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RESUMO

Pereira GN. Influência de diferentes condições protéticas em implantes dentários no
protocolo com platform-switching. Análise 3D em elementos finitos. [Dissertação de
Mestrado]. Barretos: Curso de Mestrado em Ciências Odontológicas do UNIFEB;
2012.

O objetivo deste estudo foi avaliar a deformação óssea perimplantar e a tensão do parafuso
passante em implantes com ou sem “platform switching” (PS), com diferentes conexões
protéticas e tamanhos de desadaptação componente-implante, em áreas estética.
Para isto, foram desenvolvidos modelos 3D em elementos finitos de: alvéolo de extração de um
incisivo central superior, de implantes cônicos (13x4,5mm) com hexágono externo (Grupo HE)
e interno (Grupo HI), e de componentes protéticos com plataforma de 4,5 mm (configuração
convencional, denominado subgrupo CC), 4,0mm (subgrupo PS0,5) e 3,5mm (subgrupo PS1).
Os componentes foram submetidos a forças de 50N, 100N e 200N. Um total de 18 modelos
foram preparados. A análise e o pós-processamento foram realizados usando um programa de
elementos finitos. Dados referentes às deformações equivalentes (do osso marginal), tensões
equivalentes (no parafuso passante), e a desadaptação componente-implante foram calculados.
A configuração em PS foi capaz de diminuir a concentração de deformações no osso marginal
em ambos os grupos HE e HI. No grupo HE, a tensão do parafuso passante e a desadaptação
componente-implante sofreram mais influência do diâmetro do componente protético, tendo os
valores aumentados à medida que o diâmetro diminuiu.
Dentro das limitações da presente análise, pode-se concluir que uma melhor distribuição de
deformações no osso marginal perimplantar foi encontradas em implantes com PS. Por outro
lado, uma maior concentração de tensões no parafuso da prótese pode ser esperada para esta
configuração, principalmente nos implantes com HE.

Palavras-chave
Análise de elemento finito, crista alveolar, implantes dentários, prótese dentária.
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INTRODUÇÃO

À medida que a osseointegração dos implantes dentais é mais
frequentemente alcançada, uma ênfase maior tem sido dada à busca por resultados
estéticos mais favoráveis (Chang et al. 1999, El Askary 2001). Para se obter uma
prótese implantossuportada em harmonia e simetria com a forma da coroa do dente
natural adjacente, assim como com o dente contralateral, a manutenção da altura da
margem da mucosa perimplantar na vestibular e na área de papila interdental é
essencial. Por outro lado, o nível do osso de suporte constitui a base para os tecidos
moles supracrestais. Consequentemente, perdas ósseas perimplantares podem
influenciar negativamente a topografia dos tecidos moles, levando à recessão ou
ausência de papila (Bengazi et al. 1996, Tarnow et al. 2000). Desta forma, a
remodelação óssea cervical após a exposição do implante na cavidade bucal tem
recebido crescente atenção.
Muitos estudos têm sido realizados para explicar as mudanças na altura
do osso da crista. Alguns autores têm justificado a perda óssea, à formação da distância
biológica ao redor dos implantes (Berglundh & Lindhe 1996). Outros autores têm
demonstrado que a desadaptação de implantes de 2 estágios (desadaptação componenteimplante) está associada à contaminação bacteriana que determina a formação de um
infiltrado crônico inflamatório e, consequentemente, de uma reabsorção óssea
perimplantar cervical (Hermann et al. 1997, 2000, 2001). Além disso, aspectos
biomecânicos da reabsorção óssea marginal tem sido investigados (Oh et al. 2002,
Tawil 2008, Duyck et al. 2001, Schwarz et al. 2008, Zechner et al. 2004). Duyck e
colaboradores (2001), em um experimento em tíbias de coelho, provaram que a
concentração de tensões e deformações, causadas por um carregamento dinâmico, são
capazes de induzir perda óssea cervical em implantes com a osseointegração
estabelecida, sem a presença de biofilme bucal. Neste sentido, as características do
desenho do implante no módulo da crista são reconhecidas por influenciar a
remodelação óssea perimplantar (Shin et al. 2006, Palmer et al. 2000).
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Considerando a importância da preservação da altura da crista óssea para
o resultado estético final do tratamento por implantes, o uso de um componente
protético de diâmetro menor que o da plataforma do implante foi introduzido na prática
clínica, como forma de reduzir ou eliminar a perda óssea perimplantar (Gardner 2005,
Lazzara & Porter 2006). A hipótese de Lazzara & Porter (2006), como plausibilidade
biológica para o chamado conceito do “platform switching”, é que um reposicionamento
horizontal da borda do componente para mais distante do osso marginal poderia expor
mais superfície de implante ao qual o tecido conjuntivo poderia aderir e aumentar a
distância entre a junção implante-componente protético (JIC) e a crista óssea, levando
as células do infiltrado inflamatório para uma posição mais distante do osso, o que
resultaria em uma diminuição da reabsorção óssea. Os autores observaram que muitos
implantes restaurados com a técnica do platform switching exibiram redução ou mesmo
nenhuma perda óssea marginal. Também Cappiello e colaboradores (2008), em um
estudo prospectivo, mostraram uma perda óssea significativamente menor para
implantes com platform switching de um milímetro de desadaptação lateral (média 0,95
± 0,32 mm), quando comparados com implantes restaurados com componentes
protéticos do mesmo diâmetro que o implante (média 1,67 ± 0,37 mm), 12 meses após a
carga funcional. Como consequência, o platform switching tem sido indicado como uma
forma de tratamento que proporciona a manutenção dos tecidos perimplantares moles e
duros, não apenas para os implantes osseointegrados, mas também para implantes
imediato e com carga imediata (Cappiello et al. 2008, Canullo et al. 2007).
Além disso, uma motivação biomecânica para a utilização de um
componente protético de menor diâmetro em implantes osseointegrados foi proposta por
Maeda e colaboradores (2007). Os autores concluíram, a partir de uma análise em
elementos finitos, que a configuração em platform switching leva à migração das
concentrações de tensões para mais distante da borda, e longe do osso perimplantar
marginal, desta forma reduzindo seu efeito na reabsorção óssea cervical. Também
Pessoa et al. (2011) verificando o efeito do platform switching no ambiente
biomecânico de implantes imediatos com carga imediata, por meio de modelos
detalhado em elementos finitos, demonstraram uma discreta diminuição das
deformações ósseas perimplantares quanto uma desadaptação de 0,5 mm foi utilizada
em implantes osseointegrados, porém com uma tendência ao aumento das tensões no
parafuso passante. Os autores sugeriram que investigações com diferentes tamanhos de
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desadaptações, diferentes conexões protéticas, e situações clínicas diversas seriam ainda
necessárias para avaliar o real comportamento do platform switching do ponto de vista
biomecânico. Não foram encontrados estudos que avaliassem o platform switching
nestas diferentes situações.
Desta forma, o objetivo do presente estudo foi avaliar a influência do
platform switching com diferentes tamanhos de desadaptações e conexões protéticas nas
deformações ósseas perimplantares e nas tensões do parafuso passante de implantes
dentários em áreas estéticas.
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MATERIAIS E MÉTODO

O modelo 3D sólido de rebordo cicatrizado na área de extração de um
incisivo central superior foi reconstruído a partir dos tons de cinza de uma tomografia
computadorizada, por meio de um programa de processamento de imagens (Mimics
9.11, Materialise, Haasrode, Bélgica). As imagens da tomografia foram adquiridas de
uma peça anatômica, emprestada do departamento de Anatomia da Faculdade de
Odontologia de Araraquara (UNESP, Brasil), utilizando um tomógrafo Picker UltraZ
CT (Picker International Inc., Cleveland, Ohio, EUA). Os dados consistiam de cortes
contíguos em relação ao eixo Z e tinha um tamanho de voxel de 0,391 x 0,391 x 1,000
mm.
O modelo sólido em CAD (do termo inglês “computer-aided design”) foi
criado, representando implantes dentários cônicos (13 mm de comprimento e plataforma
de 4,5 mm); componentes protéticos (10 mm de comprimento); e parafusos do
componente protéticos fornecidos pelo fabricante (SIN – Sistema de Implante, São
Paulo, Brasil).
Os modelos dos implantes foram designados para fazer parte dos
seguintes grupos experimentais:
 Grupo HI, com implantes com sistema de conexão do tipo hexágono interno; e
 Grupo HE, com implantes com sistema de conexão do tipo hexágono externo.
Por sua vez, os componentes protéticos foram designados a fazer parte
dos seguintes subgrupos, em função da extensão da desadaptação em relação à
plataforma do implante:
 Subgrupo PS1, com componentes protéticos com 3,5 mm de diâmetro,
caracterizando 1 mm de platform switching;
 Subgrupo PS0,5, com componentes protéticos com 4,0 mm de diâmetro,
caracterizando 0,5 mm de platform switching;
 Subgrupo CC, com componentes protéticos com 4,5 mm de diâmetro,
caracterizando uma configuração convencional.
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As dimensões do implante foram selecionadas para serem compatíveis
em tamanho com a área de implantação. Os componentes protéticos possuíam 10 mm
de altura em relação à plataforma do implante. O modelo do implante foi importado ao
programa Mimics (Materialise, Haasrode, Bélgica) e posicionado 1 mm apical à crista
óssea alveolar, em uma posição central e direção palatal (Quirynen et al. 2007).
Após a colocação do implante no posicionamento correto, os
componentes e parafusos foram alinhados ao implante. As roscas do parafuso foram
editadas para que coincidissem perfeitamente às roscas internas do implante, com o
objetivo de melhorar o contato nesta região. Não foram realizadas simplificações
relativas à condição espiral das roscas. A perfuração de inserção do implante foi obtida
por subtração com a ferramenta “Boolean subtraction”.
Osso, implante, componente protético e parafuso foram malhados em
separado no MSC.Patran 2005r2 (MSC.Software, Gouda, The Netherlands) (Figura 1).
O tamanho dos menores elementos utilizados nas malhas tetraédricas resultantes era em
torno de 50 µm. Os diferentes níveis de refinamento da malha foram utilizados para
reconhecimento de detalhes dos desenhos (i.e., roscas). O número total de elementos e
nós nos modelos eram em média 250.000 e 40.000, respectivamente.
Propriedades elásticas da malha do osso foram atribuídas baseadas nos
valores dos tons de cinza das imagens da tomografia computadorizada (Jaecques et al.
2004). Por meio deste procedimento, elementos contidos nas trabéculas ósseas e medula
podem ser discriminados. Os valores do módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson
para os materiais usados no presente estudo podem ser encontrados na tabela 1 (Geng et
al. 2001).
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Subgrupo
PS1

Subgrupo
PS0,5

Subgrupo
CC

Figura 1 - Malha de elementos finitos do implante, parafuso e componentes protéticos.
Neste caso, representando o grupo HE.

Tabela 1 - Propriedades mecânicas do osso, implante e componentes.
Propriedades

Materiais

Modulo de Elasticidade (E) – [MPa]
Coeficiente de Poisson (ν) – [-]

Titânio

Osso Cortical

Osso Medular

110000

13700

1370

0,33

0,30

0,30

Elementos de contato não-linear (interface friccional de Coulomb) foram
utilizados e um coeficiente µ de atrito de 0,5 foi admitido entre as regiões do implante,
componente protético, e parafuso do componente protético em contato (Steinemann et
al. 1993, Merz et al. 2000). A configuração de contato não-linear permite pequenos

12

deslocamentos entre os componentes do modelo, sem interpenetrações. Sob estas
condições, as zonas de contato transferem compressão e forças tangenciais (i.e.,
fricção), mas não tração. Além disto, a reparação óssea alveolar foi modelada e a
interface osso-implante foi simulada como colada.
Forças de 50N, 100N e 200N foram aplicadas no topo do componente, na
região central, e em direção palato-bucal, com 45 graus de inclinação em relação ao
eixo longitudinal do implante. Para chegar a estes valores, a compressão foi progressiva
ao longo de 10 incrementos de carga. Os modelos tiveram seu deslocamento limitado
em todas as direções nos nós das bordas mesial e distal do modelo do osso.
Um total de 18 modelos foram preparados. A análise e o pósprocessamento foram realizados por meio do programa de elementos finitos
MSC.MARC/Mentat 2005r3 (MSC.Software, Gouda, NL). Dados para as deformações
equivalentes (do termo inglês “EQVStrain”), tensões equivalentes (do termo inglês
“EQVStress”) no parafuso passante, e deslocamento implante-componente foram
calculados e analisados descritivamente.Um modelo linear de análise de variância
(ANOVA, ASA/STAT statistical software, versão 9.1, SAS Institute, Cary, NC, EUA)
foi usado para interpretar os dados.

13

RESULTADOS

As configurações em platform switching (subgrupos PS1 e PS0,5)
proporcionaram uma diminuição do pico de deformação equivalente do módulo da
crista quando comparadas com o componente protético coincidente com a plataforma
(subgrupo CC) (Fig. 2). Tal tendência foi mais evidente para os dois grupos (HE e HI),
sendo a concentração de deformação maior no subgrupo CC, diminuindo à medida que
a desadaptação do platform switching variou de 0,5 para 1,0 mm (Fig. 3). A análise
estatística revelou que o diâmetro do componente protético, o tipo de conexão e a
magnitude da carga significantemente influenciaram a deformação equivalente, porém,
o parâmetro que mais a influenciou foi a magnitude da carga, sendo maior a deformação
equivalente à medida que se intensifica a quantidade de força (Tabela 2).
A tensão no parafuso passante (Fig. 4) e deslocamento implantecomponente protético (Fig. 5) no grupo HE foram maiores nas configurações com
platform switching (subgrupos PS1 e PS0,5) que nos casos em que o diâmetro do
componente coincidiu com a plataforma (subgrupo CC) (Fig. 6). Sendo que, quanto
maior a desadaptação (PS1>PS2>CC), maior a tensão no parafuso e maior o
deslocamento implante-componente. Comparado ao grupo HE, o grupo HI apresentou
um aumento das tensões no parafuso passante significativamente menor, quando as
configurações em platform switching foram utilizadas. A análise estatística revelou que
a concentração de tensões equivalentes no parafuso passante foi maior no platform
switching (subgrupos PS1 e PS0,5), principalmente para os implantes do grupo HE,
quando comparada com a configuração convencional (subgrupo CC). E finalmente,
embora o diâmetro do componente protético, o tipo de conexão e a magnitude da carga
tenham significantemente influenciado as tensões equivalentes, o fator que mais
contribuiu foi o tipo de conexão (Tabela 3).
A figura 7 mostra a concentração de tensões na borda do implante para as
diferentes relações implante/componente protético (PS1, PS0,5 e CC). Pode-se notar
que a concentração de tensões na borda do implante é menor para a configuração PS1,
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seguida por PS0,5. A configuração CC apresentou a maior concentração de tensão na
borda do implante.

Figura 2 – Gráficos das Deformações Equivalentes (με) nos grupos HI e HE.
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Tabela 2 - Análise de Variância para o pico de deformações equivalentes no osso. GL:
graus de liberdade; SQ: soma dos quadrados; MQ: média dos quadrados.
Valor Contribuição
de “p”
(%)

Parâmetro

GL

SQ

MS

Diâmetro do Componente protétito

2

36338526.1

18169263.0

<.0001

8.7634

Tipo de Conexão

1

48395512.3

48395512.3

<.0001

11.6711

Magnitude de carga

2

322570565.2 161285282.6 <.0001

77.7912

Subgrupo
PS1

Subgrupo
PS0,5

Figura 3 - Distribuição da deformação (EQVStrain)
concentração de deformações para a configuração PS1.

Subgrupo
CC

no osso. Notar a menor
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Figura 4 – Gráficos das Tensões Equivalentes (MPa) nos grupos HI e HE.

Tabela 3 - Análise de Variância para o pico de tensões equivalentes no osso. GL: graus
de liberdade; SQ: soma dos quadrados; MQ: média dos quadrados.
Valor Contribuição
de “p”
(%)

Parâmetro

GL

SQ

MS

Diâmetro do Componente protétito

2

23938.3226

11969.1613

0.0018

2.9566

Tipo de Conexão

1

428767.0230 428767.0230 <.0001

52.9559

Magnitude de carga

2

355776.6515 177888.3257 <.0001

43.9411
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Figura 5 – Gráficos do deslocamento implante-componente nos grupos HI e HE.
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Subgrupo
PS1

Subgrupo
PS0,5

Subgrupo
CC

Figura 6 - Distribuição de tensões nos parafusos passantes do componente protético.
Note a maior concentração de tensões nas configurações em platform switching
(PS1 e PS0,5).

Subgrupo
PS1

Subgrupo
PS0,5

Subgrupo
CC

Figura 7 - Transmissão da tensão do componente protético para a superfície do implante
para as diferentes relações de diâmetro implante/componente protético. O círculo
evidencia a região de contato entre o componente protético e o implante.
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DISCUSSÃO

O presente estudo focou nos efeitos biomecânicos de uma desadaptação
horizontal entre o diâmetro da plataforma do implante e do componente protético,
quando comumente denominada platform switching. Observou-se que a configuração
em platform switching foi capaz de diminuir a concentração de deformações no osso
marginal de implantes osseointegrados. Por outro lado, os níveis de tensão no parafuso
passante da prótese aumentam à medida que o diâmetro do componente protético
diminuiu.
O complexo desenho dos implantes e sua relação com os tecidos de
suporte e a estrutura protética reabilitadora impedem o uso de fórmulas simples na
análise dos efeitos de cargas externas e sua relação com as tensões internas,
deformações e deslocamentos. Nestes tipos de análises, o método de elementos finitos
tem proporcionado dados valiosos, a um custo operacional relativamente baixo e um
tempo reduzido. Além disso, este método é capaz de fornecer informações
desconhecidas dos estudos experimentais e clínicos e de proporcionar grande
versatilidade na variação de situações: geometrias, propriedades mecânicas e forças
aplicadas (Pessoa & Jaecques 2011, Almeida et al. 2012). O método de elementos
finitos é uma técnica pela qual um protótipo físico pode ser estudado mediante a criação
de um modelo matemático preciso. Este método faz uso de um computador para
resolver um grande número de equações matemáticas, as quais simulam as propriedades
físicas da estrutura a ser analisada. O método possui duas características essenciais: os
elementos finitos e a função de interpolação. Os elementos finitos são subdivisões do
modelo, pequenas o suficiente para tornar possível a abordagem analítica em cada um
destes elementos e na combinação de seus efeitos. Estes são interconectados por pontos
de união denominados pontos nodais ou nós. As funções de interpolação permitem, uma
vez determinados os deslocamentos em cada nó, interpolar deslocamentos e calcular
deformações e tensões em qualquer ponto da estrutura (Zienkiewicz & Taylor 2004).
O presente estudo evidenciou maiores concentrações de tensões na região
de encaixe para o componente com 3,5 mm de diâmetro (PS1). Este aumento pode ser
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explicado pela redução da área de superfície para a transmissão da força nos
componentes protéticos mais estreitos da configuração em platform switching. Ao
contrário, um componente protético mais largo resulta em uma maior área para a
dispersão da carga e desta forma em menores concentrações de tensão. No mesmo
sentido, Maeda e colaboradores (2006), em um estudo in vitro, encontraram maiores
quantidades de deformações na cervical de implantes com conexões externas, quando
comparados à conexões internais. Os autores argumentaram que estas diferenças podem
ser explicadas pela diferença de área de superfície entre as conexões. Estes achados
estão também de acordo com Huang e colaboradores (2007). Comparando diferentes
desenhos de implantes por elementos finitos, estes autores demonstraram que a redução
do diâmetro do implante aumenta as tensões no osso ao redor devido à redução das
áreas de contato osso-implante.
Por outro lado, quando a discrepância entre o diâmetro do implante e do
componente protético é maior, a tensão se propaga por uma maior distância, perdendo
força, até que atinge o osso com menor intensidade. Sendo assim, nos casos de platform
switching, magnitudes menores de tensão foram encontradas na superfície cervical
externa dos implantes com os componentes protéticos de 4,0 mm (PS0,5) e 3,5 mm
(PS1). Consequentemente, os valores e distribuição das deformações no osso foram
menores para os implantes com platform switching, na presente análise de elementos
finitos. Este resultado corrobora o resultado já apresentado por Maeda et al. (2007).
Estes autores encontraram, a partir de uma análise de elementos finitos 3D de um
modelo de implantes osseointegrado, uma energia de deformação maior no osso cortical
para implantes com componente protético com diâmetro coincidentes com o diâmetro
do implante.
O presente estudo encontrou uma maior concentração de tensões no
parafuso passante das configurações em platform switching, principalmente na PS1. Da
mesma forma, um maior deslocamento implante-componente foi observado para os
subgrupos com platform switching, principalmente no grupo HE. Merz e colaboradores
(2000) demonstraram que quando uma carga é aplicada em um componente protético no
encaixe em hexágono externo, não há uma estabilização do componente protético pela
geometria da conexão. O componente protético nestes casos são estabilizados apenas
pelo parafuso passante da prótese (Pessoa et al. 2010, Merz et al. 2000). Desta forma, a
carga lateral é resistida principalmente pelo parafuso. Apenas uma pequena quantidade
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da força é absorvida pela conexão. O presente estudo demonstrou que, com a
diminuição do diâmetro do componente protético, esta sobrecarga ao parafuso se
intensifica. Esta sobrecarga pode levar ao afrouxamento da prótese e, em alguns casos,
até mesmo à fratura do parafuso. Por outro lado, a conexão em hexágono interno
apresentou valores de tensões no parafuso passante baixas independentemente da
configuração do componente protético. No caso das conexões internas, a parede lateral
do encaixe é responsável por absorver a maior parte das forças e proteger o parafuso
passante da prótese (Pessoa et al. 2010).
O conceito do platform switching, como introduzido por Lazzara &
Porter (2006) é baseado na hipótese de que um componente protético mais estreito pode
aumentar a distância entre a crista óssea e a contaminação presente na interface
implante-componente protético, desta forma reduzindo a reabsorção óssea. Entretanto,
apesar dos efeitos dos aspectos biológicos (i.e., formação da distância biológica,
contaminação bacteriana na JIC) não poderem ser ignorados, apenas estes fatores não
são suficientes para explicar a remodelação da crista óssea perimplantar. Shin et al.
(2006), comparando diferentes desenhos de módulo da crista, em um ensaio clínico
randomizado, encontrou uma maior perda óssea (1,32 ± 0,27 mm) para o grupo com
platform switching e módulo da crista liso. A menor perda óssea (0,18 ± 0,16 mm) foi
encontrada para o grupo com componente protético do mesmo diâmetro do implante e
com módulo da crista com tratamento de superfície e micro-roscas. Desta forma, o
planejamento

de

um

tratamento

por

implantes

para

atingir

um

resultado

estético/funcional otimizado deve considerar todos os possíveis fatores que podem
exercer influência na região do pescoço do implante, como a presença de roscas,
tratamento de superfície, e o tipo de conexão protética (Hermann et al. 2000, Zechner et
al. 2004, Shin et al. 2006, Pessoa et al. 2010).
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CONCLUSÕES

Dentro das limitações da presente análise em elementos finitos,
observou-se que uma menor deformação no osso marginal periimplantar em implantes
com platform switching. Por outro lado, uma maior concentração de tensões no
parafuso da prótese deve ser esperada para esta configuração, principalmente nos
implantes com hexágono externo.
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