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RESUMO 
A reabilitação na região posterior da mandíbula utilizando implantes curtos pode ser 

desafiadora uma vez que o uso de coroas longas pode resultar em um maior braço de alavanca, 

comprometendo o comportamento biomecânico e levando à falha. O objetivo do presente 

estudo foi avaliar a influência da proporção coroa/implante na distribuição de tensões em 

reabilitações implanto-suportadas na região posterior da mandíbula utilizando o método de 

elementos finitos. Um modelo 3D representativo à uma reabilitação utilizando dois implantes 

curtos (4,1 x 7mm) instalado em um modelo virtual da região posterior de mandíbula foi 

construído utilizando o software SolidWorks. Sobre os implantes, foi posicionado um minipilar 

(transmucoso 2,5mm) e duas coroas protéticas esplintadas, parafusadas, referentes ao primeiro 

e segundo molar inferior. Os componentes foram incluídos em um modelo ósseo composto por 

osso cortical e medular. Foram obtidos dois grupos de acordo com o tamanho das coroas 

protéticas: 12mm (controle) e 14mm (experimental). Para a simulação, foi aplicada uma carga 

de 250 N sobre a superfície oclusal das coroas e a resultante foi avaliada pelo critério de tensão 

de cisalhamento, compressão e tração para o osso cortical e medular e tensão de von-Mises para 

os implantes e componentes protéticos. O aumento da altura da coroa contribuiu com o aumento 

de 3% da tensão no osso cortical independente do critério. Entre os componentes protéticos, o 

uso de coroas de 14mm aumentou 11,49% os valores de tensão no parafuso do primeiro molar 

e 0,51% no parafuso do segundo molar. O osso medular e demais componentes protéticos 

apresentaram diminuição da tensão quando se utilizou coroas de 14mm comparado à coroas de 

12mm. Conclui-se que o uso o aumento do tamanho da coroa protética (14mm) aumenta a 

concentração de tensões no parafuso protético e tecido ósseo cortical em reabilitações implanto-

suportadas utilizando implantes curtos na região posterior de mandíbula. O padrão de 

distribuição de tensões não foi influenciado pelo tamanho da coroa. 
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ABSTRACT 
 
The rehabilitation of the posterior mandible arear might be challenging due to a higher-length 

prosthetic crown; the resulting lever arm might jeopardize the biomechanical behavior and lead 

to failure. The aim of this study was to evaluate the influence of crown-to-implant ratio on stress 

distribution of an implant-supported rehabilitation using a finite element analysis. A 3D-model 

of implant-supported rehabilitation using two short implants (4.1 x 7mm) was constructed using 

the SolidWorks software; the joint was positioned at a virtual mandible model; the abutments 

(2.5mm collar height) and two splinted screw-retained crowns were positioned. Two groups 

were obtained according to the prosthetic crown’s height: 12mm (control) and 14mm 

(experimental). A 250N occlusal-loading was applied and data was calculated following shear, 

compression and tensile stress for bone and von-Mises for prosthetic materials. The use of 

higher crown-length contributed to increase 3% of cortical bone stress regardless criteria; 

Among prosthetic components, the use of 14mm crown’s height increased 11,49% of first molar 

abutment’s screw stress and 0,51% of second molar screw’s stress. The cancellous bone and 

remained prosthetics components showed lower von-Mises stress when a higher crown’s length 

(14mm) was used. According to the obtained data, the use of use of higher crown’s length 

increases the stress at the prosthetic screw and cortical bone at mandibular implant-supported 

rehabilitation. The biomechanical stress distributions were not influenced by the crown’s 

length.  

 
KEY-WORDS: dental prosthesis fixed by implant; dental implants; finite element 
analysis; 
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INTRODUÇÃO  

 

A implantodontia obteve avanços consideráveis através do desenvolvimento de novos 

tipos de implantes e componentes protéticos, diminuindo a incidência de complicações 

mecânicas, técnicas, estéticas e biológicas, segundo Buser, et al 2016. Um dos fatores que 

auxiliam na diminuição das complicações é alcançar uma melhor estabilidade inicial nos 

implantes bem como um comportamento biomecânico favorável no que tange a distribuição de 

tensões provenientes da mastigação para os componentes protéticos e osso periimplantar 

(Smeets, et al 2016).  

          Entretanto, altura óssea disponível é um dos fatores determinantes do comprimento do 

implante. E áreas como a região posterior da mandíbula, devido à proximidade com o canal 

mandibular, muitas vezes impossibilitam a instalação de implantes de maior comprimento sem 

a realização de procedimentos regenerativos prévios (Prados-Privado, et al 2020).  

               Nesse contexto, os implantes curtos têm sido propostos como uma alternativa simples 

e rápida para reabilitação em regiões posteriores edêntulas, sem a necessidade de realização de 

procedimentos regenerativos prévios e posterior instalação de implantes de comprimento 

convencional (Guljé, et al 2019). 

 Embora o conceito de implante curto possa ser definido como menor que 10mm, alguns estudos 

consideram como curtos, os implantes de comprimento menor que 7mm (Edher, et al 2017; 

Thi, et al 2019). 

Estudos prévios demonstram que a perda óssea marginal, falhas protéticas e taxa de 

complicações de reabilitações sobre implantes curtos é similar às realizadas sobre implantes de 

comprimento convencional (Torres-Alemany et al 2020). 

No entanto, alguns estudos têm reportado que implantes menores que 7mm de 

comprimento podem estar associados à uma maior incidência falhas biológicas (perda óssea 

marginal e perda do implante), dependendo do diâmetro utilizado devido à reduzida superfície 

de contato entre implante e osso, levando também à maior incidência de falhas protéticas 

(Lemos, et al 2018).  

Uma das características frequentemente associadas às falhas biológicas e mecânicas dos 

implantes curtos se relaciona à sua maior proporção coroa/implante quando comparado aos 

implantes de comprimento convencionais (>7mm) uma vez que nessa modalidade reabilitadora 

evita-se a realização de regeneração óssea prévia (Pellizzer, et al 2020).  
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Do ponto de vista biomecânico, uma distribuição desfavorável de tensões que inclui o 

direcionamento de forças não-axiais além de um maior efeito de braço de alavanca causado 

pela altura do pilar e da coroa podem ampliar o efeito deletério em próteses com maior 

proporção coroa/implante acarretando complicações biológicas e mecânicas (Garaicoa-

Pazmiño, et al 2014). 

Diante disso, existe a necessidade de analisar quantitativa e qualitativamente o 

comportamento dos implantes curtos associados a coroas longas, a respeito da distribuição de 

tensões. Entre as metodologias empregadas para analisar o comportamento mecânico dos 

implantes, o método de análise tridimensional por elementos finitos é amplamente utilizado na  

odontologia (Prados-Privado, et al 2020).  

Esse método envolve uma série de procedimentos computacionais, para calcular tensão 

e deformação em cada elemento simulando os materiais e tecidos humanos que são difíceis de 

serem mensurados in vivo (Malik, et al 2019).  

Dessa forma, a análise por elementos finitos assim como outros métodos de ensaio não 

destrutivos, apresenta grande importância na predição de falhas de um sistema, identificando o 

problema nas fases iniciais de um planejamento (Malik, et al 2019).  

Tendo em vista o impacto que a reabilitação protética pode acarretar no comportamento 

biomecânico em relação à distribuição de tensões, o presente estudo avaliou a influência da 

proporção coroa/implante na distribuição de tensões na região de reabilitações implanto-

suportadas na posterior da mandíbula utilizando o método de elementos finitos.  
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REVISÃO DE LITERATURA   

 

  Estudos clínicos retrospectivos têm relatado que o comprimento do implante pode ser 

associado como possível fator de sucesso do tratamento (Gülek, et al 2019). No entanto, a 

literatura tem apresentado resultados controversos; alguns estudos demonstram que implantes 

curtos apresentaram uma maior taxa de falha comparada à implantes longos (Hadzik, et al 2018) 

ao passo que outros estudos demonstram resultados similares (Torres-Alemany et al 2020). 

Além do comprimento, outros fatores estão envolvidos na determinação do 

comportamento biomecânico da restauração implanto-suportada. Características como 

diâmetro do implante, conexão protética, esplintagem das coroas e proporção coroa/implante 

desfavorável poderão influenciar a dinâmica de transferência de carga para os componentes 

protéticos e osso peri-implantar (Gurlek, et al 2019). 

 

Implantes curtos resultados desfavoráveis 

Segundo Monteiro, et al 2015 a utilização de implantes para restauração da arcada 

posterior apresenta muitos desafios e requer um planejamento terapêutico detalhado. Foi feita 

uma busca de 1990 até 2014 foram selecionados estudos clássicos e comparativos, estudos 

multicêntricos, in vitro e in vivo. Foram incluídos cento e cinquenta e dois artigos seguindo os 

critérios de inclusão. As limitações anatômicas da região posterior dos maxilares como o seio 

maxilar, o nervo alveolar inferior, o nervo mentoniano, a reabsorção óssea extensa, baixa 

densidade e qualidade óssea podem limitar a altura e diâmetro dos implantes. A concavidade 

do osso mandibular lingual também é um fator limitante e aumenta significativamente o 

procedimento com implantes curtos.  Alguns estudos avaliaram a inserção de implantes em 

casos atróficos e sugeriram inclinações mesiodistais , como sendo opções para buscar mais 

inserção óssea para os implantes. Os casos de implantes curtos existem um aumento da 

proporção coroa implante e isso acarreta um maior braço e alavanca, maior concentração de 

tensões para o osso crestal em torno do implante. O uso de implantes e coroas esplintadas foram 

indicadas para diminuir a tensão no osso quando comparadas com próteses unitárias. Nesta 

revisão foram considerados os implantes curtos os que não possuíam comprimento superior a 

7mm. Uma vez observada uma heteroneginicidade entre os estudos, as taxas de sucesso 

variaram de 79,3 a 97,9%. Entre os diversos fatores que podem influenciar a sobrevida dos 

implantes curtos como o comprimento, tratamento de superfície, tipo de fixação e de densidade 

óssea e também o período aguardado para cicatrização. 
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Segundo Alemany, et al 2020, em sua revisão sistemática e meta-análise relata que os 

implantes curtos são opções comuns e alternativas frequentes em relação as cirurgias com 

enxertia ósseas nas regiões com altas taxas de reabsorção.  A literatura, entretanto, adverte que 

algumas modificações biológicas ocorrem nestas regiões de pouca altura óssea e que podem 

levar a perda destes implantes. Esse estudo avaliou o impacto do uso desta técnica, também sua 

sobrevivência na perda óssea ao redor dos implantes quando avaliamos seu comprimento, 

diâmetro e proporção coroa implante. 

A literatura tem discutido quando ao conceito de implante curto. A Conferência do 

Consenso Europeu de 2016 definiu os implantes curtos como sendo aqueles que tinham 

comprimento intraósseo menor ou igual a 8mm e diâmetro maior ou igual a 3,75mm. (Tang, et 

al 2020) 

Torres-Alemany, et al 2020 por meio de meta-análise, a porcentagem de perda do 

implante e perda óssea peri-implantar foi estimada. Relacionando esses parâmetros ao 

comprimento, diâmetro e razão C / I, nenhuma diferença significativa foi encontrada para perda 

de implante (valores de p = 0,06, 0,10 e 0,9, respectivamente para comprimento, diâmetro e 

razão C / I, nem para perda óssea peri-implantar (valores de p = 0,71, 0,72 e 0,36, 

respectivamente para comprimento, diâmetro e relação C / I). Em conclusão, o uso de implantes 

curtos não parece ter uma influência significativa na perda óssea marginal ou na taxa de 

sobrevivência do implante.) 

Segundo Torres-Alemany, et. al 2020, os resultados para perda de implantes nos 14 artigos 

foram considerados uma taxa de perda de 1,3%. No subgrupo onde foi analisada a perda no 

quesito proporção coroa implante foram obtidos os seguintes resultados: C/I = 1 foi de 1,03% 

num total de 6 estudos / C/I=2 foi de 1,36% num total de 21 estudos/ C/I =3 foi de 0,87 num 

total de apenas 3 estudos. No subgrupo que analisou o diâmetro dos implantes obteve os 

seguintes resultados no diâmetro padrão foi de 1,28%, enquanto no diâmetro estreito foi de 

1,29%. No subgrupo de acordo com o comprimento a taxa de falha para implantes curtos foi de 

2,11%, enquanto para os implantes longos foi de 0,8%. A perda óssea marginal obteve uma 

média de 0,58mm (IC de 0,40mm e 0,75mm). O estudo concluiu que os implantes curtos 

apresentaram uma taxa de sobrevivência semelhante aos implantes de maior comprimento.  

 

Implantes curtos resultados favoráveis 

Em um estudo realizado Neha, et al 2016 foram instalados implantes em rebordos 

reabsorvidos e com e como pouca altura óssea tanto na maxila como na mandíbula. Os autores 

relataram uma taxa de sucesso 94,1 a 99,2%. Além dessa modalidade de tratamento apresentar 
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vantagens como a ausência de procedimentos regenerativos prévios, menor valor associado ao 

tratamento, menor morbidade.   

Por meio de uma análise de elementos finitos, (Degidi, et al 2007) apoiam o conceito 

que o diâmetro do implante favorece a distribuição de tensões na região crestal do osso peri-

implantar. Embora os autores tenham relatado que o aperfeiçoamento do tratamento de 

superfície dos implantes tenha melhorado o comportamento biológico, não foi observado 

diferença entre os implantes curtos instalados em regiões com osso tipo III e IV. Além disso, 

foi observado que biomecanicamente regiões com presença de cantiléver amplificam as tensões 

transmitidas ao osso e demais componentes.  

Dados relacionados às taxas de sobrevivência de implantes curtos, seu desenho e 

considerações protéticas foram compilados e estruturados neste manuscrito, (Degidi, et. al. 

2007), com ênfase nas indicações, vantagens dos implantes curtos e fatores biomecânicos 

críticos a serem levados em consideração na escolha. Estudos demonstraram que taxas de 

sucesso comparáveis podem ser alcançadas com implantes curtos e longos, diminuindo as 

forças laterais da prótese, eliminando cantilévers, aumentando a área de superfície do implante 

além do uso de conexões protéticas mais estáveis. Os implantes curtos podem ser considerados 

uma alternativa de tratamento eficaz nas cristas reabsorvidas.  

Em um estudo retrospectivo realizado por Kim, et al., 2018, foram avaliados implantes 

curtos menores de 8mm instalados em rebordos reabsorvidos na região posterior. Foram 

medidas as taxas de sucesso, perda óssea marginal, taxas de sobrevivência com um total de 128 

pacientes com idade média de 52,6 +- 11,2 anos), e um total de 154 implantes instalados onde 

foram instalados implantes menores de 8mm. A estabilidade primária foi medida no momento 

da colocação com um dispositivo Osstell Mentor e a estabilidade secundária foi medida no 

momento de instalação da coroa protética. Todos os 154 implantes foram colocados nas áreas 

posteriores com prótese única e período de acompanhamento foi de 51,35 meses em média. 

Apenas 7 implantes falharam. Três implantes tiveram severa perda óssea, com estes dados o 

autor teve uma taxa de sucesso de 92,5% e uma taxa de sobrevivência de 95%. Na maxila foram 

colocados 34 implantes e 120 na mandíbula. A perda óssea periimplantar foi de 0,27mm um 

ano após a instalação da prótese e de 0,75 mm na última visita. O autor conclui que bons 

resultados clínicos podem ser esperados para implantes únicos em área posterior, usado 

implantes com tratamentos de superfície e garantindo um tempo osseointegração suficiente para 

estabelecer cargas funcionais. 

No estudo realizado por Lorenz, et al 2019, os autores relataram sobre a utilização de 

implantes curtos (7mm) na maxila para evitar a cirurgia de enxerto ósseo no seio maxilar. Foram 
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um total de 14 pacientes que receberam 30 implantes de 7 mm de comprimento na região 

posterior de maxila. Os implantes foram acompanhados por 5 anos com foco nos parâmetros 

de tecido mole periimplantar, profundidade de sondagem, sangramento à sondagem e 

estabilidade no nível ósseo peri-implantares. Os autores relataram uma taxa de sobrevivência 

de 100% e ausência de sinais clínicos de peri-implantite, sendo um tratamento previsível para 

reabilitação. 

 

Proporção coroa implante 

Malchiodi, et al 2020 avaliaram a proporção coroa-implante e a influência no desfecho 

clínico quando utilizado implantes extra curtos (5.0 x 5mm).  

 De um total de 50 implantes extra curtos apenas três implantes falharam e os 47 implantes 

remanescentes preencheram os critérios de sucesso pré-estabelecido, obtendo uma taxa de 

sucesso em torno de 94%. Durante o período de acompanhamento a perda óssea peri-implantar 

média foi 0,41+ 0,36mm. O estudo concluiu que o tratamento com implantes extra curtos 

podem ser uma alternativa protética confiável para rebordos atrofiados evitando procedimentos 

mais invasivos, mesmo que haja uma relação coroa/implante desfavorável de mais de 3:1, não 

apresentando contraindicações. Os achados foram corroborados por outro estudo que avaliou 

implantes com comprimento ≤ 8 mm são geralmente considerados e os considerou uma boa 

alternativa ao aumento ósseo em situações desafiadoras. 

A evidência de acompanhamento a curto e médio prazo (3 à 7 anos) foi apresentada por 

Yiman, et al 2019. o qual avaliou a influência da proporção coroa/implante.  Foram 

considerados dados referentes à taxa sobrevivência do implante, perda óssea marginal e 

complicações mecânicas e biológicas. Foram acompanhados 180 implantes curtos em 130 

pacientes com perdas parciais dos dentes. Houve um a perda por perimplantite de quatro 

implantes resultando uma taxa de sucesso de 97,8% para este estudo.  A perda óssea marginal 

dos implantes s foi de 0,90+- 0,78mm. A relação coroa/implante foi 1,16 _+ 0,78mm. Não 

houve diferença estatística entre implantes esplintados e não esplintados. As complicações 

biológicas e mecânicas também estiveram presentes em 13,3% dos casos sendo que as 

complicações biológicas foram 17,8%.   

 Malchiodi, et al 2018 em seu estudo clínico corrobora com os achados descritos que os 

implantes extra curtos podem apresentar um tratamento previsível para os pacientes que sofrem 

com atrofia óssea e restabelecer a função mastigatória sem maiores procedimentos invasivo de 

enxertia óssea. 
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 Segundo Hingsammer, et al 2017 a quantidade de reabsorção do osso marginal em torno 

dos implantes dentários tem um impacto na estabilidade e sobrevivência do mesmo. Nesta 

pesquisa prospectiva, os autores relataram a influência da prótese e a perda óssea ao redor dos 

implantes dentários curtos (4.0x6mm) com coras esplintadas. Após um ano, dois implantes 

foram perdidos e a taxa de sucesso ficou em 97,3%. A taxa de perda óssea ao redor dos 

implantes curtos foi de 0,71 mm. Os autores concluíram que uma proporção coroa/implante de 

1,7 foi considerada como limite para evitar uma maior perda-óssea.  

 No estudo clínico de Hadzik, et al 2018, foi determinada a relação coroa/implante e sua 

influência na estabilidade do implante bem as consequências ósseas nas áreas peri-implantares. 

Foram avaliados 30 pacientes que possuíam um único implante curto na 4.0x6mm implante de 

comprimento convencional (4.0x11mm ou 4.0 x 13mm).  Os resultados foram positivos para 

estabilidade primária e secundária tanto para os implantes curtos quanto para os convencionais. 

A perda óssea marginal foi baixa tanta para implante curto e convencional sendo: 0,34 +-0,22 

mm e 0,22 +-0,46mm, respectivamente. Não foi observada nenhuma correlação na proporção 

coroa /implante com a perda óssea marginal ou com estabilidade secundária.  Como não foi 

observados impactos negativos nas proporções coroa/implante foi concluído os que implantes 

curtos tem desempenho clínico favorável e podem ser comparados aos implantes de 

comprimento convencional. As modalidades de tratamentos com implantes curtos ou com 

aumento ósseo pode ser alternativas para maxilas posteriores atróficas.  

 Torres-Alemany et al 2020, afirmam que os implantes curtos são uma alternativa cada 

vez mais comum à outras técnicas cirúrgicas em áreas onde a disponibilidade óssea é reduzida.  

Foram observadas concordâncias com outros trabalhos já descritos onde o uso de implantes 

curtos não parece ter influência significativa na perda óssea ou na taxa de sobrevivência dos 

implantes. Esse estudo avaliou a repercussão do impacto do uso de implantes curtos na 

sobrevivência e perda óssea marginal avaliando a relação coroa/implante, comprimento e 

diâmetro do implante. Os resultados do estudo demonstraram que o subgrupo com a proporção 

coroa/ implante obteve resultados poucos expressivos e sem diferença estatística para o número 

de falhas: C/I= 1 foi 1,03%, C/I =2 foi de 1,36%, C/I=3 foi de 0.87%.  Concluindo que não 

houve diferença estatística entre o grupo. 

 A revisão sistemática de Meijer, et. al 2018, estruturou seus objetivos em avaliar a alta 

proporção coroa/implante e suas complicações frente a forças oclusais oblíquas e consequências 

no implante, na perda óssea marginal e nas conexões internas. Foram avaliações dos problemas 

mecânicos e biológicos enfrentados por este tipo modalidade reabilitadora. Este trabalho vem 

em concordância com literatura atual pesquisada onde os dados deste manuscrito apresentam 
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pouca relevância da influência da proporção coroa/implante não demonstrou ocorrências 

biológicas ou mecânicas que pudessem contraindicar este tipo de alternativa de tratamento. A 

meta-análise demonstrou implantes com taxa de sobrevivência de 99% ao ano e taxas 

comprometimentos peri-implantares de <0,1mm ao ano. As proporções coroas implantes 

estudadas foram de 0,86 para implante de 10mm e 2,14 para implantes de 6mm. 

Alvira -Gonzalez, et al 2015 realizaram um estudo prospectivo para avaliar os implantes 

curtos carregados imediatamente e tardiamente e avaliou as taxas de sobrevivência dos 

implantes instalados no extremo livres de mandíbulas de pacientes parcialmente edêntulos. Um 

número de 24 pacientes foi selecionado para a pesquisa e 54 implantes foram instalados sendo 

que 28 implantes foram em carga imediata e 26 fora em sistema de dois estágios. Os implantes 

utilizados de 7mm eram em número de 15 e os restantes eram de maior comprimento. Foram 

observadas diferenças estatísticas dos implantes quanto ao sistema de carregamento sendo que 

os implantes carregados imediatamente tiveram uma maior taxa de sobrevida a longo prazo 

com taxa de 96,4% em comparação com grupo tardio que foi de 76,9%. Um dado obtido que 

implantes que não receberam carga imediata apresentaram sobrevivência de 100%. Do total, 

vinte e cinco implantes apresentaram perda óssea marginal de 1 mm após o período de 

acompanhamento. A conclusão de que a carga imediata de implantes curtos colocados em 

extremidades livres pode ser considerada uma opção no protocolo de tratamento de pacientes 

com reabsorção óssea grave, especialmente se os implantes forem esplintados em outros de 

comprimento maior. 
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MATERIAIS E MÉTODOS  

 

O presente estudo avaliou a influência da proporção coroa implante na distribuição de 

tensões nos componentes protéticos e tecido ósseo periimplantar. Para isso, foram modelos 

tridimensionais virtuais referente à um implante de 4.1 x 7mm (Neodent, Curitiba, PR, Brasil) 

o qual foi importado pelo software de processamento CAD Solidworks 2013 (Dassault 

Systèmes, Waltham, Massachusetts, EUA). Sobre o modelo do implante foi posicionado de 

forma concêntrica um minipilar com 2,5 mm de altura de transmucoso.  

 Utilizando uma base de dados, foi construída a porção oclusal representativa à um 

primeiro molar inferior o qual foi adaptada à base do pilar utilizando ferramentas de 

reconstrução por software de modo a criar uma superfície anatômica. Duas alturas de coroas 

protéticas foram criadas: 12mm (controle) e 14mm (experimental), acarretando uma proporção 

de C/I de respectivamente 1,71 e 2,0. O conjunto foi inserido em um modelo representativo à 

um bloco ósseo com espessura cortical de 6mm e comprimento de 9mm. 

 Os modelos foram exportados para o software AnsysWorkbench para avaliação 

simulação. Para caracterização do comportamento mecânico dos materiais foi utilizado como 

referência o módulo de elasticidade que representa o comportamento (deformação) do material 

em função da carga e o coeficiente de Poison que é a razão entre a deformação longitudinal e 

transversal de um material. Os valores referentes ao módulo de elasticidade e coeficiente de 

Poison dos materiais simulados foram respectivamente: osso cortical (13.700 GPA E 0.30), 

osso medular (1.370 GPa e 0.30), titânio (115.000 GPa e 0.35) e zircônia (200.000 GPa e 0.31).  

 Para realização da análise é necessário dividir um grande elemento (modelo geométrico) 

em elementos menores. Para isso, foi criada uma malha tridimensional de elementos 

quadráticos interconectados por nós, o qual o tamanho máximo do elemento foi definido como 

0,5mm após uma análise de convergência com tolerância de 5%. A análise de convergência se 

refere na utilização de uma malha hipotética (1mm por exemplo) e a avaliação da tensão obtida 

com essa determinada malha. Em seguida, realiza-se o refinamento, caracterizado pela 

diminuição do tamanho máximo do elemento e consequentemente aumento do número e avalia-

se a tensão comparada à malha anterior. O refinamento prossegue até que o resultado de tensão 

obtido por uma malha comparada à uma versão mais refinada é igual ou menor que 5%. Esse 

critério é adotado como representativo que a partir desse ponto um maior refinamento iria 

aumentar o número de elementos sobrecarregando a análise sem acarretar resultados 

significativos. Foi aplicada uma carga de 250N na superfície oclusal do segundo molar e o 

resultante foi calculado seguindo o critério de tensão de compressão, tensão de tração e tensão 
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de cisalhamento (MPa) para o osso cortical e medular e tensão de von-Mises para os 

componentes protéticos (implante, parafuso e coroa). As tensões foram avaliadas 

qualitativamente pelo padrão de distribuição localização do pico de concentração.  
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RESULTADOS 
 Os valores de tensão para o osso cortical e medular estão expressos na tabela 1 e os 

valores de tensão de von-Mises para os pilares e componentes protéticos estão expostos na 

tabela 2. A tabela 3 compara a porcentagem de diferença nos valores de tensão entre os critérios 

das coroas de 14mm às coroas de 12mm; valores negativos indicam uma diminuição no valor 

de tensão ao passo que valores positivos indicam aumento.  

 Em relação ao osso cortical, o uso de coroas de 14mm aumentou os valores de tensão 

(entre 3,35 e 3,31%) independente do critério de tensão avaliado. Qualitativamente, o pico de 

concentração de tensões foi localizado na região cervical do osso cortical em contato com as 

primeiras roscas do implante com distribuição radial ao osso periimplantar e sentido apical 

(figura 1).  

No osso medular, o aumento da altura da coroa diminuiu 4,93% da tensão de tração, 

7,73% da tensão de compressão e 8,72% da tensão de cisalhamento (tabela 3). A figura 2 mostra 

em vista isométrica seccionada o comportamento biomecânico relacionado à distribuição de 

tensões onde o pico de concentração foi localizado na região subjacente ao osso cortical com 

distribuição radial ao osso periimplantar e região apical do implante. 

Entre os componentes protéticos, o parafuso referente à coroa do primeiro molar 

apresentou um aumento de 11,49% na tensão de von-Mises (88,46MPa) quando foi utilizada 

coroa de 14mm comparado ao parafuso do primeiro molar com coroa de 12mm (79,34MPa). O 

pico de concentração foi localizado na região negativa das duas roscas mais apicais. Tanto os 

pilares quando os implantes apresentaram uma diminuição nos valores de tensão quando se 

utilizou coroas de 14mm comparado às coroas de 12mm (tabela 2 e 3). O pico de concentração 

de tensão nos pilares foi localizado na região externa em contato com a superfície interna 

cervical do implante (figura 3), ao passo que no implante o pico de concentração foi localizado 

na região das roscas cervicais (figura 4).  

 

Tabela 1. Tensão de cisalhamento, compressão e tração (MPa) calculados para o osso cortical 
e medular de acordo com a altura da coroa. 

  Coroas 12mm Coroas 14mm 

Osso cortical 
cisalhamento 93,62 96,76 
compressão 233,15 241,55 

tração 89,91 93,25 

Osso medular  
cisalhamento 22,26 20,32 
compressão 36,86 34,01 

tração 28,01 26,63 
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Tabela 2. Tensão de von-Mises (MPa) para os componentes protéticos de acordo com a altura 
da coroa. 

  Coroas 12mm Coroas 14mm 

Parafuso 1M 79,34 88,46 
Parafuso 2M 80,87 81,28 

Pilar 1M 352,98 334,09 
Pilar 2M 381,56 354,57 

Implante 1M 328,06 260,11 
Implante 2M 329,04 257,26 

coroas 614,33 476,36 

 
Tabela 3. Porcentagem de diferença entre as tensões. A coroa de 12mm foi utilizada como 
referência; valores negativos indicam a porcentagem de diminuição da tensão na coroa de 
14mm em comparação à utilização de coroas de 12mm; valores positivos indicam o percentual 
de aumento.  

Osso cortical 
cisalhamento 3,35% 
compressão 3,60% 

tração 3,71% 

Osso medular 
cisalhamento -8,72% 
compressão -7,73% 

tração -4,93% 

Componentes 
protéticos 

Parafuso 1M 11,49% 
Parafuso 2M 0,51% 

Pilar 1M -5,35% 
Pilar 2M -7,07% 

Implante 1M -20,71% 
Implante 2M -21,81% 

coroas -22,46% 
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Figura 1. Tensão no osso cortical com pico de concentração na região cervical e distribuição 
radial ao osso periimplantar. 

  
 

 
Figura 2. Tensão no osso medular com pico na região cervical adjacente ao osso cortical e 
distribuição no osso periimplantar na região em contato com o implante.  
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Figura 3. Tensão de von-Mises no parafuso da coroa. Observa-se o pico de concentração na 
região das roscas mais apicas. No pilar, o pico de tensão foi localizado na região externa em 
contato com a plataforma do implante.   

 
Figura 4 demonstra o comportamento semelhante em relação ao padrão de distribuição de 
tensões com pico de concentração localizado na região externa do implante próximo às 
primeiras roscas.  

  



 21 

DISCUSSÃO  

Os resultados do presente estudo demonstram que a coroa de 14mm apresentou 3% de 

aumento nos critérios de tensão para o osso cortical. Esse comportamento ocorreu tendo em 

vista que o aumento da altura da coroa funciona como um braço de alavanca do conjunto 

pilar/coroa sob o implante submetido a cargas axiais e não-axiais. Uma vez que ocorreu um 

aumento de tensões no osso cortical, essa tensão foi diminuída quando transmitida para o osso 

medular, diminuindo entre 4,93 à 8,72% quando se utilizou coroas de 14mm. (Misch, et al, 

2005; Misch, et al 2006; Verri, et al 2015; Moraes, et al 2015).  

De acordo com Bidez, et al 2008, o aumento 1mm no comprimento da coroa é suficiente 

para aumentar em até 20% das tensões. No entanto, esse resultante pode variar dependendo do 

diâmetro do implante, tipo de conexão e tipo de reabilitação protética. No presente estudo, foi 

utilizada a conexão cone morse o qual tem sido relatada como mais biomecanicamente 

favorável quando comparada à outras conexões como hexágono interno e externo. Além disso, 

foram simuladas coroas esplintadas que contribuem para a dissipação de tensões para os demais 

componentes e tecido ósseo. Embora ainda seja incerta a determinação de uma altura máxima 

que possa ser utilizada de forma segura sem o comprometimento biomecânico, tem-se relatado 

uma maior chance de falha (40%) quando se utilizam coroas mais longa em comparação à 

coroas de menor comprimento de forma unitária (Schulte, et al. 2007)  

Nos componentes protéticos das coroas de 14mm, o parafuso  do primeiro molar foi o 

mais afetado tendo um aumento de tensão de 11,49% enquanto o parafuso do segundo molar 

teve um aumento de 0,5%. De acordo com Moraes, et al 2015 sob carregamento axial, não 

houve aumento significativo na concentração de tensões no parafuso com o aumento da altura 

da coroa, porém sob cargas oblíquas houve aumento significativo nas concentrações de tensões 

no parafuso. (Segundo Ravida, et al 2019, o afrouxamento do parafuso da prótese é o tipo de 

falha protética mais observada, em especial em coroas unitárias, embora tenha sido relatado 

que proporção coroa/implante ≥ 1,46 pode representar um potencial risco de afrouxamento 

enquanto uma relação ≥ 2,01 um maior risco para fraturas do pilar na região posterior. A carga 

proveniente das forças mastigatórias é aplicada sobre a coroa e dissipada em direção apical, 

sendo o parafuso a peça de menor dimensão além do fator localização estar mais próxima da 

região aplicadora.  
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O critério de tensão de von-Mises foi adotado como fator de avaliação dos componentes 

protéticos uma vez que o titânio é um material dúctil. Além disso, esse critério tem sido 

frequentemente associado à falha por fadiga em materiais dúcteis (Bordin, et al 2017). Embora 

a análise de elementos finitos simule condições frequentemente encontradas clinicamente, o 

presente estudo trata-se de uma simulação linear em condições controladas. Ainda que os 

implantes curtos tenham sido considerados uma modalidade de tratamento confiável para 

reabilitação da região posterior da mandíbula, fatores adicionais como comprimento, diâmetro 

e conexão do implante, bem como altura da coroa e carga oclusal devem ser considerados com 

cautela durante a reabilitação utilizando essa modalidade de tratamento.  

Segundo o estudo de Anitua, et al 2018, os autores analisam os resultados de longo e 

curto prazo de implantes curtos instalados na maxila e na mandíbula e obtiveram taxas de 

sobrevivência de 93,3% e a perda óssea marginal inferior a 1mm num período de 

acompanhamento de 15 anos. Os resultados deste estudo fortalecem a modalidade de tratamento  

com implantes dentários curtos para os rebordos atróficos para maxila e mandíbula. 
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CONCLUSÃO 

Conclui-se que o aumento do tamanho da coroa protética (14mm) aumenta a 

concentração de tensões no parafuso protético e no tecido ósseo cortical em reabilitações 

implanto-suportadas utilizando implantes curtos na região posterior de mandíbula. O padrão de 

distribuição de tensões não foi influenciado pelo tamanho da coroa.  
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