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1. RESUMO 

A manutenção do tecido ósseo peri-implantar é relevante para o sucesso de 

reabilitações com implantes osseointegráveis. Neste contexto, implantes do tipo 

platform switching (PSW) e cone-morse (CM) apresentam índices de preservação de 

tecido ósseo peri-implantar. Porém, a literatura é escassa em análises biomecânicas 

que estudem o efeito da redução de plataformas de assentamento de próteses 

implantossuportadas. Portanto, o objetivo desta pesquisa está sendo analisar o 

efeito da distribuição de tensões associadas às próteses implantossuportadas do 

tipo PSW e CM utilizando a metodologia de elementos finitos tridimensionais. Quatro 

modelos tridimensionais simulando uma prótese implantossuportada em região de 

molar inferior com as especificações; 1) Implante do tipo hexágono externo (HE), 4 x 

10 mm, plataforma regular; 2) Implante do tipo HE, 5 x 10 mm, plataforma regular; 3) 

Implante do tipo HE, 5 x 10 mm plataforma switching (PSW); 4) Implante do tipo 

Cone-Morse (CM), 5 x 10mm compõem este projeto. Os softwares Rhinoceros 4.0 e 

Solidworks 2011 estão sendo utilizados para modelagem e o programa de 

elementos finitos FEMAP 11.0 para configuração das malhas. O carregamento axial 

(0º) está sendo de 200N e oblíquo de 100N em 45º. Os resultados parciais indicaram 

que os parafusos de próteses implantossuportadas em implantes CM e PSW 

apresentam maior concentração de tensão quando comparado com próteses 

implantossuportadas sobre plataforma regular (FAPESP: 2015/09073-6). 

Descritores: Implante Dentário; tecido ósseo; estresse mecânico. 

2. INTRODUÇÃO 

A definição de implantes plataforma switching (PSW) tem sido interpretada 

como um implante com diâmetro maior de plataforma e apresentando um 

componente protético mais estreito.  A literatura científica tem revelado que esta 

modalidade de implante preserva tecido ósseo periimplantar quando comparado a 

implantes com plataforma regular. (Lazzara & Porter, 2006). O benefício da 

preservação de tecido ósseo é muito relevante principalmente para regiões com 

maior rigor estético, tendo em vista que a manutenção do tecido ósseo é relevante 

para a preservação de tecido mole, conforme apresentado por estudos clínicos 

(Lazzara & Porter, 2006). Por outro lado, tem sido apontado que a redução da 

plataforma de assentamento da prótese implantossuportada pode prejudicar a 

distribuição de tensões no parafuso e estruturas associadas (Lazzara & Porter, 



2006). Este tema é controverso e estudos são necessários para se analisar a 

distribuição de tensões e a biomecânica destes implantes.  

3. OBJETIVO 

O objetivo desta pesquisa é estudar o comportamento biomecânico de 

implantes de hexágono externo com o conceito PSW comparando-se com implante 

de diâmetro regular e CM por meio da metodologia de elementos finitos 

tridimensionais.   

4. METODOLOGIA 

A metodologia empregada nesta pesquisa segue delineada conforme estudos 

anteriores (de Faria Almeida et al. 2014; Santiago Junior et al. 2013). Os grupos 

elaborados para esta pesquisa são quatro modelos de implantes: Implante PSW (5 x 

10 mm); Implante com plataforma regular (5 x 10 mm); Implante Cone-Morse (5 x 10 

mm); Implante com plataforma regular de diâmetro de 4 mm e 10 mm de 

comprimento. Os programa InVesalius, SolidWorks e Rhinoceros 3D 3.0 estão 

permitindo a elaboração dos modelos com a reprodução de detalhes de superfícies 

reproduzindo com fidelidade os grupos estabelecidos. O modelamento da coroa 

metalo-cerâmica está sendo obtido por meio da reprodução de um dente de molar 

inferior artificial obtido a partir de um manequim odontológico. O tecido ósseo foi 

obtido a partir de uma tomografia computadorizada da região de molar inferior. Os 

implantes simulados são do tipo HE e CM (Conexão Sistemas de Prótese, Arujá, São 

Paulo, Brasil). O programa de elementos finitos FEMAP 11 está sendo utilizado para 

análises. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Este projeto recebe apoio do tipo bolsa de iniciação científica FAPESP 

(2015/09073-6) e resultados parciais em relação a distribuição de tensões no 

parafuso das próteses implantossuportadas foram obtidos para implantes de largo 

diâmetro 5 mm. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados preliminares têm sido obtidos para implantes de diâmetro de 5 

mm incluindo plataforma regular (A), plataforma switching (B), cone-Morse (C). 



Quando analisado o carregamento axial os parafusos das próteses 

implantossuportadas apresentaram distribuição de tensão semelhante, 

principalmente para os modelos A e B, porém o modelo cone-Morse indicou área de 

maior concentração de tensão no corpo médio do parafuso (8-10MPa), figura 1. Em 

carregamento oblíquo foi observado que os modelos B e C apresentaram maior 

magnitude de concentração de tensões principalmente na região de corpo dos 

parafusos das próteses implantossuportadas (9-10 Mpa), figura 1. Estes resultados 

parciais refletem que implantes com plataforma de prótese mais estreita pode 

aumentar a concentração de tensões nos parafusos (PSW e CM).   

 

Figura 1. Análise da distribuição de tensões de von Mises para os diferentes 

modelos analisados, sob carregamento axial e oblíquo. 
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