podem danificá-lo ou destruí-lo. Para tanto, quando 

necessário, alguns procedimentos de proteção ao complexo de sustentação 

devem ser utilizados. Dentre os artifícios mais eficazes na prevenção de 

traumas mecânicos podemos citar: a ferulização entre dois ou mais implantes 

através de uma prótese rígida; a distribuição das implantações formando um 

polígono, diminuição da plataforma oclusal, diminuição da inclinação das 

cúspides.  

Appleton et al. (2005), descreveram que à medida que as forças 

funcionais, advindas das próteses, são colocadas nos implantes, o osso é 

capaz de responder ao estresse e melhorar sua densidade e resistência, 

especialmente na metade da crista do corpo do implante durante os primeiros 

6 meses a um ano de carregamento. O carregamento progressivo muda a 

quantidade e densidade do contato implante-osso o que melhora o sistema de 

sustentação como um todo. 

Lee et al.(2007), definiram que o comprimento do implante é a dimensão 

que vai da plataforma ao ápice, e que o tamanho deste influencia na área de 
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possível retenção óssea. Fatores como oclusão, força mastigatória, número e 

posição dos implantes com as próteses afetam a distribuição das forças no 

osso adjacente ao implante.  

Machado et al. (2007), descreveram que estudos mostram que a perda 

óssea ao redor dos implantes, e a conseqüente perda destes, estão 

associadas a parâmetros biomecânicos de planejamento das próteses, 

característica dos implantes, ao padrão oclusal que deve levar em conta a 

natureza do arco antagonista, para melhor distribuição de forças. Estas forças 

podem levar à fratura dos parafusos de fixação ou a uma sobrecarga sobre o 

implante ou osso alveolar. Há um consenso na literatura de que os implantes 

perdem em média 1,8 mm de osso no primeiro ano, depois, está perda se 

estabiliza em 0,1 mm por ano. 

Misch (2008), descreveu que os princípios fundamentais controlam a 

qualidade e quantidade do osso que direta ou indiretamente suporta a função 

estomatognática. Um entendimento preciso dos conceitos modernos de 

fisiologia, metabolismo e biomecânica do osso é um pré-requisito essencial 

para a prática da clínica inovadora. Estes princípios são uma base objetiva 

para a elaboração de um plano de tratamento realista que possui uma alta 

probabilidade de atingir as expectativas estéticas e funcionais do paciente. 

Renouard e Rangert (2008), relataram que existem fatores que se 

constituem em riscos biomecânicos. A colocação de implantes ao longo de 

uma linha reta em uma restauração na região posterior permite que forças 

laterais induzam a inclinação adversa dos implantes. Se o eixo do implante for 

colocado em determinada distância do centro da coroa protética, ou quando a 

altura do complexo pilar-coroa é aumentada, pode existir um braço de 
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alavanca para o implante, com consequente risco de perda do parafuso ou 

fratura do componente do implante. 

Passanezi, Passanezi e Resende (2008), descreveram sobre a 

importância do conhecimento de como o sistema de implantes 

osseointegrados transmite, dissipa e neutraliza os vários tipos de força. Este 

conhecimento é essencial para estabelecer um protocolo compatível com o 

comportamento fisiológico do sistema estomatognático e para preservação dos 

implantes à longo prazo. As próteses devem ser fixadas firmemente aos 

implantes, para que não sejam geradas forças laterais. Está fixação deve ser 

conseguida com passividade, evitando assim, força de torque, tanto nos 

componentes protéticos, quanto no próprio osso alveolar de suporte. Devemos 

também respeitar a posição dos implantes, de modo que as cúspides de 

contenção cêntrica possam localizar-se o mais centralmente possível na fossa 

dos dentes antagonistas. 

Baggi, et al. (2008), citaram que o estresse peri-implantar está sujeito a 

variações clínicas, como tipo de antagonista, carga oclusal, posição do 

implante, rigidez da prótese, geometria do implante, variações que são 

determinantes na transmissão de estresse do implante ao osso e que podem 

afetar o sucesso do mesmo, e, realizaram uma pesquisa com 5 implantes 

comercialmente disponíveis no mercado, sendo 2 ITI implantes padrão (Institut 

Straumann AG, Basel, Suíça), 2 Nobel Biocare AB, Göteborg, Sweden),e 1 

implante Ankylos (Dentsply Friadent, Mannheim, Germany), com objetivo de 

calcular o estresse óssea em região de molares superiores e inferiores 

aplicando força lateral de 100 N e força de 250 N verticalmente por elementos 

finitos, foram utilizados na interface osso – implante a definição de indicadores 

de risco locais de falha óssea fisiológica e da ativação de reabsorção óssea . 
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Por conseguinte, assumindo um limite fisiológico de sobrecarga sobre o osso 

em compressão quando a máxima tensão principal de compressão excede 170 

à 190 N e no módulo de tensão quando a resistência à tração máxima excede 

100 à 130 N segundo Natali et al (2003). Encontraram força de compressão de 

36 à 375 N e força de tração de 18 à 100 N tanto em maxila como em 

mandíbula. Dentro das limitações do estudo, concluíram que simulações 

numéricas mostraram que o design do implante ( tanto em termos de diâmetro 

do implante, comprimento e geometria), afetam o mecanismo de transmissão 

de força na crista óssea, áreas corticais que podem ser afetados pela 

sobrecarga foram influenciada principalmente pelo diâmetro do implante, 

independentemente do comprimento do implante na interface osso –implante. 

No entanto, um aumento no comprimento do implante reduz o nível de tensão 

na região de osso esponjoso. Possíveis riscos de sobrecarga ocorreu no osso 

compacto ( devido aos componentes laterais de carga oclusal ) e tensão na 

interface entre o osso cortical e trabecular. Além disso, maior risco foi 

numericamente demonstrado para a colocação de implantes superiores do que 

para os inferiores. 

Mattos, Elias e Motta (2009), citaram que a oclusão é um fator 

importante para a determinação da direção do carregamento do implante e da 

prótese implantossuportada. As forças compressivas devem ser 

predominantes na oclusão da prótese, uma vez que o osso cortical tem maior 

resistência à compressão que à tração. 

Lan et al. (2010), concluíram em seu trabalho que para colocação de 

implantes com coroas esplintadas devem ser destacados os seguintes 

critérios: Tipo de carga (vertical ou oblíqua) é o fator principal que afeta 

significativamente a distribuição do stress no osso alveolar. A relação dos 
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ápices do implante (paralelo, convergente ou divergente) não influencia o 

stress ósseo de forma significativa. De uma visão puramente mecânica, corpos 

de implantes que são inclinados em posição distal na mandíbula posterior 

devem ser evitados. Um arranjo de implante convencional ou com ligeira 

inclinação mesial do segundo molar são sugeridos para aplicação sobre a 

mandíbula posterior. 

Machado et al. (2011), concluíram em seu artigo” Reabsorção óssea 

peri-implantar: comparação radiográfica sobre a influência de diferentes tipos 

de antagonistas”, que com os resultados obtidos e dos trabalhos levantados, a 

direção e a dissipação das cargas oclusais parecem ter mais importância do 

que o tipo de antagonista, sendo de vital importância no planejamento cirúrgico 

e protético a preocupação com biomecânica existente, para que não haja 

sobrecarga aos implantes e conseqüente reabsorção óssea. 

Fu, Hsu e Wang (2012), sugeriram que o carregamento funcional do 

implante imediato bem distribuído aumenta a osseointegração, porém está 

relação é muito delicada como qualquer contato prematuro ou interferência 

oclusal podendo contribuir potencialmente para a sobrecarga oclusal, que 

resultam em irreversível perda estrutural e biológica do implante. É importante 

distinguir entre carregamento do implante precoce e sobrecarga oclusal como 

eventual causa de peri-implantite a perda óssea ou falha do implante. 
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3.6 - Como é avaliada a biomecânica ? 

 

 3.6.1  - Análise Radiográfica 

 

Na Implantodontia, as radiografias panorâmicas representam exames 

complementares relevantes. Panorâmicas convencionais propiciam uma visão 

ampla das áreas que deverão receber implantes, sendo indispensáveis na 

avaliação de estruturas anatômicas e na determinação do comprimento ou do 

tamanho ideal dos implantes. Além do mais, diversas lesões ou patologias 

podem ser evidenciadas, ou mesmo diagnosticadas, por este tipo de exame. 

Smet et al. (2001),citaram que as diferenças nas medidas radiográficas 

entre as imagens intra-oral convencional, panorâmica e tomográfica não são 

estatisticamente significativas e apresentam uma precisão aceitável para as 

medições do nível ósseo. 

 Misch (2005), descreveu que nenhum sinal radiográfico generalizado é 

aparente em volta de um implante sob força oclusal excessiva, exceto na 

região da crista óssea, que demonstra perda óssea, mas pode ser mal 

diagnosticada como doença peri-implantar ocasionada por bactéria. 

Li et al. (2007), citaram que para avaliação da condição peri-implantar, a 

imagem radiográfica é fundamental. Contudo, a inspeção visual da imagem 

radiográfica no diagnóstico tem induzido a resultados conflitantes, sobretudo, 

em decorrência da subjetividade na interpretação. 
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Junior e Wassall (2011), relataram que as radiografias periapicais são 

úteis na análise dos locais onde os implantes serão instalados, pois além da 

acessibilidade, apresentam riqueza de detalhes e possibilitam a observação de 

defeitos e irregularidades no tecido ósseo. A técnica de escolha é a do 

paralelismo, que descreve o posicionamento do filme paralelo ao objeto e 

distante 40 cm do ponto focal de raios X, pois imagens com menor distorção 

são obtidas. Alguns trabalhos que compararam diversas técnicas radiográficas, 

quanto à precisão da medida do comprimento de implantes, relatam resultados 

superiores com a aplicação desta técnica. 

Silva, Freitas e Medeiros (2012) descreveram que a radiologia tem 

atribuído um valor igual a 25% de magnificência radiográfica nas panorâmicas, 

o que parece um percentual exagerado para uma área específica como o 

corpo mandibular. Na Implantodontia, a magnificência ou a ampliação de 25% 

no comprimento e na largura de um implante é fator limitante, pois, estruturas 

anatômicas e reabsorções ósseas dificultam a instalação de implantes com 

tamanhos ideais. 
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3.6.2  - Análise Tomográfico 

A utilização dos implantes osseointegrados diversificou as 

possibilidades de tratamento em pacientes edêntulos. A realização de um 

adequado plano de tratamento é de fundamental importância para o sucesso 

destes procedimentos. A tomografia computadorizada, que combina os 

conceitos radiográficos de finas camadas com as imagens computadorizadas 

junto a radiografia panorâmica, permite a identificação de estruturas 

anatômicas internas para o correto planejamento dos casos clínicos. 

Ajzen, et al. (2005), citaram que na tomografia computadorizada dental, 

as imagens das estruturas ósseas são captadas por um sensor e são 

trabalhadas, removendo-se as sobreposições das estruturas existentes em 

outros planos, facilitando assim a interpretação das imagens. A aquisição 

dessas imagens pode se dar por meio de cortes axiais seriados ou da técnica 

espiral, sendo que esta última reduz a dose de radiação e o tempo de exame, 

diminuindo o risco de movimentação do paciente. Após a realização dos 

cortes, o computador reconstrói as imagens, obtendo-se cortes transversais 

perpendiculares ao rebordo alveolar. Estas imagens são numeradas e podem 

ser localizadas por imagens axiais e panorâmicas. 

Nigro, Francischone e Francischone Junior, (2010), descreveram que os 

programas computadorizados para a manipulação de imagens obtidas a partir 

dos dados gerados pela tomografia computadorizada possibilitam melhorar os 

resultados finais de cada caso, graças à realização do planejamento virtual. 
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Nesse planejamento, em um espaço virtual, pode-se instalar os implantes, na 

quantidade, tamanho e posicionamento que melhor se adaptem a cada caso; 

além disto, ele fornece uma visão prévia das estruturas anatômicas de 

interesse, circunvizinhas à área cirúrgica. Esse processo possibilita, assim, 

uma visão prévia do ato cirúrgico. 

Junior e Wassall, (2011), citaram que a Academia Americana de 

Radiologia Oral e Maxilofacial recomenda que exames tomográficos devem 

fazer parte do planejamento de implantes por disponibilizarem a observação da 

região estudada em todas as dimensões. Entre as técnicas que atendem aos 

requisitos desejáveis, encontram-se as tomografias convencionais e as 

tomografias computadorizadas. Existem vários relatos na literatura que a 

tomografia computadorizada é o método que resulta maior precisão dentre as 

modalidades radiológicas. A tomografia computadorizada cone-beam foi 

introduzida em 2003 para avaliação e planejamento de sítios para colocação 

de implantes, havendo relatos de sua imagem ser semelhante em qualidade à 

tomografia computadorizada fan-beam, mas com uma dose de radiação muito 

menor. 
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3.6.3 - Análise Clínica 

 

Schimiti e Zortéa Jr., (2010), descreveram que o êxito de qualquer 

procedimento relacionado aos implantes depende muito do efeito e da 

correlação entre diversas variáveis que compõem uma equação que 

compreende: Biocompatibilidade do material do implante; Natureza 

macroscópica e microscópica da superfície do implante; Estado do leito do 

implante, com ausência de infecção e qualidade de tecido ósseo; Técnica 

cirúrgica; Cicatrização sem perturbações; Após a instalação da prótese, o 

desenho protético, devido às forças mastigatórias. 

Machado, et al. (2011 apud Baltazar, Vidigal, Brito 2000), descreveram 

que os sinais clínicos utilizados para o exame periodontal também apresentam 

grande valor para o exame peri-implantar. A supuração é altamente sugestiva 

de lesão avançada. O índice de sangramento a sondagem também deve ser 

utilizado assim como a profundidade de bolsa. 

Gehrke, Cabrera e Dedavid, (2011), citaram que os estudos sobre os 

implantes tem apresentado maior detalhamento sobre os materiais utilizados 

para sua realização e obtenção de resultados previsíveis. Assim, sabemos que 

a propriedade de superfície, em particular a composição e a estrutura dos 

implantes, tem uma importante função nos fenômenos que ocorrem na 

interface durante a resposta biológica. Vários tipos de tratamento superficial 

têm sido propostos nos últimos anos, pois sabemos que a rugosidade 

superficial é considerada como um importante fator para a osseointegração 



 

                                                                                                                                         58 

 

dos implantes, além disso, aumenta a área de contato entre osso/implante, 

pois ocorre um crescimento do tecido ósseo no interior das porosidades da 

superfície. O processo de osseointegração é definido como um contato direto 

entre o osso vivo e o implante a nível microscópico. Esse fenômeno tem sido 

demonstrado em diferentes modelos animais e em alguns artigos com 

histologia feita em implantes que tiveram de ser removidos de pacientes. 
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3.6.4 Análise Laboratorial 

 

Buser, et al. (2004), citaram que vários trabalhos têm buscado maneiras 

de melhorar a superfície do implante de modo a otimizar a adesão, proliferação 

e diferenciação celular de osteoblastos, reduzindo assim o tempo de início da 

síntese de matriz óssea e a união aos implantes osseointegrados e com isso 

reduzir o tempo de tratamento e aumentar ainda mais a longevidade dos 

implantes osseointegrados.   

Rubira, et al. (2010), concluíram que o processamento de imagens 

digitais obtidas por meio de microscopia eletrônica de varredura é uma 

ferramenta útil em pesquisas, uma vez que melhora o aspecto visual de certas 

áreas de interesse na imagem e assim fornece subsídios para a sua 

interpretação ou gerando outras imagens que possam ser submetidas a outras 

análises. Para tanto, é necessário estar familiarizado com as ferramentas dos 

programas disponíveis para processamentos de imagens. 
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4. Materiais e método  

 

Os materiais utilizados neste estudo foram um modelo de gesso tipo IV  

articulado (fig. 1), 10 dentes em NiCr polidos (fig. 2) e carbonos de 16 micras e 

200 micras (fig. 4), máquina de teste de compressão EMIC DL 10.000 (fig. 3) e 

um software para automação de ensaios TESC EMIC versão 3.04  com célula 

TRD 21 – 500 N. 

 

 

 

O método utilizado avalia-se a força aplicada na área de contato oclusal, 

no limite de força do osso para que não ocorra nenhuma alteração no tecido 

duro, foi necessário à confecção de um modelo de gesso tipo IV articulado, no 

qual, o côndilo inferior feito de gesso articula com a cavidade glenóide em 

resina acrílica a partir de um crânio seco, que representasse as proporções e 

relação entre as estruturas a serem testadas que seriam cinco dentes em NiCr 

representando o elemento 26 e cinco dentes em NiCr representando o 

elemento 36. 

Figura 1 - modelo de gesso articulado com dentes em 
NiCr 
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O modelo foi desenvolvido para obtenção de uma marcação nos dentes 

representando um ponto de contato através de carbono de 200 micras e de 16 

micras. Foi medido o diâmetro destas áreas de contato nos dentes em um 

microscópio eletrônico com lente objetiva de 10x, objetivando ter resultados 

para sabermos as tensões aplicadas ao osso. 

 

 

 

 

Foram realizados testes de compressão em uma máquina de 

compressão (EMIC DL 10.000) com força de 200N e 250N, no qual, foram 

avaliados em um software para automação de ensaios TESC EMIC versão 

3.04  com célula TRD 21 – 500 N. 

 

Figura 2 - marcação do carbono em microscópio eletrônico   
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Sobre o modelo foi utilizado uma célula de 500 N, no qual, foi realizado 

tentativas de carga de 50 N à 250 N aplicadas diretamente na arcada superior 

sendo que a arcada inferior apoiada na base da máquina.  

Com 150 N existe marcação visível do carbono de 200 micras. Os 

ensaios foram repetidos para 200 e 250 N. 

 

                      . 

 

 

 

 

Figura 3 - máquina de testes EMIC 

Figura 4 - ensaio mecânico sobre o modelo 
com o carbono em posição 
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5. Estatística 

 

Para avaliarmos os resultados foram propostos 4 critérios que são:  

1 - Existe diferença entre a marcação de diferentes carbonos ? 

(considerando carbonos diferentes com força iguais ou diferentes) ,  

2 - Existe diferença entre a marcação de diferentes forças? 

(considerando forças diferentes com carbono iguais ou diferentes) , 

 3 - Existe efeito de interação entre carbono e força ? (considerando 

carbonos iguais com força iguais ou diferentes e considerando forças iguais 

com carbonos iguais ou diferentes) ,     

4 - Qual a área média observada em cada carbono? 

 

 - Análises dos dados 

A análise dos dados baseia-se em métodos estatísticos não 

paramétricos e a análise descritiva dos dados através de tabela de 

contingência  e gráfico Box Plot. A utilização dos métodos não paramétricos é 

eficaz quando as premissas dos testes de significância paramétrica não são 
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atendidas. Tais premissas são: A população a ser estudada possui distribuição 

normal ; as variáveis do estudo proposto são de nível intervalar. 

A tabela de contingência consiste no propósito de estudar a relação 

entre duas variáveis de classificação. Inicialmente realizou-se a análise 

descritiva da marcação de acordo com o carbono utilizado e a força aplicada, 

com o objetivo de verificar qual variável foi mais significativa com relação à 

força aplicada, tipo de carbono e a média da área encontrada na marcação. O 

resultado pode ser observado na tabela abaixo. 

 

 

Tabela 1: Análise descritiva da marcação 

Carbono Força Média Desvio Padrão IC 95% N 

200 micras 

250N 8,5223 3,75962 6,192 - 10,853 10 

200N 8,1537 4,50947 5,359 - 10,949 10 

Total 8,3380 4,04521 6,565 - 10,111 20 

16 micras 

250N 4,4061 2,98934 1,786 - 7,026 5 

200N 2,5458 1,48271 1,246 - 3,845 5 

Total 3,4759 2,43106 1,969 - 4,983 10 

Total 

250N 7,1502 3,95904 5.147 - 9.154 15 

200N 6,2844 4,60313 3.955 - 8.614 15 

Total 6,7173 4,24142 5.199 - 8.235 30 

 

 

 

Nota-se que as marcações com carbono de 200 micras foram 

superiores aquelas com carbono de 16 micras independente da força aplicada, 

porém as marcações dos dentes inferiores com forças diferentes no carbono 

de 16 micras não marcaram. 

Para avaliar se os dados são adequados para a análise avaliou-se a 

homogeneidade das variâncias pelo teste de Levene. O nível de significância 
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adotado foi de 5%. O teste de Levene comprovou a homogeneidade das 

variâncias (F = 1.918 ; p = 0,151), o que permite continuar com a ANOVA 

fatorial. 

Dando continuidade a análise efetuou-se a ANOVA fatorial tendo como 

fatores as variáveis carbono, força e o termo de interação carbono-força, e 

como variável dependente a marcação.  

 

Os resultados são apresentados a seguir. 

 

 

Tabela 2: ANOVA fatorial 

Paramêtros Soma dos 

Quadrados 

gl Média 

Quadrada 

F p 

Modelo 

corrigido 
166,931 3 55,644 4,078 ,017 

Intercepto 930,462 1 930,462 68,191 ,000 

Carbono 157,600 1 157,600 11,550 ,002 

Forca 8,280 1 8,280 ,607 ,443 

Carbono * 

Forca 
3,709 1 3,709 ,272 ,607 

Erro 354,770 26 13,645   

Total 1875,374 30    

Total corrigido 521,701 29    

 

 

Os resultados de F e P no item carbono os valores apresentam-se 

distantes, no qual, conclui-se que existe uma diferença e nos itens força e 

carbono-força apresenta-se com as medidas próximas, no qual, indica que não 

existe uma diferença. 

Os resultados indicam que o modelo é significativo (F = 4,078 ; p = 

0,017), sendo a variável carbono a única que foi significativa pois apresenta-se 
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menor que 5% no item P demonstrando uma real diferença (F = 11,550 ; p = 

0,002). A variável força (F = 0,607 ; p = 0,443) e o termo de interação carbono-

força (F = 0,272 ; p = 0,607) não foram significativos, pois apresentam-se 

maior que 5% no item P, no qual, a probabilidade da diferença ser fruto do 

acaso. 

Assim, os resultados podem ser interpretados da seguinte forma: a 

diferença na marcação se deve principalmente ao carbono utilizado, ou seja, a 

utilização do mesmo carbono, mas sob forças diferentes não acarretam 

diferenças significativas na marcação. O que acarreta diferença na marcação é 

utilização do carbono, nesse sentido o carbono 200 micras apresenta escore 

superior ao carbono 16 micras em qualquer condição. O ganho na marcação 

com a utilização do carbono 200 micras em contraste com o carbono de 16 

micras é de 5,608 unidades (t = 2,772 ; p = 0,010). 

 

Os gráficos abaixo ilustram bem os resultados obtidos. 

 

Gráfico 1: Efeito de Interação carbono*força 
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Nota-se no gráfico 1 a ausência do efeito de interação ilustrado pelo 

paralelismo mais acentuado do que a tendência ao cruzamento das linhas .  

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Efeito do carbono na marcação sob diferentes forças 
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O gráfico 2 ilustra como o resultado da marcação é efeito do carbono. O 

mesmo carbono sob forças diferentes implicam em resultados semelhantes de 

marcação. Mas carbonos diferentes sob a mesma força ou sob forças 

diferentes implicam em resultados diferentes na marcação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Resultados 
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1- Sim existe diferença na marcação de diferentes carbonos e 

diferentes forças. 

2- Sim existe diferença na marcação de diferentes forças mesmo 

com carbonos iguais e diferentes. 

3- Existe diferença entre carbonos diferentes entre forças iguais 

somente. 

4-            Encontramos as seguintes médias: 

 

 8,3380 mm² - indica a média do carbono de 200 micras  

         ( considerando as duas forças) 

 3,4759 mm² - indica a média do carbono de 16 micras            

         (considerando as duas forças) 

 7,1502 mm² - indica a média com força de 250 N  

         (considerando os dois carbonos) 

 6,2844 mm² - indica a média com força de 200 N  

         (considerando os dois carbonos) 

 6,7173 mm² - indica a média geral da amostra  

         (considerando as duas forças e os dois carbonos) 

 

Na tabela 1 mostra-se as áreas marcadas pelo carbono e as forças 

utilizadas, demonstrando que as marcações com carbono de 200 micras foram 

superiores aquelas com carbono de 16 micras independente da força aplicada. 

A tabela 2 demonstra as diferenças testadas para ver o grau de 

confiabilidade das amostras, no parâmetro modelo corrigido indica que 

obtivemos diferenças reais e não foi ao acaso onde p maior que 5%, o 

parâmetro carbono demonstra que a diferença ocorreu nesta variável, o valor p 



 

                                                                                                                                         70 

 

menor que 5% indica que há diferença entre o carbono de 200 micras e de 16 

micras, e, na tabela descritiva percebemos que a marcação é maior no 

carbono de 200 micras. Os parâmetros força e a interação carbono/força não 

foi significativa com o valor de p maior que 5%, conclui-se que a diferença na 

marcação se deve principalmente ao carbono utilizado, ou seja, a utilização do 

mesmo carbono, mas sob forças diferentes não acarretam diferenças 

significativas na marcação. O que acarreta diferença na marcação é a 

utilização do carbono, nesse sentido o carbono de 200 micras apresenta 

escore superior ao carbono de 16 micras em qualquer condição. 

 

Avaliando as áreas de contato oclusal encontradas nos dentes de NiCr 

para com o carbono de 16 micras e de 200 micras com forças de 200 e 250 N 

chegamos aos seguintes resultados: 

 

Tabela 3 : Áreas encontradas na marcação dos dentes 

 

 A B C D E F 

 
Sup 200M 
250 N 

Inf 200M 
250N 

Sup 16M 
250N 

Sup 200M 
200N 

Inf 200M 
200N 

Sup 16M 
200N 

Mod 1 10,1 14,06 4,9 12,0 16,0 4,3 

Mod 2 5,91 7,16 4,6 6,3 4,0 1,1 

Mod 3 5,18 7,68 2,1 5,2 2,4 1,8 

Mod 4 11,62 4,68 9,0 5,5 7,9 1,6 

Mod 5 14,29 4,54 1,4 14,2 8,1 4,0 

Média 9,42 7,624 4,406 8,644 7,664 2,546 

Desvio 
Padrão 3,85 3,87 2,99 4,17 5,26 1,48 

 

 

 

 

1 – Força de 250 N com marcador de 200 micras  

dentes superiores: média da área de contato oclusal – 9,4 mm² 
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dentes inferiores: média da área de contato oclusal – 7,6 mm² 

 

 

2 – Força de 250 N com marcador de 16 micras 

          dentes superiores: média da área de contato oclusal – 4,4 mm² 

  

          dentes inferiores: média da área de contato oclusal –  não marcou 

 

3 – Força de 200 N com marcador de 200 micras 

          dentes superiores: média da área de contato oclusal – 8,6 mm² 

   

          dentes inferiores: média da área de contato oclusal – 7,7 mm² 
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4 – Força de 200 N com marcador de 16 micras 

          dentes superiores: média da área de contato oclusal – 2,5 mm² 

    

          dentes inferiores: média da área de contato oclusal – não marcou 

 

Para avaliar-se as tensões aplicadas ao osso utiliza-se a fórmula – 

tensão = força / área, deste modo chega-se à conclusão que as forças 

realizadas nestes testes juntamente com as médias das áreas encontradas 

pode-se chegar ao seguinte resultado: 

 

 - Tensão aplicada ao osso na força de 250 N         

       - marcador de 200 micras              T = 250 /8,5   - T = 29,5 N/mm² 

       - marcador de 16 micras                T = 250/ 4,4   - T = 56,8 N/mm² 

 

 - Tensão aplicada ao osso na força de 200 N 

       - marcador de 200 micras              T = 200 /8,1   - T = 24,7 N/mm² 

       - marcador de 16 micras                T = 200/ 2,5   - T = 80,0 N/mm² 

7.       Discussão 
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Observa-se que o osso disponível é um fator importante na 

implantodontia. A resistência óssea está diretamente relacionada à densidade 

ou qualidade do osso ao redor do implante, com características próprias para 

cada região da cavidade oral, na região posterior de mandíbula a qualidade 

óssea apresenta-se com osso cortical poroso e trabecular grosso, no qual, a 

nutrição sanguínea é menor e a carga oclusal transferida para os parafusos e 

osso adjacente é elevada apresentando maior reabsorção, no qual, o domínio 

da oclusão é um determinante imperativo para o sucesso das reabilitações 

orais, proporcionando uma adequada distribuição dos contatos e guias de 

desoclusão favoráveis, lembrando que além da baixa qualidade óssea na 

região posterior da mandíbula e quantidade óssea provocada pela atrofia desta 

região muitas vezes pode alcançar o nível do teto do canal mandibular, 

estabelecendo assim uma altura óssea insuficiente entre a crista óssea e o 

canal mandibular para instalação de implantes. O objetivo da oclusão em 

próteses implanto-suportadas é minimizar as sobrecargas sobre à interface 

implante/osso, no qual, o carregamento imediato revelou resultados 

satisfatórios e promissores possibilitando ainda a reabilitação funcional e 

psicossocial dos pacientes em um tempo consideravelmente reduzido, desde 

que respeitados alguns pré-requisitos como uma excelente estabilidade 

primária dos implantes, adequado tratamento de superfície e estabilização dos 

mesmos através da esplintagem, além de uso de materiais protéticos 

biocompatíveis, suporte ósseo adequado, localização e número de implantes, 

comprimento de implantes, inclinação e distribuição no arco, dimensão vertical 

de oclusão, altura e inclinação de cúspides. Critérios foram propostos para que 

fosse estabelecido o sucesso de um implante como a imobilidade do implante, 
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ausência de radiolucidez na região peri-implantar ao exame radiográfico, perda 

óssea vertical anual inferior a 0,2 mm após o primeiro ano em função, ausência 

de abscesso, dor, parestesia ou violação do canal mandibular, taxa de sucesso 

de 85% após cinco anos de observação e 80% no período de 10 anos. 

(Smet et. al (2001), Carvalho et. al (2004), Kim et. al (2005), Levin, Laviv e 

Schawartz-Arad (2006), Isidor (2006), Bernardes et. al (2006), Santos et. al 

(2007), Ostman (2008), Gross (2008), Sanitá et. al (2009), Pimentel et. al 

(2010), Casado et. al (2011), Raimundo, Carvalho e Damis (2012), Vidal, 

Rescala e Rosalém (2013), Morashini et. al (2013). 

 

As falhas dos implantes estão relacionadas principalmente devido à 

sobrecarga oclusal, a baixa resistência óssea ao redor do implante e está 

sobrecarga deve-se à inexistência de ligamento periodontal, o que limita 

grandemente a propriocepção e torna muito deficiente o sistema de 

amortecimento da raiz implantar, outro fator é a contaminação bacteriológica, 

no qual, um sistema que utiliza um parafuso para unir o intermediário ao 

implante, o gap é observado entre essas duas partes. As falhas biológicas são 

advindas da penetração de bactérias por esse espaço e conseqüente 

colonização das partes internas do implante, formando um nicho bacteriano 

nessa região. Os patógenos periodontais que colonizam os locais implantados 

podem ser transmitidos pelos dentes naturais, portanto, a eliminação destes 

patógenos da cavidade oral antes da colocação dos implantes pode inibir a 

colonização e reduzir os riscos de peri-implantite e um esquema oclusal 

inadequado concentrando estresses no tecido ósseo peri-implantar favorece 

fracassos como afrouxamento do intermediário, perda de retenção, fratura do 

parafuso do abutment, fratura dos materiais restauradores, falhas na interface 
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de cimentação, fratura do implante e perda da osseointegração, no qual, a 

densidade óssea é um fator de fundamental importância que inicialmente não 

apenas fornece imobilização mecânica do implante durante a cicatrização, mas 

também permite a distribuição e transmissão dos estresses da prótese para 

interface implante/osso após a cicatrização.  

(Miranda (2002), Buchmann et. al (2003), Misch (2005), Renouard e Nisand 

(2006), Nikolopoulou e Ktena-Agapitou (2006), Pita et. al (2008), Carlsson 

(2009), Zanivan, Elias e Daróz (2009), Cerbasi (2010), Dalago et. al (2011), 

Furrer et. al (2011), Urban et. al (2012). 

 

Observa-se que os tipos e os princípios básicos de oclusão para os 

implantes osseointegrados são, de forma geral, baseados nos princípios 

oclusais de reabilitação em dentes naturais, no qual, alguns paralelos são 

traçados nas diferenças biofisiológicas entre dentes naturais e implantes, na 

dentição natural os mecanorreceptores periodontais promovem a sensibilidade 

tátil e nos implantes se dá pela osseopercepção, no qual, a sensibilidade tátil é 

baixa. Nos dentes naturais existem os ligamentos periodontais que permitem 

um deslocamento axial de 25-100 micrômetros e lateral de 56-108 micrômetros 

frente a um carregamento funcional, sendo que no implante essa 

movimentação é mínima, cerca de 3-5 micrômetros axialmente e lateralmente 

de 10-50 micrômetros. A capacidade perceptiva em oclusão dentária natural é 

de aproximadamente 20 micrômetros, na oclusão de uma prótese dente-

implante é em torno de 40 micrômetros e, na oclusão exclusiva de implantes 

tal capacidade perceptiva é em torno de 64 micrômetros. Durante os contatos 

dentários de leve ou moderada intensidade na posição de máxima 

intercuspidação, deve existir um alívio de aproximadamente 30 micrômetros 
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entre a face oclusal da prótese e o arco oposto, para que durante os contatos 

intensos as próteses implanto-suportadas e os dentes se contatem 

simultaneamente. Esse alívio ou infra-oclusão permite compensar as 

diferenças biomecânicas entre dentes e implantes, evitando sobrecargas aos 

implantes e a intrusão dos dentes em seus respectivos alvéolos. A força de 

mordida, como a mais intensa força natural aplicada nos dentes e, portanto 

nos implantes, ocorre durante a mastigação. São principalmente direcionadas 

perpendicularmente ao plano oclusal nas regiões posteriores, variando de 22,3 

N à 195,8 N, nos dentes naturais, uma força de 124,6 N foi necessária para 

mastigar uma cenoura crua e de 93,45 N para mastigar carne. 

(Kim et. al (2005), Gross (2008), Rilo et. al (2008), Scott e Ash (1966 apud 

Misch 2008), Graf H. (1969 apud Misch 2008), Klineberg, Trulsson e Murray 

(2012).  

 

Sugere-se que a média em que o osso deve ser submetido à tensão é 

de 167 N, este valor é o limite para início da reabsorção óssea. Mecanismos 

de otimização das forças oclusais onde se pode atuar são variados: coroa, 

mesa oclusal, pilar e implantes. A coroa pode ser de liga nobre, cerâmica ou 

acrílica. Estudos mostram que as forças de mordida em pacientes portadores 

de próteses fixas apoiadas sobre implantes osseointegrados são comparáveis 

aos pacientes com dentes naturais. Fisiologicamente, é desejável que as 

forças atinjam o tecido ósseo peri-implantar através da remodelação. Para 

tanto, quando necessário, alguns procedimentos de proteção ao complexo de 

sustentação devem ser utilizados como: a ferulização entre dois ou mais 

implantes através de uma prótese rígida; a distribuição das implantações 

formando um polígono; diminuição da plataforma oclusal; diminuição da 
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inclinação das cúspides; considerar cada raiz dental como requerendo um 

implante; empregando dois implantes para cada dente multirradicular, na 

impossibilidade por falta de espaço, devemos utilizar implantes de diâmetro 

maior, preferencialmente de comprimento superior a 10 mm e de forma cônica, 

a colocação de implantes com posicionamento levemente divergentes em uma 

restauração na região posterior evitando que as forças laterais induzam a 

inclinação adversa dos implantes. O carregamento funcional do implante 

imediato bem distribuído acelera a osseointegração, porém está relação é 

muito delicada como qualquer contato prematuro ou interferência oclusal 

podendo contribuir potencialmente para a sobrecarga oclusal, que resulta em 

irreverssível perda estrutural e biológica do implante. 

(Braun et al. (1995), Çiftçi e Canay (2000), Miranda (2002), Bakke et. al (2002), 

Dejak et. al (2003), Embacher Filho (2004), Appleton et. al (2005), Lee et. al 

(2007), Machado et. al (2007), Misch (2008), Renouard e Rangert (2008), 

Passanezi, Passanezi e Resende (2008), Mattos, Elias e Motta (2009), Lan et. 

al (2010), Machado et. al (2011), Fu, Ting e Wang (2012). 

 

Na implantodontia, as radiografias panorâmicas representam exames 

complementares relevantes, no qual, propiciam uma visão ampla das áreas 

que deverão receber implantes, sendo indispensáveis na avaliação de 

estruturas anatômicas e na determinação do comprimento ou do tamanho ideal 

dos implantes. A radiografia tem atribuído um valor igual a 25% de 

magnificência radiográfica nas panorâmicas, o que parece um percentual 

exagerado para uma área específica como o corpo mandibular. As radiografias 

periapicais são úteis na análise dos locais onde os implantes serão instalados, 

pois além da acessibilidade, apresentam riqueza de detalhes e possibilitam a 
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observação de defeitos e irregularidades no tecido ósseo, no qual, nenhum 

sinal radiográfico generalizado é aparente em volta de um implante sob força 

oclusal excessiva, exceto na região da crista óssea, que demonstra perda 

óssea, mas pode ser mal diagnosticada como doença Peri-implantar 

ocasionada por bactéria. 

(Smet et. al (2001), Misch (2005), Li et. al (2007), Junior e Wassall (2011), 

Silva, Freitas e Medeiros (2012). 

 

Observa-se que a tomografia computadorizada, que combina os 

conceitos radiográficos de finas camadas com as imagens computadorizadas 

junto à radiografia panorâmica, permite a identificação de estruturas 

anatômicas internas para o correto planejamento de casos clínicos, 

possibilitando melhorar os resultados finais de cada caso, graças à realização 

do planejamento virtual proporcionado pelos programas para manipulação de 

imagens obtidas a partir dos dados gerados pela tomografia computadorizada. 

Neste planejamento, em um espaço virtual, pode-se instalar os implantes, na 

quantidade, tamanho e posicionamento que melhor se adaptem a cada caso, 

além disto, fornecer uma visão prévia das estruturas anatômicas de interesse, 

circunvizinhas à área cirúrgica. 

(Ajzen et. al (2005), Nigro, Francischone e Francischone Junior (2010), 

Junior e Wassall (2011). 

 

Observa-se que o êxito de qualquer procedimento relacionado aos 

implantes depende muito do efeito e da correlação entre diversas variáveis que 

compõem uma equação que compreende: biocompatibilidade do material do 

implante; natureza macroscópica e microscópica da superfície do implante; 
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estado do leito do implante, ausência de infecção e qualidade do tecido ósseo; 

técnica cirúrgica; cicatrização sem traumas; o desenho protético após a 

instalação dos implantes. Os sinais clínicos utilizados para o exame 

periodontal também apresentam grande valor para o exame peri-implantar. A 

supuração é altamente sugestiva de lesão avançada. O índice de sangramento 

à sondagem também deve ser utilizado assim como a profundidade de bolsa. 

 (Baggi et. al (2008), Schimiti e Zortéa Jr. (2010), Machado et. al (2011 apud 

Baltazar, Vidigal e Brito 2000). 

 

Estudos sobre os implantes tem apresentado maior detalhamento sobre 

os materiais utilizados para sua realização e obtenção de resultados 

previsíveis. Assim, sabemos que a propriedade de superfície, em particular a 

composição e a estrutura dos implantes, tem uma importante função nos 

fenômenos que ocorrem na interface durante a resposta biológica. Vários tipos 

de tratamento superficial têm sido propostos nos últimos anos, pois sabe-se 

que a rugosidade superficial é considerada como um importante fator para a 

osseointegração dos implantes, além disso, aumenta a área de contato entre 

osso/implante, pois ocorre um crescimento de tecido ósseo no interior das 

porosidades de superfície. Estudos vêm buscando maneiras de melhorar a 

superfície do implante de modo a otimizar a adesão, proliferação e 

diferenciação celular de osteoblastos, reduzindo assim o tempo de início da 

síntese de matriz óssea e a união aos implantes osseointegrados e com isso 

reduzir o tempo de tratamento e aumentar ainda mais a longevidade dos 

implantes osseointegrados. O processamento de imagens é uma ferramenta 

útil em pesquisas, uma vez que melhora o aspecto visual de certas áreas de 

interesse na imagem e assim fornece subsídios para a sua interpretação ou 
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gerando outras imagens que possam ser submetidas a outras análises. Para 

tanto, é necessário estar familiarizado com as ferramentas dos programas 

disponíveis para processamento de imagens. 

(Buser et. al (2004), Araújo et. al (2005), Rubira et. al (2010), Gehrke, Cabrera 

e Dedavid, (2011) ). 

 

As forças que agem sobre os implantes podem ser definidas como força 

de compressão, força de tensão e força de cisalhamento. A força de tensão 

tende a manter a integridade da interface osso/implante, enquanto as forças de 

compressão e de cisalhamento tendem a separar a interface osso/implante. 

Quando colocadas em função, os implantes são submetidos à cargas oclusais, 

estas cargas podem variar drasticamente em grandeza, freqüência e duração, 

dependendo dos hábitos parafuncionais do paciente. Forças mastigatórias 

variam muito durante as etapas da mastigação e diversos autores têm avaliado 

sua magnitude, no qual, HARALDSON et al. (1977) analisaram em sua 

pesquisa com 19 pacientes selecionados entre 165 pacientes que tinham sido 

reabilitados com implantes orais osseointegrados há 7 anos, apresentando 

força máxima de mordida de 144,4 N. Richter et al (1995), apresentaram em 

seu estudo força vertical dede 60 a 120 N na prótese parcial fixa ligando 

implantes a dente durante a mastigação. Molares e pré-molares sozinhos 

realizaram força máxima vertical de 120 a 150 N. Mordida em oclusão cêntrica 

apresentou uma carga de 50 N para ambos os pilares naturais e artificiais. As 

prematuridades oclusais na restauração do implante foram menores do que 

200 micras de altura e não mostrou nenhum aumento significativo do nível de 

carga do implante. Braun et al (1995), utilizaram um novo dispositivo para 

medir e registrar a força de mordida bilateral na região de molar e pré-molar 
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que acreditaram ser mais confortável para o paciente e por ser um dispositivo 

elástico e está em conformidade com as superfícies oclusais dos dentes, no 

qual, os sujeitos experimentais são menos relutantes em registrar as forças 

máximas verdadeiras do que em estudos anteriores, no qual, relataram um 

média de força máxima de mordida de 209 N. Mornenburg et al (2002), 

realizaram uma pesquisa com nove pacientes sendo 8 mulheres e 1 homem 

com média de idade de 52 anos, todos os pacientes foram reabilitados com 

três unidades de apoio por dois implantes que cobriam o centro de mastigação 

na mandíbula ou maxila, a partir do primeiro ou segundo pré-molar, as 

restaurações tinham sido utilizadas por 6 meses e nenhum paciente se 

queixou de desconforto ou dor neste período, obtiveram como resultado desta 

pesquisa uma força de 220 N de força máxima mastigatória na ponte de três 

elementos, 91 N de média no dente anterior e 129 N de média no dente 

posterior. Miyata et al., realizaram um estudo em cinco macacos durante 3 

meses, aplicando sobrecarga oclusal, no qual, foi utilizado um grupo controle 

sem contato oclusal e outro grupo com contatos prematuros interceptivos de 

100 micras, 180 micras e 250 micras, após a aplicação de força nos contatos 

prematuros, os implantes foram removidos num corte em bloco e avaliados, 

chegando a conclusão que os níveis de osso na crista para 100 micras e os 

implantes sem contato oclusal foram similares, entretando, houve uma 

diferença significativa de perda óssea nos contatos de 180 e 250 micras com 

carga prematura moderada.  Ao longo dos anos os pesquisadores buscam 

correlacionar à distribuição de cargas e a área de contato oclusal, muitos 

autores realizaram pesquisas que sempre se deparavam com algumas 

limitações na execução dos projetos, como a metodologia em aferir as 

marcações das áreas nas dentições. No presente estudo, foram realizados 



 

                                                                                                                                         82 

 

testes biomecânicos com o objetivo de analisar a área encontrada na 

superfície oclusal com forças de 200 e 250 N, que são justificados com 

estudos anteriores sobre força máxima de mordida, no qual, Haraldson et al 

(1977), encontraram em sua pesquisa uma média de força de 12,9 e 17,1 N na 

mordida suave, ao mastigar variou de 41,4 e 55,4 N e a média para os valores 

de máxima força de mordida foi de 42 e 412 N. A força máxima média para os 

homens foi 186,6 N, e para as mulheres, 115,9 N. Esta diferença não foi 

estatisticamente significativa. A correlação entre os diferentes níveis de força 

de mordida foi moderada a forte. Braun et al (1995), utilizaram um dispositivo 

elástico na região de pré-molares e molares, no qual, encontraram força de 

209 N, Mornenburg et al (2002), analisaram as forças que incidem em uma 

ponte de três elementos sobre implantes sendo utilizado dois pilares em região 

de pré-molar e molar, no qual, encontraram uma força de 220 N sobre a ponte, 

no pilar anterior uma força de 91N e no pilar posterior uma força de 129 N, 

Baggi et al (2008), em uma pesquisa com 5 sistemas de implantes através de 

estudo de elementos finitos tanto em maxila como em mandíbula avaliaram 

uma força de compressão de 36 à 375 N e força de tração de 18 à 100 N. Para 

conseguir imprimir a marcação dessas forças em dente neste trabalho foi 

utilizado dois carbonos sendo o primeiro de 16 micras de espessura e o 

segundo com 200 micras de espessura, baseado nos estudos de Miyata et al 

(1998, 1999, 2002), no qual, pesquisaram em macacos a relação de 

prematuridade oclusal com reabsorção óssea, encontrando resultados com  

prematuridade de 100, 180 e 250 micras de registro interoclusal, no qual 

concluíram que os níveis de osso na crista para 100 micras e os implantes sem 

contato oclusal foram similares, entretando, houve uma diferença significativa 

de perda óssea nos contatos de 180 e 250 micras com carga prematura 
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moderada, justificando a utilização dos cabonos no presente estudo. A região 

de molares estudadas nesta pesquisa apresentou uma área de 8,33 mm² para 

o carbono de 200 micras e uma área de 3,47 mm² no carbono de 16 micras 

para as duas forças aplicadas (200 e 250 N), sendo que o carbono de 16 

micras não apresentou marcação em dentes inferiores, justificando a região de 

molares inferiores no qual recebem maior carga mastigatória. Riise (1982) 

analisou a influência do nível de força ao apertar os dentes sobre o número de 

contatos oclusais. Ele inspecionou e contou cada ponto marcado durante uma 

leve pressão com ajuda de folhas de plástico fina e colorida de um lado e 

observou um aumento significativo de pontos de contato com a pressão do 

disco, mais tarde, Riise e Ericsson (1983) em comparação a distribuição dos 

contatos oclusais entre a luz e o lado de pressão com o marcador, verificou 

que o aumento no número de contatos do lado de pressão do marcador foi 

maior para os dentes anteriores que para os molares, embora a contagem dos 

pontos marcados é um simples e clinicamente aceitável método pois foi por 

inspeção visual, há uma certa limitação destes dados, pois o reconhecimento 

do ponto marcado requer decisão subjetiva de um operador.  Gurdsapsri et al. 

(2000), avaliaram a área de contato dos dentes anteriores e posteriores 

separadamente quanto ao nível de apertamento, utilizou silicone preto com 50 

micras de espessura, a hipótese do estudo foi “ a área de contato oclusal 

aumenta simplesmente com o aumento dos níveis de apertamento, 

independente da região na arcada dentária”, chegando a conclusão de que o 

osso apresenta uma densidade e há presença de ligamento periodontal no 

qual permite um movimento do dente durante um forte apertamento. Quanto 

maior a força de apertamento, mais próximo fica a intercuspidação dos dentes 

antagonistas, diminuindo o espaço dos dentes, esta diminuição parece resultar 
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em um aumento da área de contato oclusal, no qual, os dentes procuram uma 

posição ao ponto de equilíbrio de dissipação das forças. Este estudo revelou 

que as áreas de contato oclusal dos pré-molares e molares aumentava de 

acordo com o aumento da força enquanto que os dentes anteriores não o 

fizeram, assim a hipótese nula deste estudo, que “a área de contato oclusal 

aumenta simplesmente com um aumento na força de mordida, 

independentemente da região do arco dental” foi rejeitada. Hidaka et al (1999), 

concordaram com estudos anteriores que quando a força de mordida é 

aumentada, aumenta-se a área de contato oclusal e é mais evidente em 

dentes posteriores do que os anteriores, utilizaram em seu estudo um sistema 

de medição Dental pré-escala que avalia a força de mordida e a área de 

contato oclusal em cada dente na posição de intercuspidação que utiliza uma 

folha de marcação, no qual foram utilizadas dois tipos de espessura, uma com 

97 micras de espessura e outra com 800 micras de espessura(utilizaram cera), 

o primeiro marcador foi utilizado para a medição precisa de força de mordida , 

a área de contato oclusal e a pressão média e o segundo marcador foi utilizado 

para detectar o contorno dos dentes e o local dos contatos oclusais, na sua 

pesquisa utilizaram um força de 520 N no qual representavam 30% de força 

voluntária expressando 14 mm² de área de contato oclusal e uma pressão de 

393 Kgf/cm², com 60% de força voluntária chegaram a 806 N de força 

expressando uma área de contato oclusal de 21.3 mm² e uma pressão de 394 

kgf/cm² e quando em máxima força voluntária de 1181 N expressando 30.2 

mm² de área de contato oclusal e uma pressão de 412 kgf/cm², quando 

avaliado todos os dente e do lado preferido da mastigação encontrou-se uma 

força de 148,2 N apresentando uma área de contato de 28,6 mm² com 30% do 

máximo de apertamento, 109,6 N de força apresentando uma área de contato 
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oclusal de 14,7 mm² com 60% do máximo apertamento e 8 N de força 

apresentando uma área de 2,24 mm² com 100% de apertamento. O autor 

concorda com Riise e Ericsson (1983), que a área de contato oclusal aumenta 

assim que a força oclusal aumenta e que acontecem mais em dentes 

posteriores e que essas áreas apresentam-se mais nos movimentos 

mastigatórios, no lado preferido da mastigação. Kumagai et al (1999), 

realizaram testes parecidos com hidaka et al (1999), com o sistema Dental pré-

escala com apertamento de 20%,40%,60%,80% e 100% de máximo 

apertamento, dividindo-se em cinco regiões, molar direito, pré-molar direito, 

dentes anteriores, pré-molar esquerdo e molares esquerdo foram utilizados 

registros oclusais de poliéter e utilizaram três parâmetros, força oclusal, área 

de contato oclusal e proporção de força oclusal em cada região da arcada 

dentária. Concordando com Hidaka et al (1999), em que as áreas aumentavam 

conforme a força de mordida era aumentada e que apresentou-se maior em 

região de molares, no qual apresentou força de 365.2 N nos molares direito 

com área de 10 mm², nos molares esquerdo força de 353.4 N com área de 

9.5mm².No atual estudo encontrou-se uma tensão ao osso de 29,5 N/mm² na 

aplicação de força de 250 N com carbono de 200 micras e de 56,8 N/mm² no 

carbono de 16 micras e uma tensão de 24,7 N/mm² com força de 200 N com 

carbono de 200 micras e tensão de 80 N/mm² no carbono de 16 micras, no 

qual, Çiftçi e Canay (2000), descreveram que o osso deve ser submetido à 

tensão máxima de 167 N, este valor é o limite para início da reabsorção óssea, 

no qual, Natali et al (2003), em seu estudo estipularam que o limite fisiológico 

para reabsorção óssea que em força de compressão varia de 170 à 190 N e 

com força de tensão de 100 à 130 N e Baggi et al (2008), citou em seu artigo 
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que o limite da reabsorção óssea em força de compressão varia de 36 à 375 N 

e força de tração de 18 à 100 N tanto em maxila como em mandíbula. 
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8.        Conclusão 

 

Conclui-se que para a reabilitação com implantes em região posterior 

de mandíbula deve-se atentar a biomecânica dos implantes e as próteses finais 

devem ser bem conduzidas em relação à oclusão destas, no qual, se destaca 

alguns parâmetros como: 

O carbono de 200 micras utilizado nos testes mostram resultados que 

favorece o ajuste oclusal independente da força aplicada, impedindo um 

contato prematuro e consequentemente diminuindo a probabilidade de 

transmissão de forças indesejadas aos implantes. 

A média da área encontrada no carbono de 200 micras foi de 8,33 

mm², sugerindo que com este carbono consegue-se uma marcação que 

transmite menor tensão ao osso de 29,5 N/mm² quando utilizada força de 250 

N de compressão e de 24,7 N/mm² quando utilizada força de 200 N de 

compressão. O carbono de 16 micras apresenta-se com média da área de 3,47 

mm², no qual, obteve-se tensão de 80 N/mm² quando utilizada força de 200 N 

de compressão e de 56,8 N/mm² quando utilizada força de 250 N, lembrando 

que somente alguns dentes apresentaram marcação quando submetidos aos 

testes com carbono de 16 micras. 

Novas pesquisas e técnicas, são necessárias, para avaliação com 

outros materiais de cobertura e outros tipos de carbonos.  
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10. Anexos 

 

 INSTITUTO MILITAR DE ENGENHGARIA - LEM DE/4 
COMPRESSÃO - NiCr fita de carbono 16 Micras 

 
Relatório de Ensaio 

 
Máquina: Emic DL10000  Célula: Trd 21 Extensômetro: -  Data: 10/04/2012 Hora: 
09:42:40 Trabalho n° 1415 
 

Programa: Tesc versão 3.04               Método de Ensaio: CISALHAMENTO 
 

Ident. Amostra: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Corpo de                           Força 

  Prova                     @Força Max. 
                                                (N) 
CP 1                              251.56 
CP 2                              250.94 
CP 3                              250.80 
CP 4                              250.67 
CP 5                              250.72 
Número                          CPs 5 
Média                              250.9 
Mediana                          250.8 
Desv.Padrão                 0.3604 
Coef.Var.(%)                 0.1436 
Mínimo                           250.7 
Máximo                         251.6 

 
 

Observação: Teste com carbono de 16 micras e força de 250 N. 
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INSTITUTO MILITAR DE ENGENHGARIA - LEM DE/4 
COMPRESSÃO - NiCr fita de carbono 16 Micras 

 
Relatório de Ensaio 

 
Máquina: Emic DL10000  Célula: Trd 21  Extensômetro: - Data: 10/04/2012 Hora: 

10:20:44 Trabalho n° 1416 
 

Programa: Tesc versão 3.04                                   Método de Ensaio: 
CISALHAMENTO 

 
Ident. 

Amostra:>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

Corpo                           de Força 
Prova                   @Força Max. 
                                              (N) 
CP 1                               200.47 
CP 2                               200.23 
CP 3                               200.88 
CP 4                               201.30 
CP 5                               200.01 
Número                           CPs 5 
Média                               200.6 
Mediana                           200.5 
Desv.Padrão                  0.5188 
Coef.Var.(%)                  0.2586 
Mínimo                            200.0 
Máximo                           201.3 

 
 

Observação: Teste com carbono de 16 micras e força de 200 N. 
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INSTITUTO MILITAR DE ENGENHGARIA - LEM DE/4 
COMPRESSÃO - NiCr fita de carbono 28Dez11 

 
Relatório de Ensaio 

 
Máquina: Emic DL10000 Célula: Trd 21 Extensômetro: - Data: 28/12/2011 Hora: 

09:17:04 Trabalho n° 1344 
 

Programa: Tesc versão 3.04                                   Método de Ensaio: 
CISALHAMENTO 

 
Ident. Amostra: 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Corpo de                                      Força 
Prova                              @Força Max. 
                                                          (N) 
CP 1                                         200.01 
CP 2                                         201.03 
CP 3                                         200.77 
CP 4                                         200.57 
CP 5                                         200.79 
CP 6                                         250.53 
CP 7                                         250.45 
CP 8                                         250.99 
CP 9                                         250.26 
CP 10                                       251.28 
Número                                  CPs 10 
Média                                        225.7 
Mediana                                    225.6 
Desv.Padrão                             26.39 
Coef.Var.(%)                             11.69 
Mínimo                                      200.0 
Máximo                                     251.3 
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Observação: Teste com carbono de 200 micra e força de 200 N e 250 N. 

 

 250 N com 200 micras 

  

1 teste – molar superior de 250N em carbono de 200 micras 

 

 
 

 

1 teste – molar inferior de 250N em carbono de 200 micras 
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2 teste – molar superior de 250N em carbono de 200 micras 

 

 

 
 

 

2 teste – molar inferior de 250N em carbono de 200 micras 
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3 teste – molar superior de 250N em carbono de 200 micras 

 

 
 

 

3 teste – molar inferior de 250N em carbono de 200 micras 
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4 teste – molar superior de 250N em carbono de 200 micras 

 

 
 

 

4 teste – molar inferior de 250N em carbono de 200 micras 
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5 teste – molar superior de 250N em carbono de 200 micras 

 

 

 
 

 

5 teste – molar inferior de 250N em carbono de 200 micras 
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 250 N com 16 micras 

 

 

 

1 teste – molar superior de 250N em carbono de 16 micras 

 

 

 

 

2 teste – molar superior de 250N em carbono de 16 micras 
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3 teste – molar superior de 250N em carbono de 16 micras 

 

 

 
 
 
 
 
4 teste – molar superior de 250N em carbono de 16 micras 
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5 teste – molar superior de 250N em carbono de 16 micras 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 200 N com 200 micras 
 
 
 

1 teste – molar superior de 200N em carbono de 200 micras 
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1 teste – molar inferior de 200N em carbono de 200 micras 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

2 teste – molar superior de 200N em carbono de 200 micras 
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2 teste – molar inferior de 200N em carbono de 200 micras 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

3 teste – molar superior de 200N em carbono de 200 micras 
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3 teste – molar inferior de 200N em carbono de 200 micras 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

4 teste – molar superior de 200N em carbono de 200 micras 
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4 teste – molar inferior de 200N em carbono de 200 micras 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 teste – molar superior de 200N em carbono de 200 micras 
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5 teste – molar inferior de 200N em carbono de 200 micras 
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 200 N com carbono de 16 micras 
 
 
 
 

1 teste – molar superior de 200N em carbono de 16 micras 

 
 

 
 
 

2 teste – molar superior de 200N em carbono de 16 micras 
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3 teste – molar superior de 200N em carbono de 16 micras 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
4 teste – molar superior de 200N em carbono de 16 micras 
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5 teste – molar superior de 200N em carbono de 16 micras 

 
 

 

 


