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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar, por meio da extensometria, a carga transmitida ao 

osso peri-implantar, diante de 7 diferentes materiais restauradores em reabilitações 

unitárias com implantes cone morse. Em um bloco de poliuretano, que simulou osso 

tipo III, foi instalado um implante de plataforma cone morse, de 3,5x11mm no centro 

e 1mm abaixo da superfície da base de prova, e instalados, ao redor do implante 4, 

extensômetros. Foram confeccionadas 7 coroas semelhantes entre si, simulando um 

pré-molar inferior, em diferentes materiais: 1- PMMA; 2- Cerâmica de vidro em matriz 

de resina; 3- PEEK + dissilicato de lítio; 4- Metalo-cerâmica; 5- Dissilicato de lítio; 6 – 

Zircônia + feldspática; 7- Zircônia monolítica. Todos os grupos foram submetidos a 

cargas axiais e oblíquas (45 graus) sob 150N em uma máquina de ensaio Universal. 

Foram realizadas 5 medições com cada material e, em cada tipo de carga, os dados 

obtidos em micro-deformação foram submetidos a análises estatística. Após a 

confirmação da normalidade dos dados pelo teste de Shapiro-Wilk, foram realizados 

o teste Anova, com o post hoc de Tukey para a comparação entre os 7 materiais 

distintos, e o teste T de Student para a comparação entre as cargas axial e 45 graus. 

O nível de significância foi estabelecido em p ≤ 0,05. Não houve diferença estatística 

significativa na avaliação entre os materiais, tanto na carga axial como na carga 

oblíqua à 45 graus. Na comparação entre carga axial e carga obliqua, houve, por sua 

vez, diferença para todos os materiais. O material restaurador não influenciou na 

carga transmitida ao osso. Ademais observa-se que a carga transmitida ao osso é 

maior quando ocorre de maneira oblíqua 45 independentemente do material. 

 

Palavras-chave: Extensometria, biomecânica. Implante dental. Prótese sobre 

implante. Materiais restauradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Evaluate, through extensometry, the load transmitted to the peri-implant bone, in view 

of 07 different restorative materials. In 1 block of polyurethane, with a density of 15 

PCF and with 2 mm of cortical, simulating bone type III, was inserted 1 morse taper 

implant, 3.5x11mm in the center and 1mm below the surface of the evidence base. 

Four extesometers were installed around the implant. Seven similars crowns were 

made, from a mandibular premolar, in different materials: 1- PMMA 2- Glass ceramic 

in resin matrix 3- PEEK + lithium disilicate 4- metal-ceramic 5- Lithium disilicate 6 - 

Zirconia + feldspathic 7- Monolithic zirconia. All groups were subjected to axial and 

oblique loads (45 degrees) under 150N in a Universal testing machine. Five 

measurements were carried out with each material and in each type of load and the 

data, obtained in micro-deformation, were submitted to statistical analysis. After 

confirming the normality of the data using the Shapiro-Wilk test, the Anova test with 

Tukey's post hoc test was performed to compare the 7 different materials and the 

Student's t test was used to compare axial loads and 45 degrees. The level of 

significance was set at p ≤ 0.05. There was no statistically significant difference in the 

evaluation between the materials, both in the axial load and in the oblique load at 45 

degrees. In the comparison between axial load and oblique load, there was a 

difference for all materials. The restorative material did not influence the load 

transmitted to the bone and the load transmitted to the bone is greater when it occurs 

obliquely at 45° regardless of the material. 

 

Key-words: Extensometry. Biomechanics. Dental implant. Implant-retained prosthesis. 

Restorative materials. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos dentes naturais, o periodonto transmite ao osso as forças aplicadas sobre 

os dentes ao longo de toda a superfície radicular.1 Por outro lado, nas próteses 

implanto-suportadas, as cargas mastigatórias são transmitidas diretamente ao osso e 

ficam concentradas na crista do rebordo.2 

Há a sugestão de que a ausência do ligamento periodontal ao redor dos 

implantes e consequentemente a menor movimentação possam ser fatores que 

indiquem que os implantes são menos toleráveis a cargas oclusais que os dentes 

naturais.3 

Nesse sentido, estudos com diferentes metodologias sugerem que as cargas 

oclusais estão concentradas no osso peri-implantar e que o estresse excessivo pode 

levar a reabsorção óssea dependendo da qualidade óssea.4 Nessa perspectiva, uma 

revisão de literatura avaliando 7 estudos clínicos, sugeriu uma associação entre 

sobrecarga oclusal e perda óssea peri-implantar.5 

Em uma revisão de literatura recente, procurou-se responder a pergunta: forças 

oclusais traumáticas podem levar à perda óssea peri-implantar? A conclusão foi que, 

com base nos modelos animais, a literatura sugere que pode haver uma relação entre 

perda óssea peri-implantar e sobrecarga oclusal quando uma carga patológica é 

utilizada. Em humanos, os resultados são controversos e as evidências são limitadas 

para apoiar uma relação de causa e efeito.6 

 Ademais, sabe-se também que, se a carga transferida a um implante ou ao 

osso peri-implantar exceder os limites fisiológicos, pode haver falhas na reabilitação 

ou mesmo perda de osseointegração.7,8 Sendo assim, quaisquer fatores que reduzam 

a força gerada no sistema implante/prótese devem ser considerados e estudados. 

 A transferência de carga na interface osso-implante depende, entre outros 

fatores, do tipo de carga, quantidade e qualidade do tecido ósseo, geometria do 

implante, posição, número e disposição linear dos implantes, tamanho da superfície 

oclusal, interfaces protéticas, hábitos oclusais parafuncionais, força de mordida, 

estabilidade mecânica primária e tipo de retenção protética. Constata-se, assim, que 

quando a força oclusal excede a capacidade da interface osseointegrada de absorver 

o estresse, o implante pode falhar.7,9 

 Os aspectos biomecânicos desempenham um papel fundamental no 

comportamento in vivo dos implantes osseointegrados.10 É relatado que tensões ou 
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deformações em excesso no osso maxilar podem afetar a osseointegração dos 

implantes dentários, bem como diminuir a densidade óssea peri-implantar.11 De 

acordo com alguns estudos, a sobrecarga oclusal é o principal fator para a perda 

óssea ao redor dos implantes dentários.12 

 Embora as porcelanas sejam amplamente utilizadas em reabilitação oral13 e 

apresentem uma excelente resolução estética14, as resinas parecem ser mais 

eficientes do que as porcelanas na redução da transmissão das forças de impacto 

devido ao seu menor módulo de elasticidade.14,15 Assim, alguns materiais, como 

PEEK e cerâmicas de vidro em matriz de resina vêm sendo desenvolvidos como 

alternativa às cerâmicas para absorver as cargas mastigatórias e diminuir a 

transmissão de carga aos implantes e ao osso peri-implantar.  

 A utilização desses materiais segue o conceito do biomimetismo, que quando 

aplicado a odontologia restauradora, busca a utilização de materiais que possam 

simular a estrutura do dente natural. A utilização desse conceito busca reproduzir não 

apenas a forma dental mas também a utilização de materiais que sejam 

biocompatíveis e tenham características biomecânicas como módulo de elasticidade 

e dureza de superfície próximos aos da estrutura dental natural.15,16 

 Diante desse cenário, ressalta-se que a intenção deste trabalho foi avaliar a 

influência do material restaurador na transmissão de cargas ao osso alveolar peri-

implantar, utilizando diferentes combinações restauradoras que simulam inclusive o 

conceito biomimético. 

 A hipótese nula é de que o material restaurador não influencia na transmissão 

de carga ao osso peri-implantar. 
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2 CONCLUSÃO GERAL 

 

 Podemos concluir, ainda que com as limitações deste estudo, que a 

transmissão de carga, axial e oblíqua, à crista óssea periimplantar não sofreu 

influência do material restaurador, poliméricos ou cerâmicos, monolíticos ou de dupla 

camada. Por fim, constata-se ainda que não houve o benefício relacionado ao 

conceito de biomimetismo utilizando o peek como infra-estrutura de uma cerâmica. 
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