








RESUMO 
 
 
 

Com o presente trabalho pretendeu-se caracterizar o estado de tensão fisiológico, provocado 

por um dente natural. O conhecimento do mecanismo de transferência de carga, entre o dente 

e o osso alvéolar são fundamentais para o desenvolvimento de um novo sistema de implante 

dentário.  

Nos dentes naturais é o ligamento periodontal (LPD) que, para além de fornecer nutrição e 

suporte ao dente, desempenha um papel fundamental no mecanismo de transferência de carga 

entre o dente e o osso alvéolar. A caracterização do LPD foi feita pelo método dos elementos 

finitos e também foi caracterizado experimentalmente o LPD de espécimes de porco. O LPD 

vai amortecer as cargas transmitidas ao osso e o novo implante deve ser capaz de reproduzir 

esse efeito de amortecimento, recreando assim, tanto quanto possível um estado de tensão-

deformação próximo do fisiológico. Um implante com tais capacidades vai estimular 

positivamente o osso no mecanismo de remodelação óssea, garantindo a sua estabilidade a 

médio e longo prazo. 

Foi estudado e verificado experimentalmente, o efeito de amortecimento, provocado pela 

utilização de uma barreira elastomérica, no mecanismo de transferência de carga entre o 

implante e uma mandíbula cadavérica, utilizada para o efeito. Para as medições experimentais 

foi utilizado um método inovador de medida em Biomecânica, baseado em sensores de fibra 

óptica. 

Foram também fabricados e caracterizados, tanto numericamente como experimentalmente, 

três tipos de macromodelos de implantes dentários. Estes modelos baseiam-se no conceito de 

que um implante fabricado com dois materiais, de rigidez diferentes, também pode reproduzir o 

estado de tensão-deformação fisiológico. 

 
 



ABSTRACT 
 
 
 

Within this work it is achieved the stress-strain pattern, induced by a natural tooth. The 

knowledge of the load mechanism transfer, from the tooth to the alveolar bone, are the main 

issues for the development of a new dental implant system. The periodontal ligament is 

important in this mechanism because it functions like a stress absorber barrier. 

It was made the finite element analysis of the PDL and it was also characterized experimentally 

porcine specimens of PDL.  

It was tested numerically and experimentally the use of a stress barrier absorber in the dental 

implant. The use of the stress barrier is to simulate de LPD and to replicate the physiologic 

stress-strain pattern. Such a dental implant system can stimulate positively the alveolar bone in 

the bone remodelling process, permitting the long term success and stability of the dental  

Is was also studied experimentally the effect of the shock absorber membrane in a dental 

implant, implanted in a cadaveric mandible. For the experimental measurements t was used a 

novel system in Biomechanics, based in the use of fiber Bragg grating sensors.  

It was also created and numeric an experimentally tested, macromodels of dental implants, 

build up in two different materials. The idea is to demonstrate that an implant built up in different 

materials can also replicate the physiologic stress-strain pattern. 
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Capítulo 1 

 

Introdução 

 

Longe vão os tempos em que o Homem utilizava vários tipos de peças, como dentes animais 

e marfim, para substituir dentes perdidos. Estes primeiros implantes dentários tinham como 

objectivo restabelecer a função estética. Hoje em dia os implantes têm uma maior demanda 

que é não só restabelecer a estética como a função dos dentes naturais perdidos. Foi na 

década de 60 do século passado, com a introdução do conceito de osteointegração, que a 

Implantologia sofreu um grande avanço. Ficou assim estabelecido que um objecto estranho ao 

corpo pode ficar em íntimo contacto com os tecidos biológicos e desencadear uma resposta 

positiva por parte destes. A resposta funcional dos tecidos biológicos é de extrema 

importância para a compreensão dos processos mecânicos que desencadeiam esses 

fenómenos biológicos. É a Biomecânica que nos possibilita esse conhecimento, pela 

conjugação e convergência de várias áreas científicas, tais como a Medicina e a Engenharia. 

Quanto maior for o nosso conhecimento da Biomecânica do sistema em estudo, melhor 

poderão ser os implantes desenvolvidos, quer em termos de estética quer em termos de 

resposta funcional. 

Os trabalhos desenvolvidos ao longo desta tese de doutoramento, tiveram como base o 

estudo e aplicação da Biomecânica na área dentária. Sendo este um tema muito abrangente, 

foi objectivo deste trabalho começar por caracterizar o estado de tensão-deformação do 

sistema biomecânico composto pelo osso e pelo dente natural e posteriormente, com base 

nesses conhecimentos, desenvolver um novo conceito de sistema de implante dentário, capaz 

de reproduzir o estado de tensão-defomação fisiológico. 

A tese é composta por mais sete capítulos, em que no segundo é feita a caracterização da 

anatomia da mandíbula e dos movimentos mandibulares.  

No terceiro capítulo descreve-se a constituição e formação dos dentes e dos tecidos da 

cavidade oral. É também feita a caracterização da morfologia dentária e o modo como os 

dentes estão localizados e identificados nas arcadas dentárias. Por último é feita a 

caracterização experimental, por difracção de raios X e por microscopia electrónica de 

varrimento, de dois dentes, um canino e um pré-molar. 
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No quarto capítulo faz-se uma breve descrição da evolução dos implantes dentários, 

abordando os seus diferentes tipos. São também abordados os materiais utilizados no fabrico 

de implantes dentários e os tratamentos de superfície que estes podem ter, para melhorar a 

sua capacidade de osteointegração. É apresentado um estudo preliminar sobre a deposição 

de um filme de diamante num implante de titânio e testada a sua adesão e caracterizada a 

morfologia do filme. Neste capítulo é descrita a adaptação fisiológica dos implantes e também 

são apresentados os factores que podem levar à falência dos mesmos. 

No quinto capítulo é feita a caracterização experimental e numérica do sistema biomecânico 

osso-dente natural. Um dos elementos que desempenha um papel preponderante no 

mecanismo de transferência de carga entre o dente e o osso é o ligamento periodontal. Para 

além dessa função, ele também desempenha um papel importante no mecanismo de 

adaptação fisiológica dos dentes, fornecendo-lhes alimento e suporte. Sendo assim, neste 

capítulo é feita a caracterização biológica do ligamento periodontal. Do ponto de vista 

numérico, existem vários modelos constitutivos que são aqui apresentados, tendo um deles 

sido implementado para caracterizar as propriedades mecânicas do ligamento, utilizado na 

análise de elementos finitos. Foi ainda caracterizado experimentalmente, pela análise de 

vibrações, o efeito do ligamento periodontal em espécimes de porco. O conhecimento do 

factor de amortecimento introduzido pelo ligamento serviu para desenvolver e testar um novo 

sistema de implante dentário com uma membrana elastomérica, capaz de o reproduzir.  

No sexto capítulo foi testado experimentalmente o novo conceito de implante. Os estudos 

experimentais levados a cabo, contemplaram a utilização de três técnicas experimentais. A 

primeira utilizada foi a fotoelasticidade 2-D, em que se utilizou uma placa fotoelástica para 

reproduzir o osso alvéolar e foi maquinado, em alumínio, o perfil de um implante dentário e a 

respectiva coroa. A segunda foi a extensometria e por último foi aplicada, pela primeira vez 

em Biomecânica, sensores de Bragg em fibra óptica. Para estas duas últimas técnicas, o 

estudo foi realizado com uma mandíbula cadavérica, com dois implantes da marca Nobel 

Biocare®, Brånemark System, colocados segundo o protocolo estabelecido. Para os testes 

realizados foram considerados diferentes sistemas de carga. Foram realizados testes 

estáticos, tanto em compressão como conjuntamente com componente horizontal de força, 

assim como testes dinâmicos. Para os testes dinâmicos, a carga foi simulada pela queda, por 

gravidade, de uma massa metálica, de uma determinada altura. O novo sistema de implante 

foi simulado pela colocação de uma membrana elastomérica entre o implante e a coroa 

dentária.  

Por forma a caracterizar e comparar o efeito da membrana elastomérica no mecanismo de 

transferência de carga entre o implante e o osso alvéolar, no sétimo capítulo foi feita a análise 

2-D e 3-D, pelo método dos elementos finitos, de parte da mandíbula com os implantes 

convencional e o novo sistema. Neste capítulo foi também testado, tanto experimentalmente 
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como numericamente, um outro conceito para o novo sistema de implante. Para este novo 

conceito foram fabricados três macromodelos de implantes com materiais diferentes e com a 

conjugação de dois materiais. Os testes experimentais foram realizados com os 

macromodelos de implante roscados em provetes de osso bovino fresco e foram aplicadas 

cargas de impacto vertical, mais uma vez simuladas pela queda por gravidade de uma massa 

metálica.  

Por último, no oitavo capítulo, são apresentadas as conclusões gerais do trabalho realizado 

assim como são dadas alguma indicações para possíveis desenvolvimentos e trabalhos 

futuros. 
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Capítulo 2 

 

Anatomia da mandíbula e oclusão 

 

2.1 Introdução 

A cabeça óssea divide-se em duas partes: o crânio e a cara. O crânio tem a forma de uma caixa e 

serve para proteger o encéfalo. A cara serve para alojar a maior parte dos órgãos dos sentidos e 

para suster a mandíbula ou maxilar inferior, através da articulação temporomandibular. Ao 

conjunto da maxila, da mandíbula, das articulações temporomandibulares (ATM), dos músculos e 

ligamentos que lhes estão associados, bem como os dentes, dá-se o nome de aparelho 

estomatognático. Este é o responsável, do ponto de vista funcional, como por exemplo a 

mastigação, a fala, a deglutição e a respiração. Enquanto a respiração e a deglutição são funções 

inatas e inalteráveis ao longa da vida de uma pessoa, a mastigação e a fala já podem sofrer 

alterações, daí que sempre que seja feita uma reabilitação oral é essencial que se preserve a 

funcionalidade da mesma. 

Para melhor se compreender como todo este sistema está interligado harmoniosamente, em 

seguida descreve-se cada uma das partes. 

 

2.2 Anatomia da mandíbula 

A mandíbula (figura 2.1) é um osso médio, ímpar, em forma de “U”, simétrico e que se encontra na 

parte inferior da cara. Devido à sua curvatura e uma vez que não está tão protegida como a 

maxila, a mandíbula torna-se mais exposta às fracturas. A mandíbula é o osso maior que compõe 

a cabeça e é o único osso móvel da cara. Nos fetos é composto por duas partes que 

posteriormente se unem na linha média, designada de sínfisis mentoniana, terminando na parte 

inferior na proeminência mentoniana. Ela pode ser dividida, basicamente em duas partes 

diferentes, o corpo, que é horizontal e em forma de ferradura e os ramos ascendentes [1]. 

 

O corpo corresponde à parte média, horizontal e em forma de ferradura da mandíbula e é 

composto por: 
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- duas faces, anterior e posterior; 

- dois bordos, superior e inferior.  

 

Figura 2.1: Anatomia da mandíbula [2]. 

A face anterior apresenta uma linha média, designada de sínfisis mentoniana, que termina numa 

proeminência com a forma piramidal, à qual se chama eminência mentoniana. De ambos os lados 

da sínfisis, logo abaixo dos dentes incisivos aparece uma depressão, designada de fossa incisiva, 

a qual vai dar origem aos músculos mentalis e a uma porção do orbicularis oris. 

 

Figura 2.2: Anatomia da mandíbula: vista lateral externa. As zonas delimitadas a vermelho indicam 

a zona de inserção dos músculos [3]. 
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À direita e à esquerda da sínfisis aparece uma linha oblíqua ascendente, que tem continuidade 

com o bordo anterior do ramo, a qual proporciona o local onde se vão ligar os músculos quadratus 

labii inferior e triangularis, o platisma liga-se abaixo desta linha, como se pode ver na figura 2.2. 

Na parte posterior desta linha, perto da margem alvéolar, é onde se liga o músculo constritor 

faríngeo superior e o pterigomandibular raphae, e acima desta, na zona anterior, aparece uma 

área triangular, designada de fossa sublingual, por fora das apófises geni e é onde se encontra a 

glândula sublingual. Por baixo desta mesma linha e ao nível dos três últimos molares, aparece a 

fossa submaxilar, onde se encontra a glândula do mesmo nome. Por último e ao nível do segundo 

prémolar, encontra-se o orifício mentoniano, por onde passam o nervo e os vasos sanguíneos 

mentonianos. 

Na face posterior podem-se distinguir na linha média quatro proeminências dispostas duas a duas, 

as espinhas mentonianas. As espinhas superiores vão dar origem aos genioglosos e as inferiores 

aos genióideus (figura 2.3). Nalguns casos estas espinhas estão unidas e formam uma única 

proeminência, noutros casos estão ausentes e a sua posição é meramente indicada por uma 

irregularidade na superfície. Abaixo destas por vezes aparecem um sulco e um forame, os quais 

marcam a linha de união das duas metades do osso da mandíbula (sínfisis mentoniana). De 

ambos os lados da sínfisis e logo abaixo desta aparece a linha milóidea, que vai dar origem ao 

miloideu [1,4]. 

 

Figura 2.3: Anatomia da mandíbula: vista lateral interna. As zonas delimitadas a vermelho indicam 

a zona de inserção dos músculos [3]. 

O bordo superior ou alvéolar é mais largo na zona posterior do que na zona anterior e é onde se 

encontram as cavidades alveolares, que servem de suporte para os dentes. O músculo bucinador 
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está ligado entre o lado de fora do bordo superior e o lábio, até aproximadamente o primeiro dente 

molar, como se pode ver na figura 2.2. O bordo inferior é mais arredondado e mais comprido do 

que o superior, assim como é mais delgado na zona anterior do que na posterior. No ponto de 

transição do bordo para o ramo da mandíbula, pode aparecer por vezes uma pequena ranhura por 

onde passa a artéria maxilar externa. 

 

Os ramos são quadriláteros, compostos por osso plano. Os ramos apresentam duas faces e 

quatro bordos. A face exterior é plana e apresenta, na parte inferior, algumas estrias oblíquas, 

onde se vai ligar o músculo masséter (figura 2.2). A face interior apresenta, mais ou menos no 

centro, o foramen mandibular, para a entrada das veias alveolares inferiores e o nervo. As 

margens deste orifício são irregulares e são rodeadas por uma crista designada lingula 

mandibulae, ao qual se liga o ligamento esfenomandibular, que faz parte da articulação 

temporomandibular. Na parte de trás e em baixo aparece um sulco, por onde vão passar as veias 

miloideas e o nervo. Atrás deste sulco existe uma superfície que se apresenta rugosa, à qual se 

vai ligar o músculo pterigóideu interno (figura 2.3). O canal mandibular aparece obliquamente no 

ramo e depois segue na horizontal, em direcção ao corpo, onde fica por baixo dos alvéolos, 

comunicando com estes por meio de pequenos orifícios. Ao chegar à zona dos dentes incisivos, 

vira para a face exterior para comunicar com o foramen mentoniano, dando origem a dois 

pequenos canais que se dirigem para as cavidades dos dentes incisivos. Deste canal, 2/3 da zona 

posterior situa-se mais próximo da face interior e o outro 1/3 fica mais próximo da face exterior. É 

por este canal que passam as veias alveolares inferiores e o nervo, as quais se distribuem depois 

por todos os dentes. 

O bordo inferior do ramo é fino, direito e dá continuidade ao bordo inferior do corpo. À junção entre 

os dois bordos inferiores, do corpo e do ramo, dá-se o nome de ângulo da mandíbula, a qual é 

marcada por estrias de ambos os lados e que servem para a inserção dos músculos masséter na 

zona lateral e o pterigóideu interno na zona medial. Entre estes dois músculos também se vai fixar 

o ligamento estilomandibular. 

O bordo superior é mais fino em cima e fica na continuação da linha oblíqua. O bordo posterior é 

fino, arredondado e está coberto pela glândula parotidea. O bordo superior termina em duas 

porções denominadas de processo coronóide, na zona anterior e o processo condilar (côndilo) na 

zona posterior. Estes dois processos estão separados por uma concavidade profunda em forma 

de meia lua, designada de depressão mandibular, por onde passam as veias massetéricas e o 

nervo facial.  

O processo coronóide é uma eminência fina triangular. O seu bordo anterior é convexo e dá 

continuação para o bordo anterior do ramo. O seu bordo posterior é côncavo e forma a fronteira 

anterior da depressão mandibular. A superfície lateral é lisa e proporciona a inserção para o 
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masséter e o temporal. Na superfície medial é onde fica ligado o temporal. Perto do apex do 

processo coronóide aparece uma crista pronunciada que se dirige para baixo e para o lado de 

dentro do último dente molar. Entre esta crista e o bordo anterior existe uma área triangular, à qual 

se liga o temporal na parte superior e na parte inferior o bucinador. 

O processo condilar é mais fino que o coronóide e consiste em duas porções, o côndilo e a porção 

que o suporta, ou seja o colar. O côndilo apresenta uma superfície que vai articular com o disco 

articular da ATM, na base do osso temporal. O côndilo apresenta as suas superfícies convexas, 

tanto na direcção antero-posterior como na latero-medial. O eixo maior é dirigido para a zona 

medial, que prolongando-se para a linha medial, vai-se encontrar com o eixo do côndilo oposto 

perto da margem anterior do foramen magnum. No extremo lateral do côndilo há uma pequena 

saliência onde se vai inserir o ligamento temporomandibular. O colar é achatado e tem a face 

posterior convexa. É numa pequena depressão existente na face anterior que se vai inserir o 

pterigoideu externo. 

 

2.3 Oclusão 

A oclusão orgânica ou fisiológica é essencialmente funcional [4]. Nas funções desempenhadas 

pelo aparelho estomatognático, anteriormente referidas, intervêm os dentes, as articulações 

temporomandibulares e os músculos da face. Em certa medida, o estudo da oclusão está 

relacionado com os movimentos mandibulares, com os contactos entre os dentes durante esses 

movimentos, ou seja com o equilíbrio dinâmico entre todos os seus constituintes, sendo por isso 

um estudo da biomecânica.  

Quando a oclusão está bem organizada, cada cúspide de um dente tocará na fossa do dente 

antagonista por forma a que cada superfície oclusal seja mínima e receba as forças oclusais 

alinhadas com os eixos maiores dos dentes. A altura das cúspides e a profundidade das fossas é 

determinada pela oclusão, que por sua vez está relacionada com os movimentos mandibulares, 

como já foi referido anteriormente. É a forma como a oclusão está definida, para cada pessoa, que 

vai determinar o ponto de contacto entre os seus dentes e daí seja possível saber quais são as 

trajectórias de transferência de carga entre dentes antagonistas durante a mordida. 

 

2.3.1 Articulação temporomandibular (ATM) 

Esta articulação é do tipo gínglimo-artroidal, uma vez que pode efectuar movimentos tanto de 

rotação (ginglemoidal) como de translação (artroidal). É composta por duas junções, uma entre o 

côndilo e o disco articular (junção inferior) e a outra entre o disco e a fossa glenóide (junção 

superior). De entre as características mais importantes desta articulação há que salientar duas 
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delas: em primeiro as duas articulações, direita e esquerda, funcionam em consonância e não 

independentemente uma da outra; em segundo, ela apresenta um ponto terminal rígido de fecho 

que é a superfície oclusal dos dentes. 

A articulação está localizada anatomicamente entre o côndilo e a região inferior e lateral do osso 

temporal, à qual se dá o nome de fossa glenóide. Ela está delimitada posteriormente pela espinha 

pós-glenóide, a região escamosa do osso temporal, o conduto auditivo externo e a região posterior 

da fossa glenóide. Do lado anterior fica delimitada pelo tubérculo articular, lateralmente pela 

parede lateral externa da fossa glenóide e o músculo masséter e superiormente pelo osso 

temporal e pelo arco zigomático, como se pode ver na figura 2.4. 

 

Figura 2.4: Articulação temporomandibular: aspecto lateral [3]. 

Esta articulação, sendo complexa tanto do ponto de vista anatómico como fisiológico, tem vários 

componentes, que são: 

 - cavidade glenóide ou fossa mandibular, situada no osso temporal 

 - côndilo 

 - disco articular 

 - músculo pterigóideu 

 - cápsula articular 

 - fibras elásticas posteriores 

 - tubérculo articular 

 - inserção anterior do disco 

 - inserção posterior superior do disco 
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 - inserção posterior inferior do disco 

 - almofada retrodiscal de Sicher 

 - cavidade sinovial inferior 

 - líquido sinovial 

 - proprioceptores 

 - membrana sinovial 

 - ligamento estilomandibular 

 - ligamento esfenomandibular 

 - ligamento temporomandibular 

 - tubérculo pós-glenóide 

 - conduto auditivo externo 

A cavidade glenóide tem uma forma oval e está situada abaixo e para a frente do meato auditivo 

externo e está limitada pela fissura escamotimpânica e pelo tubérculo pós-glenóide. A região 

côncava desta cavidade está limitada anteriormente por uma região óssea convexa que é o 

tubérculo articular. Tal como o disco articular, as superfícies articulares da cavidade glenóide bem 

como o côndilo são revestidas por tecido conjuntivo fibrosos denso, não vascularizado e com 

algumas células cartilaginosas. Este tipo de tecido possui uma maior capacidade de regeneração 

e está menos sujeita ao desgaste do que a cartilagem hialina. 

O côndilo já foi anteriormente descrito no processo condilar, podendo agora salientar-se que tanto 

na região anterior como na região superior está revestido por várias camadas de tecido, são elas, 

tecido conjuntivo fibroso denso, cartilagem, osso compacto e esponjoso. 

O tubérculo articular (figura 2.5) é uma saliência óssea, na região anterior da cavidade glenóide e 

serve como travão do movimento condilar. 

 

Figura 2.5: Articulação temporomandibular: aspecto sagital [3]. 
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A almofada retrodiscal de Sicher está delimitada na região posterior terminal pelo disco articular, 

na região anterior pela espinha pós-glenóide e na região superior e inferior pela região posterior do 

côndilo. 

Existem duas membranas sinoviais, uma acima e outra abaixo do disco articular. Cada uma delas 

é composta por uma camada de tecido conjuntivo fino que reveste as superfícies não funcionais 

da ATM, encontrando-se em toda a extensão do menisco, formando pequenas rugosidades sobre 

os seus bordos externo e distal. Uma das funções desta membrana é segregar o líquido sinovial 

que é constituído principalmente por uma proteoglicana que contém ácido hialurónico e por um 

complexo de polissacarídeos. Este líquido serve para fornecer nutrientes à articulação, irrigar as 

superfícies articulares, lubrificação, entre outras funções. 

Os proprioceptores são terminações nervosas que reagem ao efeito da pressão, do estiramento e 

a mudanças de tensão. São este tipo de terminações nervosas que se encontram no sistema de 

controlo neuromuscular da mandíbula  

Os ligamentos que compõem a articulação são: o disco articular; a cápsula articular (figura 2.5); o 

ligamento temporomandibular; o ligamento esfenomandibular e o ligamento estilomandibular 

(figura 2.6). 

O disco articular é uma camada de tecido conjuntivo côncavo na região inferior e convexo na 

região superior. Esta camada fica adaptada anatomicamente por um lado à cavidade glenóide e 

por outro ao côndilo. Lateralmente o disco está ligado à cápsula articular por fibras de colagénio 

finas que apresentam um arranjo concêntrico. O disco divide a articulação em duas cavidades, 

cada uma das quais com a sua membrana sinovial, como se pode ver na figura 2.5.  

A cápsula articular é composta por uma membrana fibrosa de tecido conjuntivo denso, colocada 

em torno da ATM. A cápsula está inserida externa e lateralmente no osso temporal e inferiormente 

sobre o côndilo. Esta estende-se, na direcção antero-externamente, até à região do tubérculo 

articular. Na direcção externo-posteriormente estende-se até à região pós-glenóide. 

O ligamento temporomandibular é composto por dois fascículos, um externo e oblíquo e um 

interno e horizontal. A parte externa vai desde a superfície externa do tubérculo articular e do 

processo zigomático postero-inferior até à superfície externa do colo do côndilo. A parte interna vai 

desde a superfície externa do tubérculo articular e do processo zigomático horizontal-posterior até 

à zona lateral do côndilo e do disco articular. A parte oblíqua do ligamento tem como função limitar 

a extensão do movimento de abertura da cavidade oral, enquanto que a parte interna horizontal 

limita o movimento posterior do côndilo e do disco. Ele está coberto pela glândula parotidea. 

O ligamento esfenomandibular constitui em conjunto com o estilomandibular, os ligamentos 

acessórios da ATM, como se pode ver na figura 2.6. 
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Figura 2.6: Articulação temporomandibular: aspecto medial [3]. 

O ligamento esfenomandibular tem uma acção fundamental na sustentação da ATM, não sendo 

por isso limitador do movimento mandibular. Ele parte da espinha do osso esfenóide e estende-se 

para baixo lateralmente até à lingula mandibulae, situada no ramo da mandíbula. A sua face lateral 

está em relação, acima, com o músculo pterigóideu externo, enquanto a sua face medial está em 

relação com o pterigóideu interno. Em baixo está separado do côndilo pelas veias maxilares 

internas, mais abaixo as veias alveolares inferiores, o nervo e um lóbulo da glândula parotídea 

estão entre ele e o ramo da mandíbula. 

O ligamento estilomandibular parte perto do apex do processo estilóide no osso temporal e dirige-

se para baixo e para a frente até ao bordo posterior do ramo da mandíbula, entre o masséter e o 

pterigóideu interno. Neste caso, ao contrário do que acontecia no anterior, este ligamento serve 

para limitar os movimentos de protrusão da mandíbula. Este ligamento separa a parótida da 

glândula submaxilar. 

São muitos os movimentos permitidos pela articulação temporomandibular, tais como a abertura e 

fecho da mandíbula, esta poder-se deslocar para a frente e para trás e ainda, mas mais restritos, 

movimentos de lateralidade. Dependendo do tipo de movimento que a mandíbula executa, 

intervêm só uma ou as duas junções que fazem parte da ATM. Sendo assim, quando a boca só 

está ligeiramente aberta, como quando se fala, o movimento está confinado à junção do côndilo 

com o disco articular. Por outro lado, quando se abre mais a boca, nesse caso já intervêm as duas 

junções. A junção inferior é do tipo charneira, ou seja, o côndilo roda em torno de um eixo 

transversal do disco, enquanto que a junção superior é do tipo deslizante em que o côndilo 

juntamente com o disco deslizam para a frente em direcção ao tubérculo articular, em torno de um 
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eixo que passa através do foramen mandibular. Estes dois movimentos ocorrem em simultâneo, 

por um lado o côndilo e o disco movem-se para a frente e ao mesmo tempo o côndilo roda no 

interior do disco. Quando se fecha a boca, fazem-se os movimentos contrários, primeiro o disco 

desliza para trás arrastando consigo o côndilo, ao mesmo tempo que este roda. Ao se deslocar 

horizontalmente a mandíbula para a frente, como no movimento de protrusão, o movimento é 

executado na junção superior, com o côndilo e o disco a deslizarem para a frente na fossa 

mandibular e no tubérculo articular. O movimento de mastigar é produzido pelo deslizamento, para 

a frente e para trás, do côndilo no respectivo disco, enquanto o outro côndilo executa o mesmo 

movimento mas em direcção oposta, ao mesmo tempo que o côndilo também faz uma rotação 

vertical. O que acontece é que enquanto um côndilo roda e desloca-se para a frente, o outro roda 

e desloca-se para trás. 

 

2.3.2 Músculos 

Para a execução dos movimentos mandibulares, para além dos elementos intervenientes acima 

descritos, também os músculos têm um papel importante no desempenho dos movimento da 

mandíbula, não só durante a mastigação como também na fala e deglutição. Sendo assim, 

podem-se agrupar os músculos de acordo com a sua função: os depressores que são os que 

fazem com que a mandíbula se abra e são eles o platisma, o digástrico, o milóideu e o genióideu; 

para fechá-la são os elevadores e neste caso temos o masséter, o pterigóideu interno e a parte 

anterior do temporal. A mandíbula é deslocada para a frente por acção simultânea do pterigóideu 

interno e externo, pelas fibras superficiais do masséter e pelas fibras posteriores do temporal e por 

último, o movimento de deslizamento ou lateralidade é provocado pela acção alternada do 

pterigóideu, de cada um dos lados.  

Na figura 2.7 pode ver-se um esquema representativo de parte dos músculos da cabeça e do 

pescoço. 

Os músculos podem ainda ser divididos em músculos da mastigação (masséter, temporal e os 

dois pterigóideus interno e externo) e nos músculos auxiliares da mastigação e de expressão 

facial, que correspondem aos restantes que serão abordados em seguida. 

Os músculos têm duas extremidades, uma que está ligada a uma parte fixa e à qual se dá o nome 

de origem, a outra está ligada à parte que se move e dá-se o nome de inserção. 
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Figura 2.7: Músculos da cabeça e pescoço: aspecto lateral [3]. 

 

2.3.2.1 Músculos da mastigação 

Os músculos mais importantes que intervêm na mastigação são: o temporal, o masséter; o 

pterigóideu interno e externo. Destes, os três primeiros elevam a mandíbula contra a maxila com 

grande força, enquanto o último assiste nos movimentos de protrusão.  

Temporal – é plano, triangular ou em forma de leque e ocupa a fossa temporal (figura 2.8). A 

acção deste músculo é na elevação da mandíbula e como retractor do côndilo, quando este sofre 

um deslocamento para a frente, por acção do músculo pterigoideu externo. A enervação deste 

músculo é feita a partir dos nervos temporais: anterior, médio e posterior e pelos nervos dos ramos 

da mandíbula. Na parte superior está inserido na linha curva inferior temporal, na aponeurosis 

temporal e no arco zigomático. Na parte inferior as fibras são dirigidas para a superfície interna na 

parte superior e no bordo anterior da apófise. 
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Figura 2.8: Vista lateral do músculo temporal [3]. 

 

Masséter – é um músculo curto, grosso e está ligado à face externa da mandíbula e serve para a 

sua elevação, bem como colabora nos movimentos de protrusão simples e nos movimentos de 

lateralidade máxima (figura 2.9). É composto por dois fascículos: o superficial e o profundo. O 

primeiro vai desde o bordo inferior do arco zigomático até ao ângulo da mandíbula e o segundo vai 

desde a superfície medial do arco zigomático até à face externa do ramo ascendente. Estes dois 

fascículos são separados por tecido conjuntivo e por vezes também apresenta uma bolsa serosa. 

Considera-se que este músculo apresenta duas faces e quatro bordos. A face interna está em 

relação com o ramus da mandíbula, com a apófises coronóides e com o músculo bucinador. A 

face externa está coberta pela aponeurosis masseterina e logo após esta aparecem os músculos 

cutâneos da cara, a artéria transversal da cara, o conducto de Sténon e pelas ramificações do  

nervo facial. O bordo superior está junto ao arco zigomático e o inferior com o ângulo maxilar. O 

bordo posterior fica situado à frente da articulação temporomandibular e está em relação com o 

ramo da mandíbula, enquanto que o bordo anterior está ligado ao maxilar, com o bucinador e com 

a artéria facial. A aponeurosis masseterina tem a mesma forma e as mesmas dimensões do 

músculo masséter. Está cercado em cima pelo arco zigomático, por baixo pelo bordo inferior da 

mandíbula, por trás pelo bordo paroitídeo e à frente funde-se com a aponeurosis bucinadora, 

formando desta forma uma espécie de bainha para o músculo masséter. 

Pterigóideu interno – está situado atrás do ramo da mandíbula e tem a mesma disposição do 

masséter, assim como também serve para sua elevação (figura 2.9). Da mesma forma que o 

masséter, este também funciona para a elevação da mandíbula e a enervação é feita a partir 

desta. Situa-se na face interna da superfície pterigóide medial, no processo piramidal do osso 

palatino e a tuberosidade do maxilar. Dirige-se obliquamente para baixo, onde se insere na parte 
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inferior e posterior da face interna do ramo e do ângulo da mandíbula, terminando à frente das 

inserções do masséter. A enervação é feita a partir do nervo pterigóideu medial. Este músculo 

participa nos movimentos de rotação, de lateralidade e de protrusão da mandíbula. 

 

Figura 2.9: Vista lateral dos músculos masséter e pterigóideu externo e interno [3]. 

 

Pterigóideu externo – este músculo tem a forma de um cone, cuja base se situa no crânio e o 

vértice no côndilo, ocupando a fossa zigomática (figura 2.8). Este músculo tem várias funções. 

Quando os dois músculos se contraem em simultâneo, isso faz com que a mandíbula se projecte 

para a frente, enquanto que quando se contrai só um deles provoca os movimentos de 

lateralidade. A enervação é feita a partir da ramus da mandíbula, em particular do temporobucal. É 

composto por dois fascículos que partem da base do crânio, sendo que o superior (esfenoidal) 

parte da ala maior do esfenóide que forma a fossa zigomática e o fascículo inferior parte da face 

externa da apófisis pterigoidea. Estes fascículos dirigem-se para trás, em direcção à articulação 

temporomandibular, unindo-se ao côndilo e ao menisco articular. Entre estes dois fascículos passa 

o nervo bucal.  

 

2.3.2.2 Músculos auxiliares da mastigação 

Existem outros músculos que também intervêm no processo da mastigação e também são 

considerados de expressão e são designados de músculos da boca e são eles: quadratus labii 

superioris; quadratus labii inferioris, canino, triangular, zigomático, bucinador, mentalis, orbicularis 
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oris, risorio de Santorini, milóideu e o genióideu. Na figura.2.10 pode ver-se um esquema 

representativo dos vários músculos da cara. 

  

Figura 2.10: a) Músculos da cara; b) Pormenor dos músculos da cara em torno da boca [5]. 

 

O quadratus labii superioris é um músculo largo, quadrado, plano que vai desde o lado do nariz 

até ao osso zigomático. As suas fibras mediais formam a cabeça angular, a qual vai desde uma 

extremidade pontiaguda da parte de cima do processo frontal da maxila e passa obliquamente 

dividindo-se em duas folhas, uma das quais vai-se inserir na cartilagem alar e na pele do nariz, 

enquanto a outra se prolonga para a parte lateral do lábio superior, onde se mistura com o 

orbicular e com a cabeça infraorbital. Parte das fibras da cabeça infraorbital estão ligadas à maxila 

e outras ao osso zigomático. Essas fibras vão convergir e ficar inseridas no músculo do lábio 

superior, entre a cabeça angular e o músculo canino. As fibras laterais, que formam a cabeça 

zigomática, vão desde a superfície malar do osso zigomático e passam para baixo pela região 

medial até ao lábio superior. Este músculo actua como um elevador do lábio superior, ao mesmo 

tempo que dilata as narinas. As cabeças infraorbital e zigomática ajudam na formação do sulco 

nasolabial assim como o músculo canino. 

O canino é um músculo plano, quadrado e vai desde a fossa canina até à comissura, onde as 

suas fibras se fundem com as do zigomático, do triangular e do orbicular.  

O zigomático pode ser dividido em menor e maior. O primeiro é superficial, só estando coberto 

pela pele e vai desde o osso zigomático até à comissura. O segundo vai por fora do anterior, 

cruzando o masséter e a veia facial. Este músculo faz com que o ângulo da boca se mova 

ligeiramente para trás e para cima, como quando se ri. 
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O quadratus labii inferioris é um músculo pequeno quadrado. Tem origem na linha oblíqua da 

mandíbula, entre a sínfisis e o foramen mental e passa para cima, do lado medial, até à superfície 

do lábio inferior. Na origem as suas fibras são contíguas com as do platisma. Este músculo move 

o lábio inferior para baixo e lateralmente. 

O mentalis é um pequeno fascículo cónico que se situa ao lado do freio do lábio inferior. Ele parte 

da fossa incisiva da mandíbula e vai até ao queixo. Ele faz levantar a comissura e protrai o lábio 

inferior, ao mesmo tempo que enruga a pele do queixo. 

O triangular é um músculo largo e fino, que vai desde a linha oblíqua da mandíbula até à 

comissura. Na sua origem é contíguo ao platisma e no final com o orbicular e o risorio. Tem como 

função baixar a comissura, tendo por isso uma função oposta ao canino e ao zigomático. 

Estes músculos são enervados pelo nervo facial.  

O bucinador é um músculo quadrilátero fino, que constitui a parede vestibular lateral da boca. Tem 

origem na parede exterior do processo alvéolar da maxila e da mandíbula, correspondendo aos 

três dentes molares e atrás, desde o bordo anterior do rafe pterigomandibular, que o separa do 

constrictor superior da faringe. À frente, termina junto ao músculo orbicularis oris, ao nível das 

comissuras bucais e a sua face externa está em correspondência com o ramo mandibular, com o 

masséter, com o conducto de Sténon, com as glândulas molares, o nervo bucal, a artéria facial e 

os ramos do facial. Está separado destes órgãos pela aponeurosis bucinadora. A sua acção é de 

aumentar o diâmetro transversal dos lábios e de manter a bochecha distendida. 

O orbicularis oris é um músculo elíptico que está em torno do orifício bucal e é composto por 

inúmeras fibras com direcções diferentes, como se pode ver na figura 2.10. Este pode ser dividido 

em duas partes, a superior (semiorbicular superior) e a inferior (semiorbicular inferior).  

O semiorbicular superior vai desde uma comissura à outra e desde o bordo livre do lábio superior 

à base do nariz. É composto por duas bandas, uma lateral e outra medial, de cada lado da linha 

média. A banda lateral vai desde o bordo alvéolar da maxila, do outro lado do dente incisivo 

(fascículo incisivo superior), indo lateralmente em contínuo com outros músculos até à comissura. 

A banda medial (fascículo nasolabial) liga o lábio superior com a parte de trás do septo nasal. O 

semiorbicular inferior ocupa toda a largura do lábio inferior e é composto pelo fascículo incisivo 

inferior, que vai desde a mandíbula, lateralmente em relação ao mentalis para se fundir com os 

outros músculos na zona das comissuras. Parte das fibras que compõe este músculo têm origem 

noutros músculos faciais, tais como parte que provém do bucinador e que formam o estracto 

profundo do orbicular. Por outro lado, parte das fibras da zona média do bucinador vão-se 

intercruzar nas comissuras bucais, em que as fibras provenientes da maxila vão-se ligar ao lábio 

inferior e as que provêm da mandíbula vão-se ligar ao lábio superior. Superficialmente a este 

estracto existe um outro, de ambos os lados das comissuras e que é formado pelo caninus e pelo 
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triangularis. As fibras do caninus passam para o lábio inferior e as do triangularis passam para o 

lábio superior. Para além destas, existem fibras dos músculos quadratis labii superioris, zigomático 

e quadratis labii inferioris que se vão misturar com as fibras transversais. As fibras que compõem 

os lábios são oblíquas e passam por baixo da pele até à membrana da mucosa. 

O risorio de Santorini é um músculo triangular, superficial que está coberto pela pele e existem 

dois, um de cada lado da cara. Tem origem no tecido celular da região parotídea e vai até à 

comissura. Passa por cima do masséter e vai para a frente, horizontalmente em relação ao 

platisma. 

Os milóideu e o genióideu são os músculos que formam, tanto do ponto de vista anatómico como 

funcional, a base da boca (figura 2.11). Ambos têm a mesma função e servem para elevar a língua 

e fazer baixar a mandíbula. Estes músculos têm origem na mandíbula e estão inseridos no osso 

hióide. 

 

Figura 2.11: Músculos milóideu e genióideu: vista superior [5]. 

 

2.3.3 Movimentos e relações intermaxilares  

Todos os elementos acima descritos fazem parte do aparelho mastigatório, do qual os dentes, os 

processos alveolares e os côndilos são os seus elementos funcionais. Os músculos e toda a rede 

neurovascular dão o controlo necessário ao conjunto maxilomandibular. A maxila está relaciona 

com a mandíbula segundo dois aspectos: os contactos entre dentes antagonistas nos movimentos 

funcionais; e à acção de abertura e fecho da mandíbula.  

 24



2. Anatomia da mandíbula e oclusão 
_______________________________________________________________________________________ 

As forças oclusais normais estimulam, duma forma positiva, o osso cortical para que este 

mantenha a espessura fisiológica. Do ponto de vista clínico, as manifestações do trauma oclusal 

podem ser vistas pela perda de osso alvéolar na região mesial dos dentes molares e pré-molares 

inferiores e na zona distal dos correspondentes superiores. Esta perda óssea está relacionada 

com interferências tanto para a relação cêntrica como para os movimentos excêntricos [6]. 

O relacionamento maxilomandibular chamado oclusão habitual corresponde à máxima 

intercuspidação dos dentes e é a este nível que ocorre o ciclo mastigatório. No contacto de 

oclusão habitual, os côndilos produzem um pequeno atrito com as superfícies articulares. Como a 

oclusão habitual (figura 2.12) é uma posição funcional, o ciclo mastigatório irá sempre terminar 

muito próximo deste ponto [7]. 

 

Figura 2.12: Oclusão habitual, vista no plano sagital [6]. 

 

A relação cêntrica é anatomicamente difícil de definir mas pode ser caracterizada quando o 

conjunto côndilo-disco está situado numa posição mais central superior no interior de cada uma 

das respectivas cavidades articulares. É só nesta relação que os dentes posteriores (molares e 

pré-molares) fazem contacto, sendo este por um lado entre as cúspides palatinas superiores com 

as fossas distais inferiores e por outro entre as cúspides vestibulares inferiores com as fossas 

mesiais superiores (figura 2.13). Do ponto de vista clínico, esta posição é caracterizada quando a 

mandíbula roda em torno de um eixo terminal fixo. 

A posição de descanso corresponde à posição em que as fibras musculares estão no seu 

comprimento normal (nem distendidas nem comprimidas), sendo capazes de manter o osso da 

mandíbula suspenso a uma determinada distância interoclusal, designada por espaço livre 

funcional. Nas reabilitações oclusais, as proporções dente-coroa têm de ser mantidas por causa 

de limitações, nomeadamente o espaço livre funcional. 
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Figura 2.13: Contacto de relação cêntrica, em detalhe para os dentes anteriores (esquerda) e 

posteriores (direita) [6]. 

 

2.3.4 Movimentos mandibulares 

Para o estudo da cinemática mandibular e uma vez que os deslocamentos da mandíbula 

efectuam-se a três dimensões, é necessário fazer a análise desses movimentos em três planos 

ortogonais (figura 2.14), são eles: o plano sagital que divide o crânio em duas partes iguais e é 

orientado antero-posteriormente; o plano frontal que é projectado para a frente da cara e é 

paralelo às superfícies vestibulares dos dentes anteriores; o plano horizontal que é paralelo ao 

chão e está orientado de acordo com as superfícies oclusais dos dentes.  

 

Figura 2.14: Planos ortogonais de referência: p. hor.-plano horizontal; p. fro.- plano frontal; p. sag.- 

plano sagital [6]. 
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Estas projecções nos três planos, representam os movimentos bordejantes para além dos quais 

nenhum movimento é possível. Dentro destes movimentos ocorrem os movimentos funcionais da 

mandíbula durante a mastigação. A marcação desses movimentos ao nível dos dentes incisivos, 

cria um diagrama designado de diagrama de Posselt (figura 2.15).  

 

Figura 2.15: Diagrama de Posselt no plano sagital: a - oclusão habitual; b - contacto de relação 

cêntrica; c - eixo de abertura; d - abertura máxima; f - posição de repouso [6]. 

 

O diagrama de Posselt representa o envelope dos movimentos do ponto de contacto e nele é 

possível observar a oclusão habitual, a posição de relação cêntrica, a oclusão topo a topo e a 

máxima protrusão. 

 

2.3.4.1 Movimentos bordejantes no plano sagital 

Neste plano é fácil observar os movimentos de rotação e translação dos côndilos, que ocorre na 

máxima abertura da mandíbula. Os côndilos podem rodar em torno de um eixo sagital até à 

posição de oclusão habitual e em seguida o conjunto translada até à posição de abertura máxima. 

Também se pode alcançar esta posição começando a mover a mandíbula para a frente até à 

posição de protrusão plena (movimento de translação) e em seguida baixá-la (movimento de 

rotação).  

 

2.3.4.2 Movimentos bordejantes no plano frontal 

No caso dos movimentos funcionais, quando a mandíbula, por exemplo, se move para o lado 

esquerdo, verifica-se que o côndilo desse lado só tem movimento de rotação, mantendo-se em 

posição na fossa articular. A este côndilo chama-se côndilo pivotante ou de trabalho. O outro 
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côndilo vai-se deslocar para a frente num movimento de translação, para dentro e para baixo ao 

longo da eminência articular. A este côndilo chama-se côndilo de translação ou de não-trabalho. 

Do lado do côndilo de trabalho vai existir uma relação laterotrusiva, enquanto que no lado oposto 

de não-trabalho, vai existir uma relação mediotrusiva (figura 2.16).  

 

Figura 2.16: Movimentos bordejantes no plano frontal: OH- oclusão habitual; LD- lateralidade 

direita; LE- lateralidade esquerda; AM- abertura máxima [6]. 

 

O ciclo mastigatório e a fala são compostos por movimentos designados por intrabordejantes e 

apresentam um diagrama como se pode ver na figura 2.17. 

 

Figura 2.17: Vista frontal da trajectória dos dentes durante o ciclo mastigatório: OH- oclusão 

habitual [6]. 
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Nalguns casos existem disfunções que levam a movimentos desconcertados da mandíbula, para o 

lado que ocorre o movimento lateral. A estes deslocamentos dá-se o nome de movimento de 

Bennett, lateralidade ou transtrusão. Essas disfunções podem ser provocadas por vários motivos 

tais como por uma configuração imperfeita tanto dos côndilos como das fossas articulares, por 

contracção de alguns músculos mastigadores ou pela acção de alguns ligamentos na articulação 

temporomandibular. 

 

2.3.4.3 Movimentos bordejantes no plano horizontal 

Este tipo de movimentos também pode ser analisado através dos deslocamentos produzidos ao 

nível dos dentes anteriores. Sendo assim, quando a mandíbula começa por efectuar um 

movimento lateral para a direita, o que acontece é que o côndilo esquerdo vai transladar e o direito 

roda. Em seguida o côndilo direito vai-se transladar, até que a mandíbula atinge a posição de 

protrusão máxima. A partir desta posição, o côndilo esquerdo vai-se retrair obrigando a mandíbula 

a descrever um movimento lateral esquerdo. Por último, para completar o movimento lateral, o 

côndilo esquerdo fica fixo e o direito vai-se transladar para trás (figura 2.18). 

 

Figura 2.18: Movimentos bordejantes no plano horizontal [6]. 

 

2.3.5 Determinantes dos movimentos da mandíbula 

Os movimentos mandibulares estão condicionados pela posição dos côndilos na cavidade 

glenóide e pela posição relativa entre as faces oclusais dos dentes superiores e inferiores. Como a 

oclusão orgânica é fisiológica, ela será também protectora. Desta forma, quando os dentes 

molares e pré-molares estão em oclusão cêntrica, eles vão proteger os dentes caninos e os 
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dentes posteriores em movimentos laterais e por outro lado, os dentes caninos protegem os 

dentes incisivos e as cúspides dos dentes posteriores. 

Existem dois relacionamentos oclusais, considerados aceitáveis para o movimento de trabalho, no 

caso da dentição natural. Em primeiro lugar, o contacto de trabalho ocorre entre as cúspides 

vestibulares dos dentes posteriores, superiores e inferiores, bem como entre os dentes caninos. A 

este relacionamento dos dentes posteriores e caninos designa-se de oclusão em função de grupo.  

Ao contacto entre os dentes caninos designa-se por guia canina e deve ocorrer por forma a que os 

dentes posteriores superiores e inferiores não se toquem, tanto em movimento lateral como 

protrusivo. Sendo assim, são estes dentes, sobretudo o superior, que vão limitar a amplitude do 

movimento protrusivo evitando levar a mandíbula a relações excêntricas. Quando num destes 

movimentos os dentes caninos se tocam há uma reacção involuntária que reduz de imediato a 

tensão dos músculos temporal e masséter. Esta função está intimamente ligada ao comprimento 

das raízes dos caninos superiores, bem como à anatomia dos respectivos processos alveolares. 

Os dentes posteriores é que determinam a dimensão vertical e a posição de máxima 

intercuspidação. 

A guia anterior é uma relação dinâmica entre as faces palatinas dos dentes anteriores, superiores 

e inferiores, sempre que existe contacto dentário durante um movimento protrusivo ou mesmo 

laterotrusivo. 

A guia condilar é determinada pelo ângulo que o côndilo descreve, quando se move a partir do 

plano horizontal de referência. Esta guia é considerada fixa ao longo da vida de uma pessoa, só 

podendo ser alterada devido a trauma, doença ou cirurgia. 
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Capítulo 3 

 

Anatomia oral 

 

3.1 Introdução 

Neste capítulo descreve-se um pouco sobre a anatomia e a fisiologia dos dentes, a histologia dos 

tecidos orais e suas estruturas de suporte. Numa primeira parte é descrito o processo de formação 

dos dentes, durante o desenvolvimento embrionário no período de gestação e durante a fase 

inicial de vida. Em seguida é descrita toda a estrutura do dente, mostrando as diferentes camadas 

que o compõe e os tecidos envolventes. Os dentes estão univocamente identificados nas arcadas 

dentárias por meio de mapas dentários, em que se utilizam letras ou números. É também descrita 

a forma de mapear e identificar os dentes nas arcadas dentárias, identificando as características 

morfológicas de cada tipo de dente. Os dentes, assim como toda a cavidade oral, podem estar 

sujeitos a patologias que podem culminar na perda total ou parcial da dentição. Por último, é 

descrito a determinação experimental, pelo método da microscopia electrónica de varrimento e por 

difracção de raios X, a estrutura e composição de um dente canino e um pré-molar. 

 

3.2 Odontogénese 

O período durante o qual decorre a formação dos dentes, até estar completa a formação da coroa, 

designa-se por odontogénese. É de salientar que os dentes estão completamente formados ainda 

antes de se iniciar o processo de erupção, ou seja, antes de romperem a gengiva. 

Todos os dentes da dentição de leite e da dentição permanente, até atingirem a sua fase final, 

passam por três fases: crescimento; calcificação e erupção [1,2]. Estas fases estão 

esquematizadas na figura 3.1. 

Período de crescimento 

O desenvolvimento dos dentes inicia-se às cinco ou seis semanas de gestação. Por altura das 

sétima semana, as células que formam o epitélio vão-se desenvolver ao longo dos ossos da 

mandíbula e da maxila. Estas células formam um forro ao qual se dá o nome de lâmina dentária. O 

período de crescimento divide-se em três fases: botão, cápsula e campainha. 
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Figura 3.1: As fases do desenvolvimento embrionário de um dente (adaptado de [1]). 

 

Fase de botão 

A partir da lâmina dentária, crescem camadas de células epiteliais, por baixo dos tecidos 

adjacentes. A estes conjuntos de células dá-se o nome de gérmen de dente, os quais estão 

presentes no tecido mesenquimatoso, logo abaixo da ectoderme, que deriva no epitélio oral 

Fase de cápsula 

Esta fase também é conhecida como proliferação das células da primeira fase. Vai ocorrer uma 

invaginação do epitélio e uma condensação do mesenquima, o qual se pensa originar a zona do 

nervo, tomando agora a forma de uma cápsula. O epitélio da cápsula vai dar origem ao esmalte. A 
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camada que se situa abaixo da cápsula chama-se papilla dentária e é o que posteriormente vai 

dar origem à dentina, cemento e polpa dentária.  

Fase de campainha 

Nesta fase, a vesícula central deixa de crescer e lateralmente aparecem umas “asas” que vão 

crescendo até ao mesenquima. É nesta fase que também vai ocorrer a diferenciação histológica 

dos grupos de células formadas na segunda fase. As células epiteliais, que derivaram da 

ectoderme, vão-se transformar em longas células em forma de coluna, que são os ameloblastos. 

Os ameloblastos vão formar o esmalte. As células mesenquimatosas, à volta deste epitélio, vão-se 

transformar e originar uma camada epitelial, adjacente à primeira camada de ameloblastos. Estas 

células vão-se alongar em forma de colunas e designam-se por odontoblastos, que por sua vez 

vão formar a dentina. Por último, formam-se os cementoblastos que vão dar origem ao cemento.  

Diferenciação morfológica 

Ainda durante a última fase (de campainha), o dente começa a tomar a sua forma por um 

processo que se denomina diferenciação morfológica. Os ameloblastos e os odontoblastos vão-se 

distribuir ao longo de uma linha de fronteira que será a futura jução dentina-esmalte.  

Aposição 

Nesta fase dá-se a deposição da matriz que vai servir de base às estruturas dentárias duras. Esta 

matriz é depositada por células que se encontram ao longo da junção dentina-esmalte  

Calcificação  

Nesta fase, a matriz anteriormente formada, vai ser preenchida por material orgânico. Este 

material orgânico vai depois endurecer pela deposição de cálcio ou outros sais minerais. Em 

seguida, na coroa dentária vão-se depositar camadas de esmalte, que começam na parte de cima 

e vão descendo até à junção cemento-esmalte.   

Erupção 

Depois da coroa dentária estar completamente formada é que se começa a desenvolver a raiz do 

dente. É nesta altura que se dá a erupção do dente que é caracterizado pelo movimento deste, por 

forma a tomar a sua posição na boca. Para a dentição permanente, leva cerca de três anos desde 

a completa formação da coroa do dente  

Exfoliação 

Quando os dentes de leite estão prestes a serem substituídos pelos dentes definitivos, estes 

últimos passam por um processo chamado esfoliação. A raiz do dente de leite é reabsorvida e o 

dente definitivo errompe da gengiva. Os dentes de leite funcionam como guias para os dentes 
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definitivos, logo quando há a perda prematura destes, tal vai ter influência na erupção dos dentes 

e sua posição na arcada dentária.  

 

3.3 Histologia oral 

A Histologia é o estudo da Anatomia das estrutura em microescala, da sua composição e função 

dos respectivos tecidos. Faz então parte da Histologia oral o estudo dos dentes, periodonto e 

tecidos da mucosa oral. 

 

3.3.1 Estrutura dos dentes 

Um dente é fundamentalmente dividido em duas partes, são elas a coroa e a raiz (ou raízes), 

como se pode ver na figura 3.2. 

A coroa 

Do ponto de vista clínico, a coroa (coroa clínica) é definida como a parte do dente que fica exposta. 

No entanto, a coroa anatómica é definida como a porção do dente toda recoberta por esmalte e 

que se situa acima da linha cervical.  Esta linha é definida como uma pequena depressão no dente 

que separa a raiz da coroa, ou seja, é onde o esmalte se une ao cemento da raiz e ao ponto onde 

eles se unem designa-se por junção cemento-esmalte (JCE). Em pessoas jovens acontece por 

vezes que parte da coroa anatómica encontra-se abaixo da gengiva.  

 

Figura 3.2: Estrutura do dente [2]. 

 

A raiz 

A raiz de um dente está envolvida pelo osso alveolar e é coberto pelo cemento. Os dentes tanto 

podem ter uma só raiz como várias. Se um dente tem duas raizes, a região onde se separam 
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chama-se bifurcação e se forem três chama-se trifurcação. À extremidade da raiz chama-se apex 

ou região apical e é por onde passam o nervo e a veia para a polpa dentária. 

 

3.3.2 Tecidos dentários 

Nesta secção descreve-se a Histologia das estruturas do esmalte, da dentina, do cemento e da 

polpa dentária.  

Esmalte 

O esmalte dentário é translúcido e varia muito em cor, de pessoa para pessoa. Esta variação de 

cor pode-se atribuir à diferença na sua espessura, às propriedades de translucidez ou mesmo até 

à estrutura interna dos seus cristais ou manchas na sua superfície. O esmalte é a substância 

calcidicada que cobre toda a coroa dentária e protege a dentina. É o tecido orgânico mais duro no 

corpo humano e contém cerca de 96% de minerais inorgânicos, 1% de material orgânico e 3% de 

água. 

Os seus componentes inorgânicos principais são o cálcio e o fósforo, sob a forma de hidroxiapatite. 

O esmalte pode suportar até uma pressão de 70,3 MPa. Uma fina camada de dentina com o 

periodonto, em combinação com a dureza do esmalte produz um efeito de amortecimento na 

estrutura do dente, fazendo com que esta possa suportar as pressões durante a mastigação. Do 

ponto de vista estrutural, o esmalte é composto por milhares de cristais que têm início na junção 

entre a dentina e o esmalte e que se estendem até à superfície exterior da coroa. É formado por 

células epiteliais (ameloblastos) que perdem as suas capacidades funcionais assim que a coroa se 

forma, ou seja, uma vez formado o esmalte ele jamais terá a capacidade de crescer ou mesmo de 

se reparar.  

Dentina 

A dentina é uma substância amarelada e é mais radioluminescente do que o esmalte. Constitui a 

maior parte do dente e é muito porosa. A polpa dentária está localizada na superfície interna da 

dentina. O material que a constitui é mais duro do que o osso mas mais macio do que o esmalte. É 

composta por 70% de material inorgânico e 30% de material orgânico e água. À semelhança do 

esmalte, também o cálcio e o fósforo são os seus principais constituintes.  

A dentina é um tecido vivo pelo que tem de ser protegida de desidratação ou choque térmico, 

durante qualquer tipo de intervenção ou restauração. Por esse mesmo motivo, a dentina tem a 

capacidade de responder a estímulos tanto fisiológicos (funcionais), como patológicos (doença). 

Os estímulos são transmitidos por meio das fibras dentinais. No seu interior existem canalículos 

que vão desde a junção dentino-esmalte (JDE) até à polpa. A partir da polpa partem células 
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através desses canalículos que são responsáveis pela formação de nova dentina e sua 

mineralização. Esta capacidade da dentina se regenerar e crescer é a grande diferença entre ela e 

o esmalte. A figura 3.3 ilustra a estrutura de um dente molar. 

 

Figura 3.3: Estrutura de um dente molar [2]. 

 

Cemento  

O cemento é um fina camada de tecido mesenquimatoso calcificado que cobre a raiz do dente [2]. 

Em cor é semelhante à dentina, mas um pouco mais clara. É composto por 55% de material 

orgânico e 45% de material inorgânico, cujos principais componentes são sais de cálcio. Na 

maioria dos dentes, o cemento chega a sobrepor-se ligeiramente ao esmalte. Podem ainda haver 

casos em que essa junção seja descrita por uma linha bem definida e só em poucos casos é que 

estas duas camadas podem aparecer separadas, tornando assim uma pequena área da dentina 

da raiz exposta, sendo essa área muito sensível a estímulos térmicos, mecânicos e químicos. 

A principal função do cemento é fornecer um meio de suporte do dente às paredes ósseas do 

alvéolo dentário, no periodonto. Este suporte é conseguido por intermédio das fibras do ligamento 

periodontal. O cemento vai-se formando e remodelando ao longo da vida do dente para 

compensar a reabsorção da camada exterior da raiz e permitir a formação e ligação de mais fibras 

do ligamento periodontal. 
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Polpa dentária 

A polpa dentária (figura 3.4) está contida na zona mais interna do dente, à qual se designa por 

câmara pulpal e situa-se na região da coroa. É composta por tecido mole que contém os nervos e 

vasos sanguíneos, que passam através do foramen apical do dente. Este tecido mole forma-se a 

partir do tecido conectivo da papila dentária. A polpa pode ser dividida em polpa coronal e polpa 

radicular. A primeira situa-se na região da coroa enquanto que a segunda pertence à raiz.  

 

Figura 3.4: Polpa dentária [2]. 

 

A principal função da polpa é a formação de nova dentida, assim como fornecer os nutrientes ao 

dente, sendo também responsável pelas sensações, respondendo a fenómenos irritativos ou 

tornando-se inflamada ou formando dentina secundária. A polpa radicular termina no foramen 

apical que é por onde passam os vasos sanguíneos e os nervos.  

 

Periodonto 

Designa-se por periodonto (figura 3.5) o conjunto de tecidos que fornecem protecção, suporte e 

nutrição aos dentes. É composto pelo cemento, processo alveolar (tanto da mandíbula como da 

maxila), ligamento periodontal e gengiva. O cemento já foi anteriormente descrito e é o único 

tecido que faz parte do dente e em simultâneo do periodonto. O cemento, o ligamento periodontal 

e o processo alveolar são os elementos que mantêm os dentes no alveolo, sendo por isso 

designado de periodonto de inserção ou sustentação. A gengiva que recobre a crista do processo 

alveoar e dá continuidade ao epitélio da mucosa oral com o colo do dente através o epitélio 

juncional, designa-se de periodonto marginal ou de protecção. 
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Processo alveolar 

O processo alveolar inclui a camada de osso cortical, osso esponjoso ou trabecular, a crista 

alveolar e o osso alveolar propriamente dito. Sendo assim, pode-se considerar o processo alveolar 

como a parte do osso, da mandíbula ou maxila, onde se encontra o dente e a cavidade que o 

contém, a qual se designa por alvéolo. É o ligamento periodontal que mantem o dente nesta 

cavidade. A parte do osso que separa dois alvéolos contiguos designa-se por septo interdental. No 

caso de dentes com várias raizes, o osso que as circunda designa-se por septo inter-radicular. 

Osso cortical 

Do ponto de vista estrutural, a camada de osso cortical é composta pela lâmina facial e lingual. É 

de natureza densa e fornece resistência e suporte para a inserção dos músculos esqueléticos. A 

camada de osso cortical na mandíbula é mais densa do que na maxila, tendo poucas passagens 

para nervos e veias. 

Crista alveolar 

A crista alveolar é o ponto de encontro entre as duas lâminas, lingual e labial, de osso cortical.  

Osso trabecular 

O osso trabecular ou esponjoso encontra-se na região central do processo alveolar e é menos 

denso do que o osso cortical.  

 

 

Figura 3.5: O periodonto [2]. 
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Osso alveolar 

O osso alveolar propriamente dito é uma fina camada de osso compacto que dá continuação à 

lamina de osso cortical, que recobre todo o alvéolo. Radiograficamente, o osso alveoar pode ser 

identificado como uma linha branca que contorna o dente e corresponde à lâmina dura (figura 3.5).  

Ligamento periodontal 

O ligamento periodontal é uma fina camada de tecido conectivo que liga o dente ao alvéolo. Regra 

geral, o dente não toca directamente no osso mas está suspenso pelas fibras que compõem o 

ligamento. Este tipo de suporte permite, dentro de certos limites, micromovimentos dentários e 

actua como um amortecedor na transmissão das forças de mastigação. Posteriormente será dado 

maior ênfase à descrição e caracterização do ligamento periodontal.  

 

3.3.3 Tecidos da cavidade oral 

A cavidade oral é composta por tecidos epiteliais especializados, que circundam os dentes e 

servem como revestimento. Fazem parte destes tecidos a mucosa oral que se divide em três tipos: 

a mucosa mastigatória, a mucosa de revestimento e a mucosa especializada.  

 

Figura 3.6: Mucosa mastigatória do palato duro [2]. 

 

A mucosa mastigatória compreende o tecido que cobre o palato duro (figura 3.6) e a gengiva. Este 

tecido é queratinizado, com uma camada externa córnea dura, que serve de protecção. O palato 

duro está firmemente ligada ao osso (processo palatino) e é coberto pela mucosa mastigatória. 

Como se pode ver na figura 3.6, a papila incisiva situa-se na região central do palato duro, junto 

dos dentes incisivos. O rafe palatino situa-se na linha média do palato duro. As rugas palatinas 

extendem-se na perperdicular ao rafe palatino.  
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A gengiva corresponde à mucosa mastigatória especializada, que cobre o proceso alveolar e é 

composta por uma porção que está fixa e outra que se encontra livre. Numa boca saudável a 

gengiva circunda os dentes e ajuda a mantê-los no seu suporte. É firme e resiliente. Também 

fornece protecção do processo alveolar e ligamento periodontal, contra a intrusão de bactérias.  A 

superfície da gengiva e da papilla interdentária têm uma textura ligeiramente rugosa. Assim como 

a língua, a gengiva é altamente vascularizada, sendo irrigada a partir das artérias lingual, mental, 

bucal e platina. A gengiva livre corresponde à porção que vai desde a crista gengival até à crista 

óssea, não estando directamente ligada nem ao osso nem ao dente (figura 3.7). 

 

Figura 3.7: Estrutura da gengiva [2]. 

 

A gengiva livre tem aproximmadamente 3 a 4 mm de espessura e forma a parede do sulco gingival, 

como se pode ver na figura 3.7. O sulco gingival é o espaço que fica entre a gengiva livre e o 

dente e a ligação epitelial é a zona de ligação entre a gengiva à superfície do dente. A papila 

interdental corresponde à porção da gengiva livre que fica abaixo da area de contacto entre dentes 

adjacentes. A gengiva fixa encontra-se abaixo da gengiva livre e está fixa às lâminas labial e 

lingual do osso cortical do processo alveolar. A junção mucogengival é definida pela linha de 

contacto entre a gengiva fixa e a mucosa de revestimento. A mucosa de revestimento encontra-se 

dentro dos lábios, vestíbulo, palato mole, das bochechas e abaixo da língua. É formada por um 

fino tecido frágil, altamente vascularizado. A mucosa alveolar, que se encontra abaixo da junção 

mucogengival, também é considerada mucosa de revestimento.  
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3.4 Morfologia dentária 

Nesta secção descrevem-se os aspectos morfológicos externos dos dentes. No Homem, assim 

como noutras espécies de animais, a morfologia dentária está intimanente relacionada com os 

hábitos alimentares. Sendo assim e atendendo ao facto de que o Homem é omnívoro, os seus 

dentes servem para cortar, rasgar e triturar a comida.  

 

3.4.1 Tipos de dentes 

A dentição permanente está dividida em quarto classes de dentes, de acordo com a sua função, 

são elas: os incisivos; os cúspides; os bicúspides e os molares. Na figura 3.8 Estão representadas 

as quarto classes dentárias, assim como as respectivas superficies de trabalho ou superfícies 

oclusais.  

Incisivos  

Estes dentes sittuam-se na região posterior da boca e possuem uma superfície fina e aguçada que 

serve para cortar a comida. A face lingual pode ter um aspecto em forma de pá.  

 

Figura 3.8: Tipos de dentes, exibindo as superficies de trabalho (oclusais) [2]. 

Cúspides 

Também são designados por dentes caninos e situam-se na região do ângulo da boca. Estes 

dentes têm uma ponta aguçada que se chama cúspide. Servem para cortar e rasgar a comida.  

Bicúspides  

Também são designados por dentes pré-molares e são semelhantes aos anteriores. Têm duas 

cúspides que servem para cortar e rasgar a comida, assim como também têm uma superfície 

oclusal, que serve para triturar a comida.  

Molares 

Estes dentes situam-se na região anterior da boca e o seu tamanho vai diminuindo do primeiro 

para o terceiro molar. Cada molar tem quatro ou cinco cúspides, as quais são mais pequenas e 
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menos aguçadas do que as dos outros dentes. Possuem uma superficie extensa, que serve para 

trituar e mastigar os alimentos.   

Arcadas dentárias 

Os dentes distribuem-se em duas arcadas, a maxilar e a mandibular, estando as raizes dos dentes 

na maxila ou na mandíbula respectivamente. No adulto, cada arcada contém dezasseis dentes, 

dos quais seis são anteriores (incisivos e cúspides) e dez são posteriores (bicúspides e molares). 

Cada arcada pode ainda ser dividida em duas partes iguais que se designam por quadrantes 

(figura 3.9).  

Quadrantes dentários 

Existem quarto quadrantes na boca, dois superiors e dois inferiors. Os quadrantes obtêm-se 

dividindo cada arcada por uma linha imaginária que passa pelo meio dos incisivos centrais, como 

se pode ver na figura 3.9. 

 

Figura 3.9: Arcadas maxilar e mandibular, com os respectivos quadrantes [2]. 

 

3.4.2 Localização dos dentes nas arcadas 

A dentição permanente é composta por trinta e dois dentes, ficando oito em cada quadrante, dois 

incisivos, um cúspide, dois bicúscpides e três molares. Na figura 3.10 pode ver-se a posição que 

cada um deles ocupa num quadrante.  O terceiro molar também se chama de dente do siso. 

Os dentes também podem ser identificados por anteriores e posteriores. Os dentes incisivos e os 

cúspides são considerados os dentes anteriores e são aqueles que se vêm quando uma pessoa 

se ri. Todos os restantes, desde os dentes bicúspides até aos molares correspondem aos dentes 

posteriores (figura 3.10). 
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Figura 3.10: Disposição dos dentes no quadrante maxilar direito [2]. 

 

3.4.3 Identificação dos dentes nas arcadas 

Para se saber com exactidão qual o dente a que nos referimos, é necessário identificá-los 

correctamente quanto à sua posição, ou seja, fazer um mapa da dentição. Em primeiro lugar há 

que distinguir quanto à primeira dentição e a dentição permanente. No primeiro caso utilizam-se 

letras, sendo a letra A a que corresponde ao segundo molar direito maxilar, seguindo todos os 

dentes do maxilar. Depois começa na letra K, que corresponde ao segundo molar esquerdo 

mandibular, como se pode ver na figura 3.11, continuando até ao segundo molar direito (letra T). 

Quanto à dentição permanente utilizam-se números, começando da direita para a esquerda no 

maxilar, passando em seguida para a mandíbula, sendo também a numeração feita da direita para 

a esquerda (figura 3.11). A esta forma de numerar os dentes corresponde o sistema de 

numeração dentária universal e que é aceite pela Associação Dentária Americana (ADA). 

Existe outra forma de identificar a dentição permanente através de números, em que se utilizam 

dois algarismos, sendo o primeiro o que corresponde à arcada e o segundo corresponde à posição 

do dente nesta. A primeira arcada corresponde à arcada maxilar direita, a segunda à maxilar 

esquerda, a terceira à mandibular esquerda e por último, a quarta corresponde à mandibular 

direita. Aos dentes começam-se a atribuir algarismos começando o primeiro no dente incisivo 

central. Desta forma, o dente 43 corresponde ao terceiro dente da arcada direita mandibular, ou 

seja é o dente canino direito inferior.  
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Figura 3.11: Mapa dentário universal, com os números e letras dos dentes [2]. 

 

3.5 Faces dos dentes  

Para além de ser necessário identificar correctamente todos os dentes, também é necessário 

saber identificar as diferentes superficies de cada tipo de dente. Na figura 3.12 estão 

representados os dentes e os nomes das superficies correspondentes, são elas: facial; mesial; 

distal; lingual e superfícies incisais.  

 

 

Figura 3.12: Faces dos dentes [2]. 
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A superfície facial diz respeito à superfície que fica do lado dos lábios ou da cara. Esta superfície 

pode ainda ser designada por labial (do lado dos lábios), caso se trate de um dente anterior, ou 

bucal (do lado da cara), caso se trate de um dente posterior. A face mesial diz respeito àquela que 

fica mais próxima da linha média da arcada e por oposição a esta fica a face distal. A estas duas 

superfícies também se chamam de faces proximais, ou seja, cada dente tem duas faces proximais. 

O ponto em que dois dentes adjacentes se tocam chama-se ponto de contacto e o espaço entre 

eles chama-se espaço interproximal, ocupado pelo papila interdental. A face lingual é a superfície 

de um dente, tanto anterior como posterior, que fica do lado da língua. A linha incisal corresponde 

à linha de corte dos dentes incisivos. A superfície oclusal corresponde à superfície do dente que 

serve para mastigar, tanto nos molares como nos pré-molares.  

 

3.5.1 Caracterização das superficies dos dentes 

Nesta secção são descritas, duma forma genérica, as superfícies dos dentes, tendo sempre em 

conta que estes variam consideravelmente tanto em tamanho como em forma. 

 

Incisivos  

Na figura 3.13 estão representados os dentes incisivos centrais mandibular, as faces lingual e 

facial do incisivo maxilar. Os incisivos centrais mandibulares (figura 3.13) são os primeiros e os 

mais pequenos dentes permanentes a surgir. No dente maxilar a superfície facial faz lembrar o 

contorno de uma unha, na qual aparecem dois sulcos em formação. A margem mesial atinge a 

linha incisal num ângulo quase de 90º, enquanto que a margem distal aproxima-se da linha incisal 

em curva, enquanto que nos dentes mandibulares ambas as faces aproximam-se na perpendicular 

da linha incisal. A linha incisal é plana mas a linha cervical é em forma de meia lua. As faces 

lingual e facial são muito semelhantes em forma, apenas a face lingual é menor. Tanto nas faces 

mesial como distal aparecem linhas em forma de crista. Nalguns casos, aparece um cingulum na 

linha de junção entre a face lingual e a linha cervical e noutros casos este cingulum aparece em 

conjunto com uma pequena depressão na face lingual. Os dentes incisivos laterais maxilares são 

semelhantes ao centrais mas mais pequenos, enquanto que os dentes incisivos laterais 

mandibulares são um pouco maiores do que os centrais. Nos dentes incisivos laterais, tanto 

maxilares como mandibulares, a face distal aproxima-se da linha incisal numa linha bem 

arredondada. 

Estes dentes só têm uma raiz que é cerca de 1,25 a 1,5 vezes maior do que o tamanho da coroa. 
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 B 
 

Figura 3.13: Superfícies dos incisivos centrais: A – mandibular; B -  face lingual do incisivo maxilar 

[2]. 

 

Cúspides 

Estes dentes, também designados por dentes caninos, são os maiores da dentição. Estes dentes 

apresentam uma cúspide e duas linhas de corte, a linha mesioincisal e a linha distoincisal, sendo 

esta última a maior, como se pode ver na figura 3.14, chegando a ser o dobro no caso dos 

cúspides mandibulares. Na face lingual podem parecer pequenas ranhuras, que podem ir até 1/3 

do tamanho da coroa. Regra geral, aparece um cingulum junto à linha cervical da face lingual. 

Estes dentes só têm uma raiz que tem cerca do dobro do tamanha da coroa, embora a raiz do 

cúspide maxilar seja maior do que o mandibular. 

Bicúspides 

Estes dentes, também designados por pré-molares, apresentam duas cúspides. A face facial 

destes dentes é semelhante à dos cúspides, com a diferença que a extremidade da cúspide facial 

encontra-se no centro da linha de corte, designada de linha oclusal. Desde a extremidade até à 

margem cervical aparece uma ligeira crista, designada por crista facial, à semelhança do que se 

passa nos cúspides. A face oclusal tem duas cúspides, a facial e a lingual. Também existe nesta 

face as cristas mesial e distal, assim como duas fossas, uma mesial e outra distal. O segundo 

bicúspide maxilar é semelhante mas ligeiramente mais pequeno do que o primeiro e tem as 

cúspides mais arredondadas, como se pode ver na figura 3.15. 
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Figura 3.14: Superfícies do cúspide maxilar, com pormenor das faces lingual e facial [2]. 

 

O primeiro bicúspide mandibular é o mais pequeno e muito semelhante com o cúspide. Tem uma 

cúspide facial grande e bem definida e a cúspide lingual é não funcional. O segundo bicúspide 

mandibular é muito semelhante ao primeiro mas neste caso podem ter três cúspides, duas linguais 

e uma facial. A raiz destes dentes geralmente é unitária, embora pode aparecer bifurcada nalguns 

casos.  

Molares 

As grandes diferenças destes dentes dos anteriores é na sua face oclusal. Nos molares maxilares, 

esta apresenta quatro cúspides e aparece uma quinta na face lingual, também designada de 

cúspide de Carabelli. As superfícies oclusais destes dentes apresentam as cúspides maiores e 

mais arredondadas, para fornecer uma maior área de contacto para a trituração dos alimentos. 

Também aparecem ranhuras entre as cúspides, como se pode ver na figura 3.16. Aparecem 

pequenas depressões, designadas por fossas. As cúspides e as fossas são os pontos de contacto 

de oclusão entre os dentes antagonistas. A designação de cada um deles tem a ver com a sua 

direcção, sendo assim, por exemplo a cúspide que fica do lado mesiofacial chamam-se de cúspide 

mesiofacial. Estes dentes têm três raízes, que de acordo com a sua localização chamam-se de 

mesiofacial, distofacial e palatina. Os segundos molares maxilares são muito semelhantes ao 

primeiro mas mais pequenos em tamanho. Nestes dentes já não aparece a cúspide de Carabelli e 

a cúspide distolingual é muito mais pequena. O terceiro e último molar é o mais pequeno e mais 

arredondado. 
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Figura 3.15: Faces do primeiro bicúspide maxilar, com pormenor da face oclusal [2]. 

 

Os primeiros molares mandibulares apresentam cinco cúspides, sendo a quinta designada por 

cúspide distal. Na face facial aparecem duas ranhuras, a facial e a distofacial. Estes dentes têm 

duas raízes, a mesial e a distal. À semelhança do que se passa nos molares maxilares, também o 

segundo molar mandibular é mais pequeno e não tem a quinta cúspide, apresentando também só 

uma ranhura. As duas raízes são mais pequenas do que no primeiro. O terceiro molar mandibular 

é semelhante aos anteriores mas também mais pequeno. Tem mais ranhuras e quatro ou cinco 

cúspides mais arredondadas. Tem regra geral duas raízes que podem estar unidas. 

 

3.6 Patologias dentárias 

Os dentes e toda a sua estrutura de suporte podem desenvolver estados patológicos, com origem 

em vários factores, tanto externos como internos. Dentro das patologias dentárias podem-se 

considerar as lesões dos dentes propriamente ditas (na superfície), as lesões da polpa dentária, 

as que afectam o periodonto e as patologias dos tecidos moles bucais. 
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Figura 3.16: Superfícies oclusais dos primeiros molares: A-maxilar; B-mandibular [2]. 

 

3.6.1 Resposta biológica e inflamatória dos tecidos bucais  

Esmalte: Após a sua formação pelos ameloblastos, a matriz orgânica calcificada do esmalte, 

não é mantida por nenhum mecanismo celular de renovação, como acontece com outros 

tecidos calcificados como os ossos, a dentina e o cemento. O esmalte é o tecido humano que 

apresenta um maior grau de mineralização, cerca de 96% em peso, contendo apenas cerca de 

1% em moléculas orgânicas e 3% em água. A matriz orgânica é composta por dois tipos de 

glicoproteínas, os amelogenis e os esmaltonis  que servem de suporte para o crescimento de 

cristais, altamente organizados, de hidroxiapatite, substituindo e comprimindo a matriz 

remanescente para a periferia para formar as “capas” orgânicas dos prismas do esmalte. 

Devido ao seu grande conteúdo em material mineral, o esmalte é mais frágil do que a dentina. 

 

Dentina e polpa: Do ponto de vista patofisiológico, a estrutura da dentina e a sua resposta à 

lesão são funções dos odontoblastos e outras células da polpa, mas por outro lado estas 
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células dependem da dentina para a sua própria protecção e diferenciação. A “papila dentária 

embrionária” controla a formação destes dois tecidos conjugados. Os odontoblastos “terminais” 

diferenciados controlam a secreção e consequente mineralização de ambas as dentinas, 

primária e secundária, que contem ambas as proteínas de colagénio tipo I e não colagénio 

(proteoglicanos, fosfoproteínas e as a-carboxilglutamase). Alguns investigadores pensam que a 

matriz extracelular (MEC) da dentina e/ou polpa são os grandes responsáveis pela 

diferenciação dos odontoblastos secundários, que promovem a reparação da dentina seguida 

da  morte dos odontoblastos primários, a partir da exposição da polpa dentária cariada. A fonte 

dos odontoblastos secundários, que formam a reparação da dentina, não é conhecida, mas 

verifica-se que a maior proliferação de actividade celular, após lesão da polpa dentária aparece 

nas zonas perivasculares, próximas do centro da polpa [3].  

A matriz da dentina (tanto os dentinoides calcificados como não calcificados) formam a maior 

parte do dente. A dentina calcificada contém cerca de 20% de matéria orgânica, 70% de 

matéria inorgânica e 10% de material aquoso. O material orgânico é sobretudo composto por 

colagénio e a parte mineral por cristais de hidroxiapatite. Esta matriz rodeia os pequenos 

canais ou canalículos, que são preenchidos por processos odontoblásticos que segregam a 

matriz da dentina. Alguns odontoblastos extendem-se ao longo dos canais até à junção 

dentino-esmalte (JDE). O número de processos odontoblásticos que atingem a JDE é uma 

conjectura e pode ser relevante para a compreensão do processo de hiperplasia 

(hipersensibilidade da polpa dentária). O líquido que circunda os processos odontoblásticos e 

que preenche os canais quando não há processo infalmatório, também é importante para a 

compreensão da hiperplasia. Este líquido está em comunicação com o líquido extracelular da 

polpa. O deslocamento deste líquido ao longo de canais expostos é capaz de afectar tanto os 

odontoblastos como as terminações nervosas dos nervos da polpa. Estes são os princípios 

hidrodinâmicos do fenómeno da hiperplasia. 

Os canalículos da dentina atravessam a região que vai desde a polpa até à JDE. O número de 

canalículos por área da secção recta trasversal vai desde 20000 /mm2 perto da JDE, até cerca 

de 50000 /mm2 perto da polpa. Da mesma forma o diâmetro dos canalículos varia entre 0,5 μm 

perto da JDE até 2,5 μm perto da polpa. A circulação na polpa mantém uma pessão hidraúlica 

de 24 mm Hg, o que provoca um fluxo do fluido no sentido da JDE, quando o esmalte é 

removido. Os produtos químicos e bacterianos, quando são introduzidos em canalículos não 

protegidos provocam difusão no sentido contrário ao gradiente de pressão, ou seja, no sentido 

da polpa. As bactérias podem aparecer nestes canalículos, abaixo de uma lesão cárie. Por 

outro lado, uma pressão hidrostática ou osmótica pode originar a transferência de fluido para 

dentro ou para fora da polpa. Respostas como reacção inflamatória, formação de tecido 

granuloso ou diferenciação de odontoblastos secundários, levam à irritação do tecido ou até à 

formação de dentina de reparativa, abaixo de canalículos expostos [3]. 
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3.6.2 Dentes 

Os dentes podem sofrer vários tipos de lesões, resultando num estado patológico. Os dentes 

podem apresentar abrasão e desgaste. A abrasão é devido a agentes externos e resulta na 

perda parcial da estrutura dentária secundária. O desgaste é devido ao atrito entre dentes 

opostos. O desgaste dentário aparece muitas vezes associado a pessoas que sofrem de 

bruxismo e é mais notório nas faces oclusais, interproximais e incisais. 

As cáries dentárias são um outro tipo de patologia com origem na acção microbiana. Este 

processo inicia-se na superfície dos dentes e depois segue para o seu interior, através dos 

canalículos da sua estrutura, atingindo a dentina, o esmalte e o cementum, podendo inclusivé 

expor a polpa dentária à lesão. Estes processos patológicos à superfície, estão associados a 

bactérias do tipo estreptococos e outras bactérias resultantes do meio ácido bucal. No início 

começa por haver uma descalcificação do esmalte e placa bacteriana alojada nos dentes. 

As cáries podem ser do tipo em ponto ou fissura, ou em pequenas áreas da superfície do dente. 

Os dois primeiros tipos desenvolvem-se em pequenas depressões existentes nos dentes, onde 

é difícil remover a placa bacteriana e no último caso desenvolvem-se nas faces proximais, 

faciais ou linguais, uma vez que nestas zonas também é difícil remover a placa bacteriana. 

 

3.6.3 Polpa dentária 

Um outro tipo de patologias são todas aquelas que se afectam a polpa dentária e que 

genericamente se designam por polposis. Como foi dito anteriormente, a polpa dentária é 

composta por tecido conectivo vascularizado, que está encerrado na cavidade do dente e 

protegido pela dentina. No entanto, factores como variações térmicas, cáries e trauma por 

acção mecânica podem levar ao aparecimento de um estado patológico. As patologias mais 

comuns são: a pulpalgia; a pulpite; abcesso periapical e necrose. A pulpite é caracterizada por 

dores agudas e pode aparecer depois de se proceder a uma restauração dentária. A pulpitis já 

corresponde a uma inflamação da polpa, causada regra geral por acção de bactérias em 

dentes cariados ou fracturados. Também a acção química de agentes irritantes ou variações 

térmicas podem desencadear uma pulpite. Um abcesso periapical aparece quando há a 

formação de uma bolsa de pus no canal da polpa. Se o dente não for tratado pode ocorrer 

reabsorção óssea na região apical do dente. Quando o abcesso vai desde a região apical até 

ao osso alveolar e depois até à boca, diz-se que há uma fístula. A necrose ocorre quando há a 

morte do tecido da polpa. Esta pode ocorrer como consequência de uma pulpitis ou de um 

trauma. 
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3.6.4 Periodonto 

As doenças periodontais são patologias que afectam cerca de 80% da população mundial, 

correspondendo não só a um grave problema da saúde oral, como também a uma questão de 

saúde pública. 

Este tipo de patologias são as patologias crónicas mais predominantes. Os seus sintomas são 

o sangramento das gengivas, tumor e cor avermelhada das gengivas, retracção do tecido 

gengival, movimento dos dentes e mesmo até a sua perda, exsudado purulento entre os dentes 

e entre estes e a gengiva, uma súbita má adaptação de dentaduras parcias removíveis. As 

patologias mais comuns são: a gengivite; a periodontite; a periocondrite; o abcesso periodontal.  

A gengivite é uma inflamação do tecido gengival (tecido periodontal superficial) e que pode 

levar à sua necrose da papila (guna). O tipo mais frequente é a gengivite marginal e afecta 

tanto a gengiva marginal como a papila, sendo o resultado de uma má higiene oral. Caso não 

seja tratada atempadamente, uma gengivite pode levar à perda da estrutura de suporte dos 

dentes, assim como uma periodontite. Num estado mais avançado de uma gengivite a gengiva 

torna-se edemaciada e sangra com muita facilidade, levando à formação de uma camada de 

tecido necrosado à volta dos dente.  

A periodontite é uma inflamação aguda que afecta a crista do osso alveolar, a gengiva e o 

ligamento periodontal. Pode levar à perda de tecido ósseo e a recessão do tecido gengival 

(perda de adesão das fibras do tecido conjuntivo periodontal), resultando em mobilidade 

dentária. Este estado inflamatório pode atingir a papila interdental e levar mesmo à sua perda, 

assim como pode ocorrer o mesmo com as fibras do ligamento periodontal, com a reabsorção 

do osso alveolar. 

Um abcesso periodontal resulta normalmente de uma irritação prolongada causada por placa, 

pequenos restos de comida que se acumulam nas regiões interproximais. 

A periocoronite resulta da inflamação da gengiva, durante a erupção dos dentes. Esta patologia 

afecta sobretudo os terceiros molares mandibulares. Pode ser causada por má higiene ou outro 

tipo de agentes patogénicos.  

 

3.7 Patologias dos tecidos moles orais 

Muitas das patologias orais também afectam os tecidos moles. Estas lesões podem ser 

causadas por vírus, bactérias, fungos e agentes químicos e físicos. As patologias mais comuns 

são as estomatites aftosas. Este tipo de lesões podem aparecer na mucosa vestibular e bucal, 

na língua e no palato mole. Não se conhecem as causas deste tipo de lesões mas existem 

estudos que revelam que a tensão emocional as pode causar. 
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3.8 Fenómenos de reabsorção dentária 

Os fenómenos de reabsorção são caracterizados pela perda parcial de dentina, cemento ou do 

osso alveolar. São uma consequência de estados patológicos do ligamento periodontal e da 

polpa dentária. Estes fenómenos também podem ser o resultado de sequelas de movimentos 

dentários efectuados em tratamentos ortodonticos, ou o resultado de uma luxação traumática. 

As patologias do osso alveolar, da dentina e do cemento levam a alterações químicas no 

interior destes tecidos, resultando no aparecimento de células responsáveis pelo processo de 

reabsorção dentária, denominadas clastos [5]. Estas células vão desencadear outros 

fenómenos biológicos fazendo actuar citocinas, enzimas e hormonas, que desempenham um 

papel importante no desenvolvimento do processo de reabsorção. Pensa-se que este processo 

de reabsorção dentária é muito semelhante ao fenómeno de reabsorção óssea.  

Existem dois tipos de reabsorção dentária: reaborção interna; reabsorção externa. No primeiro 

caso ainda pode ser dividida em: substituição do canal radicular; inflamatória interna. A 

reabsorção externa pode ser dividida em: da superfície externa; inflamatória radicular externa; 

por substituição; anquilose. A reabsorção inflamatória externa pode ser ainda dividida em 

cervical invasiva da raiz e apical externa da raiz.  Destes tipos, a reabsorção cervical invasiva é 

uma das formas menos frequentes [6]. Este processo de reabsorção ocorre em duas partes. 

Primeiro vai ocorrer a degradação dos cristais de hidroxiapatite e segundo vai ocorrer a 

degradação do colagénio. Para a degradação da hidroxiapatite intervêm os osteoclastos que 

possuem uma enzima, a anidrase carbónica, que faz diminuir o pH do meio, dissolvendo a 

hidroxiapatite. Para a degradação do colagénio intervêm três tipos de enzimas: as colagenases; 

as metaloproteinases e as cesteína-proteinases.  

 

3.9 Caracterização experimental da estrutura do dente 

A estrutura interna e a composição de um dente vão influenciar as propriedades e o 

desempenho dos dentes. Mannocci et al [7] determinaram a relação entre a densidade de 

canalículos existentes na dentina com a sua resistência mecânica. Para tal, seccionaram 

dentes caninos e incisivos e observaram por microscopia electrónica de varrimento (SEM) para 

determinar a densidade de canalículos e fizeram testes para determinar a resistência de cada 

espécime. Verificaram que o número destes canalículos pode variar de 4900 a 57000 mm2. 

Eles verificaram que quanto maior a densidade de canalículos menor é a resistência, sendo por 

isso a dentina da raiz mais resistente do que a dentina coronal.  

Outros autores [3] determinaram que a variação do número e distribuição de canalículos da 

dentina apresenta uma distribuição de canalículos, com 1 a 2 μm de diâmetro, que vão desde a 
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junção dentina-esmalte até à superfície mais interna em contacto com a polpa do dente, como 

se pode ver na figura 3.17 [8]. 

 

Figura 3.17: aspecto particular dos canalículos na estrutura da dentina de um dente [8]. 

 

Oliveira et al [9] e Fumio [10] verificaram que quando se preparam dentes para efectuar uma 

restauração utilizando resina, forma-se uma camada de material fragmentado, que obstrui a 

entrada dos canalículos da dentina, diminuindo a adesão desses materiais restaurativos à 

dentina. Para garantir uma boa adesão entre o material e a dentina deve-se usar um ácido que 

seja capaz de remover essa camada. Outros autores [11-13] observaram a influênca da 

distribuição de iões de cálcio numa superfície de dente preparada para uma restauração com 

resina, assim como estudaram o efeito na rugosidade provocada por agentes abrasivos. 

Existem estudos [14,15] em que se utilizam as técnicas de microscopia electrónica para 

observar a formação e orientação  dos cristais, tanto da dentina como do esmalte. Outros 

estudos [16-18] foram feitos para a avaliação de outras estruturas das camadas que constituem 

o dente, assim como determinar a influência de factores biológicos na formação da matriz 

inorgânica que os constitui. 

Segundo Janda [19], a preparação de dentes para o estudo da sua estrutura interna pode ser 

um processo crítico, nomeadamente quando se procede à sua desidratação. Esse processo 

deve ser feito lentamente para prevenir o aparecimento de microfracturas. 

Para a análise da estrutura dos dentes, utilizou-se um canino e um premolar. Os dentes depois 

de extraídos foram mergulhados em formol para desinfectar. Após algum tempo, foi-lhes 

removida a polpa. Na preparação das amostras, tanto para a difracção de raios X como para 

microscopia electrónica de varrimento, fizeram-se cortes longitudinais e um corte transversal no 

dente. 
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3.9.1 Análise por difracção de raios x 

A técnica da difracção de raios X foi um dos métodos mais utilizados para o conhecimento das 

estruturas internas de sólidos cristalinos [20,21], uma vez que os comprimentos de onda dos 

raios X têm aproximadamente o valor das distâncias entre os planos cristalográficos. Sendo 

assim, quando um feixe de raios X incide num sólido cristalino, vão-se produzir fenómenos de 

interferência entre o feixe e os planos cristalinos, fenómeno conhecido por difracção de raios X. 

Os raios X são obtidos fazendo incidir um feixe de electrões num alvo metálico, neste caso 

tungsténio, libertando-se radiação electromagnética sob a forma de raios X, com comprimentos 

de onda entre 0,05 a 0,25 nm. Para determinar experimentalmente a estrutura interna existem 

vários métodos, tendo sido utilizado neste caso o método da difracção de amostas 

policristalinas. 

Os dentes seccionados foram colocados e fixos num porta amostras e em seguida foram 

colocados no difractómetro. Os resultados foram obtidos (figura 3.18) para uma tensão 

aplicada de 40 KV e uma corrente de 50 mA. O alvo metálico foi o cobre e os comprimentos de 

onda das linhas características Kα1 e Kα2 foram, respectivamente 1,54056 Å e 1,54439 Å. 

 Figura 3.18: Difractograma obtido para dois dentes: canino e premolar 

 

A risca azul corresponde à zona do esmalte do dente canino e a risca verde corresponde à 

zona da dentina do mesmo dente. As duas riscas superiores, preta e magenta, correspondem 

respectivamente ao esmalte e à dentina de um dente premolar.  

A partir do difractograma obtido nas diferentes zonas, permite-nos concluir que os dentes são 

compostos por hidroxiapatite (Ca5(PO4)3(OH)), por comparação com a base de dados (riscas a 

vermelho no difractograma) e que o pico de máxima intensidade ocorre para o plano {121}. 
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Ainda por comparação com a base de dados, obteve-se para os dentes um sistema hexagonal, 

com os seguintes parâmetros de rede: a=9,4166 e c=6,8745.  

Os espectros obtidos para os dois dentes têm uma forma semelhante, tanto para o esmalte 

como a dentina. A forma das linhas obtidas para a dentina são mais largas e menos definidas 

do que as linhas obtidas para o esmalte, o que leva a concluir que que este último tem uma 

estrutura mais cristalina do que a primeira. Ainda se pode concluir que, dado que a intensidade 

dos picos obtidos segue a mesma distribuição que as riscas da base de dados, então os 

cristais de hidroxiapatite nos dentes não têm uma orientação predefinida, ou seja, estão 

orientados ao acaso. 

Uma outra informação que pode ser obtida através desta técnica, é a determinação do 

tamanho de grão ou do grau de cristalinidade da amostra, a partir da Lei de Scherrer, em que o 

tamanho da cristalite t é dada pela largura à meia altura (B) e do máximo de intensidade (θB) B

 
BB

t
θ
λ

cos
9,0

=         (eq. 3.1) 

Esta determinação experimental não foi feita, uma vez que não se realizaram as leituras de 

acordo com o padrão utilizado. 

 

3.9.2 Análise por microscopia electrónica de varrimento (SEM) 

Os microscópios electrónicos tiveram o seu grande desenvolvimento no século passado na 

década de 30 e 40. Estes microscópios têm um funcionamento semelhante aos microscópios 

ópticos, mas neste caso podem recolher-se informações não só da topografia e morfologia da 

amostra, como também é possível saber qualitativamente a sua composição química [8]. 

Neste tipo de microscópios faz-se incidir um feixe de electrões, obtidos por efeito termiónico, na 

amostra e depois recolhe-se o feixe reflectido. Com estes dispositivos é possível identificar a 

topologia da amostra até uma profundidade de 10 nm e conhecer a sua composição química 

até uma profundidade de 10 Å. 

Para a análise em SEM, as amostras requerem outros cuidados, nomeadamente devem ser 

cuidadosamente limpas em acetona e bem secas. O processo de secagem dos dentes é muito 

importante, uma vez que é um material poroso e por isso é difícil conseguir libertar todo o vapor 

de água existente. Caso esta secagem não seja bem feita, pode-se correr o risco de não se 

conseguir obter vácuo na câmara do porta amostras, dadas as características e requisitos do 

microscópio electrónico utilizado. Depois de secos, os dentes foram cobertos com um filme de 

carbono (figura 3.19), para permitir que o feixe de electrões flua através da amostra e não haja 

concentração de electrões na amostra, traduzido por pontos brilhantes. 
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Figura. 3.19: Corte longitudinal de um dente canino colodo no porta amostras, com deposição 
de filme de carbono. 

 

As imagens obtidas são apresentadas na figura 3.20. 

 

Figura 3.20: Imagens obtidas por SEM de um dente canino: A- dentina; B- esmalte.  

BB A 

 

Como anteriormente foi referido, a dentina apresenta uma estrutura interna com canalículos, o 

que não se vê nas imagens acima. Para tal, e atendendo a que ao cortar os dentes se forma 

uma camada de material que mascara a observação e obstrui a entrada dos canalículos, fez-se 

um tratamento químico da superfície [9,10]. Foi-lhes aplicado, durante trinta segundos, ácido 

orto-fosfórico a 37%, procedendo depois à execução de todos os passos. Na figura 3.21 podem 

ver-se os resultados obtidos para um dente premolar e para um dente canino. A imagem A da 

figura 3.21 corresponde à zona da dentina e a B à zona do esmalte, para uma observação a 

45º, para um dente pré-molar. Nestas imagens, ao contrário do que se tinha observado 

anteriormente, é possível ver umas estruturas que se encontram no interior do dente e são uns 

canalículos que são visíveis tanto na dentina como no esmalte. Estes canalículos aparecem 

com orientações que parecem perpendiculares à superfície. Não é claro a função destes 
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canalículos mas pensa-se, e por analogia com as trabéculas do tecido ósseo, que conferem 

resistência mecânica aos dentes. 

 

 

A B 

 

C D 

 

E F 

 

G H 
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I J 

Figura 3.21: Imagens obtidas por SEM de um dente canino e pré-molar. 

 

As imagens D e F mostram em pormenor a junção entre o esmalte e a dentina. Na imagem F pode 

verificar-se que existe um espaço entre as duas camadas e pensa-se que isso esteja associado 

com os diferentes coeficientes de expansão térmica dos dois materiais e que seja o resultado do 

processo de secagem e desidratação [19] a que os dentes são submetidos, aquando da 

preparação para as observações. As imagens G e H dão um aspecto geral da dentina, e a imagem 

I dá o aspecto do esmalte para um dente canino. Na imagem J é dado um aspecto geral das 

diferentes camadas existentes no dente canino, sendo a mais clara a que corresponde ao esmalte 

e a mais escura corresponde à dentina. Na figura 3.22 estão indicadas as posições respectivas de 

cada uma das imagens apresentadas na figura 3.21. 

 

A
CI 

D 
B

F 
J 

E 

H

G 

Figura 3.22: Dente canino com a indicação das localizações das imagens obtidas por SEM. 
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3.9.3 Conclusões 

A partir dos resultados obtidos, quer por difração de raios x quer por microscopia electrónica de 

varrimento, pode-se concluir que não não há diferenças significativas entre os dois tipos de dentes 

(canino e pré-molar), quer ao nível de composição química como ao nível da estrutura cristalina. 

Foi possível diferenciar e identificar os dois tipos de camadas nos dentes, o esmalte e a dentina, 

sendo a primeira, a camada externa da coroa dentária e a segunda, a camada interna. Embora 

estas camadas tenham a mesma composição química, foi possível verificar que a camada de 

dentina é mais amorfa do que a camada de esmalte e apresenta uma estrutura de pequenos 

canalículos, com dimensões aproximadas de 5 μm. 
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Capítulo 4 

 

Implantes dentários 

 

4.1 História dos implantes dentários

Desde a antiguidade que o Homem se preocupou em substituir um ou mais dentes perdidos 

por outro tipo de peças, inseridas no osso. Por exemplo, em achados arqueológicos datados do 

Antigo Egipto e em Civilizações Incas, da América do Sul, verificou-se que estes faziam a 

reimplantação dos dentes perdidos por peças esculpidas em marfim ou em madeira. Os 

chineses, há cerca de 4000 anos atrás, inseriam pequenas peças de bambo na maxila para 

substituir dentes perdidos [1,2]. 

Já no século dezoito, os dentes perdidos eram substituídos por outros dentes extraídos ou por 

dentes de outras pessoas. Dadas as circunstâncias quanto às condições gerais da época, o 

“processo implantológico” para além de ser extremamente doloroso, também tinha taxas de 

sucesso extremamente baixas, devido às reacções imunitárias e inflamatórias de cada pessoa. 

No início do século dezanove, em 1809, Maggiolo fabricou, pela primeira vez, um implante 

dentário em ouro, que foi colocado no alvéolo deixado pela extração de um dente. Após algum 

tempo, era colocado um dente sobre esse implante. Em 1887, um médico chamado Harris 

tentou este mesmo procedimento mas com um pilar em platina, em vez do de ouro 

anteriormente utilizado. Em 1886 Edmunds foi o primeiro nos Estados Unidos a conseguir 

implantar um disco de platina na mandíbula e depois colocar, sobre este, uma coroa dentária 

fabricada em porcelana. Esta demonstração foi feita por altura da criação da Primeira 

Sociedade do distrito de Nova Iorque. Depois deste primeiro passo, outros se seguiram na 

tentativa de utilizarem outros materiais, não só a nível de ligas metálicas como de porcelanas. 

No entanto, para todas essas variantes de implantes dentários o seu sucesso clínico a médio e 

longo prazo era extremamente baixo [1]. Em 1909, Greenfield patentiou, pela primeira vez, uma 

grade feita em liga de irídio e platina, à qual chamou implante [3]. 

Só por altura dos anos trinta do século passado, em 1937, é que se conseguiu colocar com 

sucesso o primeiro implante dentário. Foi Strock quem o conseguiu na Universidade de 

Harvard e que publicou pela primeira vez um estudo sobre os efeitos fisiológicos da liga de 

cobalto-crómio-molibdénio (vitallium) no osso. Para tal, foram fabricados vários implantes nesta 

liga e colocados tanto em animais como em pessoas, logo após a extracção de um dente. 

Neste estudo não foram registadas complicações nem reacções adversas durante o período 
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pós-operativo. Nos estudos histológicos que foram feitos a secções do tecido ósseo animal, 

verificou-se que havia uma grande tolerância a esta liga, tanto que hoje em dia ainda se 

utilizam implantes dentários fabricados em vitallium. Ele acompanhou alguns dos seus 

pacientes, com implantes dentários bem sucedidos, durante quinze anos. 

Desenvolvimentos recentes:

Foi nos anos cinquenta que se deu o grande avanço nos implantes dentários, quando um 

médico cirurgião ortopédico sueco chamado Per Ingvar Brånemark estava a fazer pesquisas, a 

nível microscópico, sobre o processo de cicratização em ossos de coelho. Para tal, ele e a sua 

equipa desenvolveram uma câmara fotográfica cilíndrica, revestida a titânio, que era roscada 

no osso. Após alguns meses, verificaram que a câmara tinha ficado integrada no osso, 

processo pelo qual ele passou a designar por osteointegração (figura 4.1) [4]. A 

osteointegração significa uma ligação estrutural directa e funcional entre entre o osso vivo e a 

superfície de um implante. 

 

 

   

 

Implante dentário osteointegrado. Não

há separação entre o implante (a preto)

e o osso (a vermelho). 

 Implante dentário não osteointegrado. 

Há separação entre o implante (a 

preto) e o osso (a vermelho). 

Figura 4.1: Secção histológica de implante dentário: esquerda - osteointegrado; direita - não 

osteointegrado [4]. 
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O titânio e as suas ligas passaram a ser utilizadas no fabrico de aplicações médicas para o 

osso humano, nomeadamente para o fabrico de parafusos para substituir a raiz de dentes 

perdidos (figura 4.2), chamados implantes dentários [5].  

O conceito de osteointegração está intimamente ligado com o desenho de um parafuso em 

titânio com um revestimento apropriado na superfície, para melhorar a biocompatibilidade.  

 

Figura 4.2: Implante dentário autorroscante em forma de raiz, fabricado em titânio [4]. 

 

Desde então foram efectuados muitos testes, tanto em animais como em pacientes, durante 

longos períodos de tempo para  avaliar o sucesso deste tipo de implante. Só em 1981 é que 

Brånemark e a sua equipa publicaram um vasto artigo contendo toda a informação obtida ao 

longo desses anos. Em 1982,  na Conferência de Toronto sobre Osteointegração em Medicina 

Dentária, apareceram pela primeira vez os parâmetros a ter em conta para a avaliação do 

sucesso de um implante dentário.  

Desde então, apareceram muitos outros sistemas de implantes mas todos semelhantes ao 

desenho do implante original de Brånemark. Contudo foram feitos melhoramentos, resultantes 

da pesquisa levada a cabo por vários fabricantes.  

A FDA é a entidade reguladora, desde 1976, para todos os dispositivos médicos nos Estados 

Unidos. No entanto só recentemente é que os implantes dentários foram classificados como 

Classe III, estando em fase de pré aprovação. Isto porque é necessário que todos os 

fabricantes forneçam informações suficientes sobre os estudos clínicos e pré clínicos levados a 

cabo por eles, por forma a satisfazer as normas restritas da FDA e terem os seus produtos 

aprovados [4].  

Existem vários sistemas de implantes dentários, que são constituídos por diversos 

componentes. O sistema de implante com maior avaliação clínica, estudos in vivo e in vitro e 
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aplicação, é o sistema Brånemark (figura 4.3), o qual é composto por: implante de superfície 

roscada, pilar e coroa de material cerâmico [6,7].  

Este sistema de implante é colocado em duas fases [2,7]. Na primeira fase (fase cirúrgica) é 

feito o furo com uma broca, para a cavidade do implante. Em seguida é roscado o implante e a 

este é roscado um parafuso para protecção durante o processo de cicatrização. 

 

Figura 4.3: Sistema de implante dentário Brånemark. (P. I. Brånemark, Laboratory of 

Experimental Biology, University of Goteborg, Sweden) [6]. 

 

O implante é então coberto com os tecidos moles e fica assim durante três a seis meses, sem 

aplicação de carga. Após esse tempo, procede-se à fase protética. Os tecidos moles são 

afasados e retira-se o parafuso de protecção e insere-se o pilar e a prótese, de acordo com o 

caso clínico. 

Com os estudos clínicos [7,8], ao longo de vários anos, que têm sido feitos para avaliar o 

desempenho dos implantes dentários, tem levado à contínua evolução dos mesmos. Essa 

evolução tem assumido sempre duas vertentes, por um lado a pesquisa de novos biomateriais 

e por outro lado o desenho de novos sistemas de implantes dentários. Mais recentemente têm 

surgido sistemas que incluem um elemento amortecedor das forças funcionais. 

 

 

 

 70



4. Implantes dentários 
____________________________________________________________________________________ 

4.2 Tipos de implantes dentários

Nos últimos vinte anos tem-se assistido a uma grande evolução dos implantes dentários, sendo 

que alguns deles tiveram um curto intervalo de tempo de aplicabilidade no mercado. Eles 

podem variar tanto em forma, como local de aplicação no osso, assim como a sua composição 

e/ou revestimento. Duma forma geral, os implantes podem ser classificados em três principais 

grupos [2,4,8]:  

1. Implantes endósseos  

2. Implantes subperiosteais  

3. Implantes transósseos 

 

4.2.1. Implantes endósseos 

Este tipo de implantes são inseridos no osso por processo cirúrgico. Foram introduzidos 

separadamente em 1967 por Leonard Linkow, Ralph e Harold Roberts. Este tipo de implantes 

são os que mais se utilizam hoje em dia e os que apresentam melhores resultados a longo 

prazo, daí que se possam apresentar sob várias formas, nomeadamente placas, parafusos, 

espirais, cilindros ocos, cones ou cilindros com superfície porosa (figura 4.4). 

   

Implante em barra Implante de placa Implante de parafuso

Figura 4.4: Vários tipos de implantes endósseos [4]. 

 

Os implantes de placa são aplicados só na mandíbula e são inseridos nesta, por cirurgia, em 

três zonas, em ambos os lados na região dos terceiros molares e na zona do queixo. Depois da 

cirurgia, este implante é muito parecido com o implante subperiosteal. Este tipo de implante é 

aplicado quando há uma baixa densidade óssea que possa colocar em risco o sucesso dos 

implantes em forma de raiz e até mesmo os implantes superiosteais. Uma vantagem das 
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placas é fornecer uma melhor estabilização, dada a sua dimensão horizontal, e por outro lugar 

reforçar a mandíbula contra a fractura, uma vez que neste caso ela pode ser osteoporótica.  

Os implantes de placa derivam o seu nome do facto de a parte que fica inserida no osso ter a 

forma duma placa. Estes também podem ter revestimento de HA para melhorar a sua 

capacidade de osteointegração e consequente estabilização. Correspondem a um tipo de 

implantes que já não se encontram muito em uso, mas que podem ser aplicados em zonas 

onde não haja massa óssea suficiente para um implante em forma de raiz ou que seja 

necessário preservar alguma estrutura vital, como nervos ou veias, como se pode ver na figura 

4.5.  

 

Figura 4.5: Imagem radiográfica de um implante em barra, colocado na mandíbula [4]. 

 

Implante em forma de raiz  

Desde a introdução do conceito de osteointegração, que o implante dentário roscado tornou-se 

o mais comum. Os implantes em forma de raiz pertencem à classe de implantes endósseos e 

apresentam várias geometrias, como se pode ver na figura 4.6 [10,11]. 

Estes implantes podem ser colocados em qualquer parte da mandíbula ou maxilla, desde que 

haja massa óssea suficiente. Caso a massa óssea não seja suficiente, é possível aplicar, 

dentro de certos limites, um procedimento de crescimento ósseo, por forma a beneficiar este 

tipo de implante. Podem ser utilizados tanto para substituir um como vários dentes. Estes 

implantes têm tido um grande desenvolvimento, nomeadamente ao nível dos materias 

utilizados. Inicialmente eram fabricados em titânio comercialmente puro (Ti c.p.) e hoje em dia 

podem também ser obtidos em ligas de titânio, óxido de alumínio (alumina), safira, vitalium e 

outros materiais. Posteriormente serão descritos os materiais aplicados no fabrico de implantes 

assim como nos respectivos revestimentos. 

 72



4. Implantes dentários 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

Figura 4.6 : Algumas geometrias existentes para implantes dentários em forma de raiz [10]. 

 

Os implantes cilíndricos uma vez que não têm a rosca para dar retenção mecânica, têm de ter 

orifícios ou concavidades para que não ocorra rotação dele próprio, durante o processo inicial 

de cicatrização, como se pode ver na figura 4.7. Para garantir o sucesso deste tipo de implante 

é necessário que se garanta uma boa estabilização durante o processo cirúrgico. 

 

Figura 4.7: Implante cilíndrico, em forma de raiz e com revestimento de HA [4]. 

 

Na figura 4.8 estão representados dois implantes cónicos. Estes implantes são muitas vezes 

desenhados com fins muito específicos, ou seja, para colmatar algumas características 

articulares de alguns pacientes.  
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Figura 4.8: Implantes cónicos, em forma de raiz [4]. 

 

4.2.2. Implantes subperiósteais 

Estes implantes são colocados por cima do osso, mas ficam por baixo da gengiva (figura 4.9), 

daí que não se consideram osteointegrados. O primeiro implante superiosteal foi colocado em 

1948 por Gustav Dahl e foi constantemente melhorado desde então.  

I 

 

II 

Figura 4.9: I: Implante superiosteal com revestimento de HA. II: Imagem radiográfica de um 

paciente com um implante subperiosteal [4]. 

 

A principal diferença para o primeiro tipo é que estes não penetram no osso, daí que não se 

possa considerar que estejam osteointegrados. De entre todos os tipos de implantes dentários, 

este é o que tem o maior período de aplicação clínica, no entanto o seu sucesso é limitado no 

tempo. Estes podem ser aplicados tanto a pacientes totalmente como parcialmente edentulos 

em que a densidade óssea não seja suficiente para colocar implantes endósseos. Os melhores 

resultados verificam-se para os casos em que estes são colocados na mandíbula.  
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4.2.3. Implantes transósseos 

O terceiro e último tipo também é inserido no osso por processo cirúrgico, mas neste caso 

atravessam todo o osso, emergindo no lado oposto perto do queixo, onde são fixos por meio de 

um dispositivo em forma de placa e parafusos (figura 4.10). Os dois parafusos maiores podem 

servir como pilares para fixarem uma dentadura total. 

 

Figura 4.10: Implante transósseo [4]. 

 

Este tipo de implante também podem ser incluídos na primeira categoria de implantes, embora 

já não se encontrem muito em uso, uma vez que a sua aplicação está limitada à mandíbula. 

Inicialmente este tipo de implante estava indicado para o caso de pacientes que apresentavam 

severa reabsorção óssea da mandíbula. 

Este tipo de implante é fabricado à medida de cada paciente. O modelo é digitalizado a partir 

da imagem obtida do modelo anatómico. Com o modelo digitalizado reproduzido em plástico e 

posteriormente é a partir deste que se desenha o implante. Esse modelo é depois obtido em 

metal por fundição. Estes implates também podem ter revestimento de HA nas zonas de 

contacto com o osso, para melhorar a biocompatibilidade. Por fim o implante é esterelizado 

para poder ir para a boca do paciente, por processo cirúrgico. A prótese é colocada sobre esta 

estrutura e fixa por meio de conectores.  

 

4.3 Materiais para implantes dentários 

4.3.1 Introdução 

A escolha do tipo de materiais a utilizar em aplicações dentárias deve ter em conta as 

condições adversas do meio bucal. Os biomateriais a utilizar em implantologia não devem ser 
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citotóxicos, irritantes, alergénicos e carcinogénicos, devem sim promover a adesão das células 

para que se crie uma ligação entre o biomaterial e os tecidos vivos [12-15]. Desta forma, a 

escolha do material também é um dos factores preponderantes a ter em conta para o sucesso 

clínico de um dada aplicação dentária e resulta de um compromisso entre as suas 

propriedades biológicas, mecânicas, físicas e químicas. 

 

4.3.2 Titânio e suas ligas 

Desde a descoberta da biocompatibilidade do titânio por Igar Brånemark nos anos 50, que este 

metal e as suas ligas têm sido largamente utilizados na fabricação de implantes e outros 

dispositivos médicos [13-16]. Estas ligas apresentam boa resistência à fadiga, à corrosão e ao 

desgaste. Por outro lado, as suas excelentes características de biocompatibilidade devem-se 

sobretudo às propriedades do óxido que se forma à superfície, com uma espessura de 3 a 5 

nm. O titânio reage muito prontamente com o ar à temperatura ambiente e forma óxidos, 

nomeadamente TiO, Ti2O3, TiO2, sendo este último mais comum. Daí que mesmo que haja 

abrasão da superfície durante a inserção do implante, rapidamente vai-se restabelecer a 

camada de óxido de titânio perdido. O titânio dito comercialmente puro (Ti c.p.) pode 

apresentar-se sob quatro tipos, dependendo da quantidade de impurezas que tem e que 

podem ser carbono, hidrogénio, ferro, azoto e oxigénio. As impurezas vão-se alojar nos 

espaços interticiais e alteram as propriedades mecânicas do Ti c.p. Segundo a American 

Standards for Testing and Materials (ASTM) os quatro tipos de Ti c.p. são classificados de 

acordo com as suas propriedades, como se pode ver na tabela 4.1. 

Tipos de Ti c.p. 
(segundo ASTM) 

Resistência à tracção 
(MPa) 

Limite de resistência 
(MPa) 

Tipo 1 240 170-310 

Tipo 2 345 275-450 

Tipo 3 440 380-550 

Tipo 4 550 480-655 

Tabela 4.1: Propriedades mecânicas dos diferentes tipos de Ti c.p., segundo a ASTM [4]. 

 

Existem casos em que se adiciona ao Ti c.p. pequenas quantidades de paládio (Ti-0,2Pd) ou 

de molibdénio e níquel (Ti-0,3Mo-0,8Ni) para aumenar a resistência mecânica e à corrosão 

[13]. O facto de o Ti c.p. apresentar uma rede cristalina hexagonal compacta (HC), denominda 

fase α, faz com que este tenha uma resistência mais baixa e seja mais frágil. Isto levou ao 
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desenvolvimento de ligas, baseadas no titânio, constituidas por sistemas bifásicos, fase α e β, 

tendo esta última uma rede cristalina de cúbica de corpo centrado (CCC). Várias foram as ligas 

de titânio que surgiram tais como: Ti-13Cu-4.5Ni,  Ti-15V, Ti-20Cu, Ti-30Pd, Ti-6Al-4V, sendo 

esta última a mais utilizada [1].  

 

4.3.3 Outras ligas metálicas e materiais utilizados em implantologia 

Os metais e ligas metálicas são largamente utilizados em aplicações médicas graças às suas 

propriedades de resistência mecânica e módulo de elasticidade. Contudo, o facto de estes 

terem de ser biocompatíveis limita muito o número de metais e ligas que podem ser utilizados. 

As ligas que inicialmente se utilizavam baseavam-se no ouro, no aço inoxidável e nas ligas de 

cobalto-crómio-níquel. Na tabela 4.2 estão representados os valores referenciados na ASTM 

de algumas propriedades de metais e ligas metálicas empregues em implantologia. 

 Composição Módulo de 
elasticidade (GPa)

Limite de 
resistência (MPa) 

Titânio 99 Ti 97 240 – 550 

Titânio-alumínio-vanádio 90Ti – 6Al – 4V 117 860 – 896 

Crómio-cobalto-molibdénio 66Co – 27Cr – 235 655 

Aço inoxidável (316L) 70Fe – 18Cr – 193 480 – 1000 

Zircónio 99 Zr 97 552 

Tântalo 99 Ta __ 690 

Ouro 99 Au 97 207 – 310 

Platina 99 Pt 166 131 

Tabela 4.2: Algumas propriedades mecânicas de  metais e ligas utilizadas em implantologia, 
segundo a ASTM [5]. 

 

A liga de Ti – 6Al – 4V tem um módulo de elasticidade ligeiramente superior ao Ti c.p. e cerca 

de seis vezes o valor do osso compacto, daí que seja possível utilizá-lo em aplicações de baixa 

rigidez estrutural [5]. As ligas de crómio-cobalto-molibdénio são as menos dúcteis empregues 

no fabrico de implantes e têm um módulo de elasticidade cerca de dez vezes superior à do 

osso compacto. Estas ligas são utilizadas para fundição. As ligas de aço inoxidável também 
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têm sido largamente utilizadas em aplicações dentárias. De todas as ligas esta é a que está 

mais sujeita ao fenómeno de corrosão devido aos potenciais galvânicos que se criam, 

sobretudo se existirem outras aplicações metálicas em contacto [17,18]. 

Para além dos metais também se utilizaram cerâmicas e compósitos de carbono para o fabrico 

de implantes, sobretudo por serem muito estáveis não sofrendo biodegradação e têm uma 

elevada resistência [19]. Os compostos de carbono e carbono-silício também tiveram uma 

grande aplicabilidade em dispositivos dentários durante a década de setenta, em parte pelo 

facto de estes terem um módulo de elasticidade muito semelhante ao do osso. No entanto, o 

facto de estes materiais terem baixa ductilidade e resistência ao impacto, em conjunto com o 

facto de apresentarem fracassos clínicos consideráveis, fez com que fossem retirados do 

mercado. 

As cerâmicas, compostas fundamentalmente por óxidos metálicos, são dos materiais mais 

estáveis em contacto com tecido vivo. No entanto, o facto de terem baixa resistência a forças 

de tracção limita muito o seu uso. Dentro das cerâmicas, as que são compostas por óxido de 

alumínio (alumina – Al2O3), óxido de zircónio (zircónia – ZrO2) e óxido de titânio (TiO2) já foram 

aplicadas, nos anos 70, para a fabricação de implantes em forma de raiz, de placa e para 

pinos, pois são quimicamente inertes e têm uma boa resistência mecânica. Embora, após 

alguns anos, verificaram que estas apresentavam fracturas iniciadas por fadiga [5]. Ainda na 

mesma década apareceu uma nova classe de cerâmicas bioactivas e biodegradáveis, 

baseadas no fosfato de cálcio [5,14]. Temos como exemplo nesta classe de cerâmicas a 

hidroxiapatite HA ( Ca10(PO4)6. H2O)  e o fosfato de tricálcio cristalino ( β Ca3(PO4)2). Este tipo 

de cerâmica era visto como um iniciador da formação de tecido ósseo que ía sendo 

progressivamente absorvido, dando lugar a osso novo. No caso do biovidro acreditava-se que 

este levava à formação de colagénio, a qual permitia uma ligação química com a sílica, 

favorecendo a cristalização da hidroxiapatite. Algumas propriedades destas cerâmicas estão 

representadas na tabela 4.3. 

As primeiras três cerâmicas são consideradas inertes e apresentam, duma forma geral, valores 

superiores tanto do módulo de elasticidade como de resistência à torção. Hoje em dia, as 

cerâmicas são mais utilizadas como revestimentos para os implantes [5].  

Um outro tipo de biomateriais que começam a ter aplicação em implantologia são os polímeros 

[5,10]. Dentro destes, os mais inertes são o politetrafluoretileno (PTFE), o tereftalato de 

polietileno (PET), o polimetilmetacrilato (PMMA), o polietileno (PE), o polipropileno (PP), a 

polissulfona (PSF) e a polidimetilsiloxana (PDS) [5]. Eles são muitas das vezes empregues 

como revestimentos ou integrados em implantes endósteos, para  amortecer a transferência de 

carga, fazendo com que os implantes desempenhem melhor as funções biomecânicas do 

dente natural. Na tabela 4.4 estão representadas algumas propriedades mecânicas destes 

polímeros. 
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 Módulo de 
elasticidade (GPa)

Resistência à 
compressão (MPa) 

Óxido de alumínio 372 330 - 550 

Óxido de zircónio 195 - 210 500 - 650 

Óxido de titânio 283 69 - 103 

Hidroxiapatite 40 - 120 40 - 300 

Fosfato tricálcio 30 - 120 15 - 120 

Biovidro ou ceravital 40 - 140 20 - 350 

Cerâmica AW (de vidro) 124 213 

Carbono 25 - 40 150 - 250 

Carbono - silício 25 - 40 200 - 700 

Tabela 4.3: Algumas propriedades mecânicas de  cerâmicas inertes e biocerâmicas [5]. 

 

 Módulo de 
elasticidade (GPa)

Resistência à 
compressão (MPa) 

PTFE 0,5 - 3 17 – 28 

PET 3 55 

PMMA 3 69 

PE 8 48 

PP 9 35 

PSF 3,5 69 

PDS 0,1 5 

Carbono 25 - 40 150 - 250 

Carbono - silício 25 - 40 200 – 700 

Tabela 4.4: Algumas propriedades mecânicas de  polímeros [5]. 
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Como se pode verificar da análise desta tabela comparativamente com as anteriores, os 

polímeros são os biomateriais com valores mais baixos das propriedades mecânicas, mesmo 

quando comparados com osso têm, regra geral, menor módulo de elasticidade, sendo os 

valores semelhantes aos dos tecidos moles. 

 

4.3.4 Tratamentos de supefície 

O estado e as propriedades da superfície de um biomaterial são aspectos importantes para 

garantir não só a biocompatibilidade como a osteointegração. As ligas metálicas, referidas 

anteriormente, têm um filme de óxidos que se forma à superfície (fenómeno de passivação), 

que permite a adesão celular. 

Nos últimos anos têm-se desenvolvido vários tipos de tratamento de superfícies, para os 

implantes dentários. Esses tratamentos tanto podem ser químicos, como mecânicos [13,14]. 

Em todo o caso, esses tratamentos são desenvolvidos para permitirem uma melhor 

osteointegração, estabilidade inicial e durabilidade, por forma a alterar a rugosidade da 

superfície e a melhorar a sua resistência mecânica e à corrosão. Grison et al [20] 

demonstraram num estudo feito em ovelhas, que a rugosidade da superfície melhora a 

resposta do tecido ósseo, necessária para o processo de remodelação. Sawase et al [21] 

estudaram o efeito da composição química e estado da superfície de três tipos de implantes 

(Brånemark, ITI e IMZ), por espectroscopia e verificaram que embora houvesse diferenças na 

composição química, relacionada com o tratamento final de cada um, todos eles apresentavam 

igual estado de osteointegração. No primeiro caso, há a formação de uma camada de óxido de 

titânio que lhe confere um efeito passivador, enquanto que os dois outros tipos de implantes 

são tratados por jacto de plasma, que vai ter influência na variação da concentração de 

oxigénio a partir da superfície para o interior do implante.  

Um dos processo mecânicos mais utilizados para alterar a rugosidade da superfície de um 

implante, é jateá-la com pequenas partículas abrasivas. Neste tipo de tratamento há que ter em 

conta que as propriedades destas partículas, tais como a sua composição química, a sua 

morfologia, a sua biocompatibilidade, a pressão de impacto e o tempo de tratamento 

influenciam o processo de osteointegração. É um processo que aumenta não só a rugosidade 

como dá um acabamento final ao implante, eliminando pequenos defeitos, como microfacturas, 

resultantes do processo de fabricação [13]. Com o aumento da rugosidade consegue-se uma 

maior estabilidade inicial porque se criam mais zonas retentivas. 

Na figura 4.11 pode ver-se a superfície rugosa de um implante de titânio. O tratamento foi feito 

por jacto de plasma. 

Dentro dos processos químicos existe a oxidação anódica, a oxidação por plasma e a 

deposição química por vapor [14]. No primeiro caso, a aplicação é mergulhada num banho 
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electrolítico, na posição do ânodo. Ao fazer passar uma corrente eléctrica, vai-se depositar uma 

fina camada de óxidos na superfície do implante. A estrutura cristalina e espessura do filme 

podem ser controladas até certo ponto pela composição do banho electrolítico e pela 

intensidade de corrente utilizada [14]. Um outro método utilizado para a  deposição química é o 

spray de plasma. Este método utilizado inicialmente para depositar HA sobre implantes de 

titânio foi alterado, uma vez que era necessário uma temperatura muito elevada para a fase 

cristalina de HA e isso provocava uma alteração da estrutura cristalina do titânio, alterando as 

suas propriedades mecânicas. 

 

Figura 4.11: Implante de titânio com tratamento por jacto de plasma [4]. 

 

Outros problemas relacionados com a HA é a formação de fases amorfas de fosfato de cálcio 

que são mais solúveis, fazendo com que haja, ao fim de algum tempo, uma perda de adesão 

entre a HA e o implante [9]. Na figura 4.12 pode ver-se a imagem de implante em forma e raiz 

com um revestimento de HA. Existem estudos reportados na literatura que mostram que estes 

revestimentos aceleram o processo inicial de osteointegração mas ao fim de um ano a massa 

óssea em contacto com o implante revestido a HA é igual a um implante sem revestimento. 

 

Figura 4.12 : Implante de titânio com revestimento de HA [4]. 

 

Hoje em dia existem outros métodos que visam alterar as propriedades químicas da superfície, 

para induzir a nucleação dos cristais de HA, são eles o método de Ohtsuki, o método de 
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Kokubo, o método de Li, o método de Campbell, o método de Klas de Grot e o método de 

Ducheyne [13].  

Uma outra técnica de deposição utilizada é por vapor. Nesta técnica o material que se pretende 

depositar é aquecido até se evaporar e depois condensa-se na superfície do implante. Neste 

caso a deposição é por processo unicamente físico, daí se chamar de deposição física por 

vapor (DFV). Caso este processo envolva reacções químicas, chama-se de deposição química 

por vapor [14]. 

Mais recentemente, para melhorar a capacidade de osteointegração de um implante têm-se 

utilizado revestimentos com factores biológicos, para acelerar o processo de cicatrização [22]. 

Esses factores biológicos servem para promover a adesão das células, bem como promover a 

sua proliferação e diferenciação. Têm-se utilizado como factores biológicos a fibronectina, 

lamininas e peptídeos artificiais. Para estimular as células ósseas têm-se utilizado factores de 

crescimento e diferenciação, como TGF-β1, IGF e BMPs. 

 

4.4 Deposição de um filme de diamante policristalino num implante 
dentário pela técnica de MOCVD 

 

4.4.1 Introdução 

Como já foi anteriormente referido, para melhorar a osteointegração do implante ao tecido 

ósseo, têm sido desenvolvidos vários tipos de revestimentos bio-activos assim com diversos 

tipos de tratamentos à superfície do implante. Existem casos em que se aplicam alguns 

revestimentos ao implante e no entanto estes descolam da superfície ou durante o processo de 

inserção ou durante o seu funcionamento. Isto sugere que estes revestimentos devem ter uma 

adesão suficiente para suportarem, sem falhar, as tensões de corte durante a inserção e a 

transferência de tensões entre o implante e o osso.  

Com este estudo preliminar [23] pretendeu-se verificar a capacidade de formação de um filme 

de diamante policristalino sobre um implante de titânio, bem como verificar, mesmo que de 

uma forma simplificada, a capacidade de adesão entre o filme e o implante.  

O diamante apresenta um conjunto de propriedades físico-químicas bastante promissoras para 

este tipo de soluções, apresentando valores excepcionais de biocompatibilidade, dureza e de 

fricção, sendo também quimicamente estável, tanto em ambiente ácido como básico [24]. O 

facto de este estabelecer uma ligação química com os tecidos vivos faz dele um material 

bioactivo. 
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O desenvolvimento de métodos de deposição química a partir da fase de vapor (CVD), de 

filmes finos de diamante policristalino e nanocristalino sintéticos [25], com a manutenção das 

propriedades intrínsecas do diamante natural, abriram um largo espectro de possibilidades de 

novas aplicações, nomeadamente em aplicações biomédicas, havendo já trabalho preliminar 

para a aplicação em próteses de anca [26], em válvulas cardíacas artificiais [27] e mesmo em 

implantes dentários cerâmicos [28]. 

A técnica utilizada para a deposição empregue neste trabalho consistiu na utilização de um  

sistema de CVD por filamento quente [26]. As características do filme de diamante depositado 

foram avaliadas por meio de uma análise de microscopia electrónica de varrimento (MEV), 

antes e depois de ser roscado. Para testar a adesão do filme de diamante, o implante revestido 

foi roscado num bloco de osso bovino, com um momento torsor máximo de 35 N.cm, como é 

estabelecido pelo protocolo da marca utilizada. Foi ainda utilizado espectroscopia de raios X 

por dispersão de energia (EDS) para identificar os elementos presentes na superfície do 

implante. Dado que o objectivo deste estudo preliminar não era fazer testes in vivo para avaliar 

a capacidade de osteointegração do implante revestido, não foi tido em conta os protocolos 

para a assépsia do implante, logo após a deposição do filme de diamante. 

 

4.4.2 Materiais e métodos 

Para este estudo foi utilizado um implante dentário de titânio, da marca Nobel Biocare®, 

sistema Brånemark, modelo MKII, com um diâmetro de 3,75 mm e 15 mm de comprimento. 

Numa primeira fase, o implante foi mergulhado durante 10 minutos, numa solução de acetona 

com pó de diamante, em ultra-sons, para desta forma permitir a incrustação de pequenas 

partículas de diamante na superfície do implante. Estas partículas, inicialmente incrustadas, 

vão funcionar como catalisadores e são os precursores na formação dos cristais do filme de 

diamante. A deposição foi feita usando um sistema de CVD por filamento quente, descrito por 

Ali et al [28]. Nesta técnica, o filme de diamante é produzido pela ionização dos gases de 

hidrogénio e metano, quando se misturam numa câmara de vácuo (figura 4.13), nas condições 

descriminadas na tabela 4.5. 

No início da deposição, é utilizado um fluxo de metano superior. O aumento da taxa de CH4 e 

consequentemente o aumento do número de radicais de metilo (CH3), promove uma maior 

densidade de nucleação dos cristais de diamante. No entanto o crescimento contínuo com tais 

taxas de CH4, introduz grandes quantidades de grafite e carbono amorfo no filme, pelo que o 

fluxo de metano foi diminuído para 3 sccm, após os primeiros 10 minutos, e mantido nestas 

condições até perfazer as 3 horas de deposição [26]. 
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Figura 4.13 : Câmara de vácuo exibindo o filamento incandescente e o implante. 

 

Parâmetro Valor 

Fluxo de metano (CH4) 9 e 3 sccm 

Fluxo de hidrogénio (H2) 150 sccm 

Tempo de deposição 3h00 

Temperatura de deposição 850 ºC 

Pressão de deposição 30 Torr 
 

Representação esquemática do fluxo de gases 
durante a deposição 

Tabela 4.5 – Parâmetros de deposição por CVD. 

 

Na figura 4.14 pode ver-se o implante após a deposição. 

Seguidamente, foi feita uma análise morfológica do filme através de MEV e as imagens obtidas 

estão representadas na figura 4.15. As duas imagens apresentam resoluções diferentes, de 

1 mm e de 2 μm, para permitir avaliar por um lado o aspecto geral do filme nos filetes da rosca 

e por outro lado analisar a forma dos cristais de diamante, para verificar se estes são regulares 
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ou não. Por outro lado, este tipo de análise também permite avaliar se a distribuição dos 

cristais de diamante é uniforme ao longo de todo o filme. 

 

 

Figura 4.14: Implante de titânio com revestimento de filme de diamante. 

 

Na imagem geral da rosca do implante, da figura 4.15, pode notar-se que existem umas 

pequenas manchas escuras, mas tal ficou a dever-se a contaminação e não com alterações do 

filme, como por exemplo a formação de carbono amorfo. 

Figura 4.15: Imagem de MEV do implante de titânio com revestimento de filme de diamante: 

esquerda: aspecto geral da rosca; direita: pormenor dos cristais de diamante. 

 

Tendo em conta que se pretendia estudar, mesmo que de uma forma indirecta, a adesão do 

filme de diamante ao implante, este foi roscado num provete de osso bovino fresco, segundo o 

protocolo indicado pela marca Nobel Biocare®, para o tipo de implante em causa, como mostra 

a figura 4.16. 
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Figura 4.16: Implante a ser roscado no osso. 

 

Após 5 minutos de repouso no osso, o implante foi desenroscado e posteriormente analisado 

novamente por MEV. Não houve qualquer cuidado adicional pelo facto de ser um implante 

revestido. As imagens obbtidas estão representadas na figura 4.17. 

  

Figura 4.17: Imagem de MEV do implante de titânio depois de ser roscado: esquerda: aspecto 

geral da rosca; direita: cristais de diamante embebidos por material ósseo. 

 

4.4.3 Resultados e discussão 

Na primeira análise feita por MEV começou-se por avaliar a qualidade do filme de diamante, 

quer em termos de estrutura e forma dos cristais, quer em termos da densidade e distribuição. 

Tal prende-se com o facto de se pretender que as características do revestimento se 

mantenham constantes, apesar de se estar a fazer a deposição numa geometria complexa.  
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Na figura 4.18 está representada uma imagem onde se evidencia uma das zonas consideradas 

mais criticas, a crista da zona da rosca. Inicialmente não havia certeza de que os cristais se 

pudessem depositar nestas arestas mas estas imagens revelam que a técnica CVD tem 

potencialidades para a deposição em geometrias complexas. 

Pela análise da imagem da figura 4.18 e 4.19, podemos dizer que os cristais têm uma forma 

regular, com cerca de 1 μm de tamanho, e que estão distribuídos de uma forma uniforme. Ao 

planear o revestimento, foi decidido efectuar a deposição por 3 horas, para que o filme fosse 

completamente fechado, isto é, sem espaços por preencher com diamante, o que se verificou 

na observação microscópica realizada. A existência de zonas não recobertas com diamante, 

pode levar a um aumento das tensões nessa zona, o que pode originar micro fracturas e 

consequente perda de revestimento por falta de adesão, durante o processo de inserção no 

osso. 

 

Figura 4.18: Imagem de MEV do implante, com a ampliação de uma aresta 

 

Também não se evidenciaram grandes zonas de formação de carbono amorfo identificado por 

pontos negros, o que atesta a boa qualidade do filme. No entanto para assegurar esta 

afirmação seriam necessários realizar mais análises ao revestimento, nomeadamente 

espectroscopia de Raman, o que não foi feito neste trabalho. 

A roscagem foi efectuada nas condições do protocolo estabelecido pela marca Nobel Biocare 

para o tipo de implante utilizado, não tendo havido qualquer procedimento diferente pelo facto 

de se tratar de um implante revestido. Ao submeter o implante revestido a este procedimento, 

pretendeu-se avaliar o seu desempenho nas condições de esforços envolvidos durante a sua 

aplicação clínica. 

A análise do filme, após este ser roscado, revelou que o filme não só se manteve aderido ao 

implante como também teve a capacidade de “arrastar” consigo material do próprio osso. O 

 87



4. Implantes dentários 
____________________________________________________________________________________ 

arrastamento do material orgânico pelo implante atesta a boa adesão existente entre o filme de 

diamante e o osso. 

A existência da película de material orgânico “colado” ao implante foi comprovada pela 

observação MEV, como apresentado na figura 4.20. Foi também detectado a presença de 

fósforo e cálcio (elementos constituintes do osso) por espectroscopia de raios X por dispersão 

de energia (EDS), na superfície do implante. 

Apesar da película mascarar grande parte do revestimento de diamante, é possível afirmar de 

forma qualitativa que a estrutura e as características do diamante permaneceram inalteradas. 

Figura 4.19: Imagem de MEV do implante 
revestido com microcristais de diamante 

 

Figura 4.20: Imagem de MEV do implante 
revestido, depois de roscado no osso 

 

4.4.4 Conclusões 

Com este estudo preliminar verificou-se ser possível a deposição de um filme policristalino de 

diamante num implante dentário, apesar da complexidade da sua geometria. Por outro lado 

verificou-se existir adesão entre o filme e o titânio, uma vez que este manteve a sua 

integridade, mesmo após ter sido submetido a tensões de corte durante a sua implantação em 

osso fresco. 

No entanto, antes de uma aplicação em larga escala de revestimentos de diamante em 

implantes dentários, será necessário efectuar uma optimização do processo de deposição, 

através de uma caracterização mais profunda dos filmes. É igualmente necessário verificar a 

repetitibilidade do processo, mesmo para outro tipo de implantes dentários, assim como 

estudar a capacidade de osteointegração do filme de forma in vivo. 
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4.5 Tipos de próteses dentárias 

Os implantes dentários vieram revolucionar a reabilitação oral de pacientes totalmente e 

parcialmente edentulos. As póteses fixas implanto-suportadas vieram substituir as próteses 

tradicionais, suportadas por dentes naturais e as muco-suportadas. As próteses implanto-

suportadas são compostas por duas partes: a mesoestrutura e a superestrutura [2]. As 

superestruturas são a parte final da prótese que é visível, ou seja as coroas artificiais. Estas 

superestruturas podem ser coroas unitárias, próteses totais ou sobredentaduras e próteses 

parciais. As próteses podem ser fixas, quando se procede à sua cimentação, removíveis, 

quando são aparafusadas e removidas só pelo implantologista e as próteses combinadas, de 

um lado são fixas a implantes dentários e do outro lado a dentes naturais por meio de 

conectores, para dar retenção à prótese. As barras colocadas por cima dos implantes e que 

servem de suporte à superestrutura designam-se por mesoestruturas. Estas barras podem ser 

contínuas ou serem formadas por dois ramos. As superestruturas podem ser fixas à 

mesoestrutura por cimentação ou por conectores. Para os implantes do tipo superiósteais e em 

forma de barra, a mesoestrutura é fabricada em conjunto, por fundição. 

 

4.6 Oclusão em implantologia 

A oclusão em implantologia é um dos parâmetros que se deve ter em conta para o sucesso a 

longo prazo de um implante e da respectiva prótese [29-31]. Os pontos de contacto oclusais 

podem ser controlados por forma a distribuir as forças para o osso alveolar, de uma forma mais 

favorável ao processo de remodelação óssea. Na dentição natural as forças oclusais que são 

transmitidas ao osso podem ser controladas pelo paciente, uma vez que o ligamento 

periodontal tem a capacidade da propriocepção, o que já não acontece com os implantes. Por 

outro lado, não se podem aplicar os mesmos princípios de oclusão se se trata de uma prótese 

total ou de uma só coroa [5]. É necessário ter sempre em conta o tipo de prótese em estudo, o 

número de implantes colocados e saber se os opositores são dentes naturais ou próteses 

suportadas por implantes ou dentes. Outro factor a ter em conta é a determinação da altura do 

pino que suporta a coroa, que deve de estar de acordo com o espaço interdentário, assim 

como a sua orientação em relação ao plano oclusal [32]. Por exemplo, no caso de uma 

restauração unitária e que oclua com um dente natural, deve-se evitar uma excessiva oclusão 

da restauração para que não surja nenhuma prematuridade, uma vez que o dente natural tem o 

ligamento periodontal, que lhe permite micromovimentos. A restauração também deve manter 

as relações das guias, durante os movimentos de trabalho, existentes na dentição natural, 

nomeadamente as guias caninas.  

Para o caso de se substituir um dente canino por uma restauração e que esta oclua ou com 

outra restauração ou com um dente natural, deve-se fazer a oclusão em função de grupo, para 

 89



4. Implantes dentários 
____________________________________________________________________________________ 

que não haja a sobrecarga de um só implante durante a desoclusão. A oclusão em função de 

grupo permite que se façam os contactos oclusais tanto em posição cêntrica como nos 

movimentos de trabalho e que haja desoclusão nas posições de balanceio. Designa-se por 

oclusão em função de grupo quando o contacto de trabalho se faz entre as cúspides 

vestibulares dos dentes posteriores e o canino. Um outro esquema de oclusão designa-se por 

oclusão bilateral balanceada. Neste caso, os guias condilar (relacionados com a anatomia da 

ATM) e incisal (relacionado com a posição dos dentes anteriores), devem ser compensados 

pelo plano oclusal, pela altura das cúspides e pela curva de compensação. Estes três últimos 

factores podem ser controlados pelo clínico, por forma a que haja maior contacto entre os 

dentes posteriores durante os movimentos laterais e protusivos. Por último pode-se realizar a 

oclusão mutuamente protegida, em que se eliminam os contactos entre os dentes posteriores, 

em movimentos de lateralidade. 

 

4.7 Adaptação fisiológica 

O osso é um material compósito, tendo uma matriz orgânica e mineral inorgânico. A fisiologia 

do tecido ósseo é controlada quer por factores mecânicos quer por factores metabólicos. Do 

ponto de vista metabólico, o osso é a principal fonte metabólica do cálcio, mas a formação de 

tecido ósseo é fundamentalmente regulada por factores mecânicos, tais como a carga 

transmitida. A matriz orgânica é composta por fibras de colagénio, embebidas por uma matriz 

intercelular que é um gel viscoso composto por água e complexos de vitaminas e 

polissacarídeos. As deficiências observadas nos ossos, tais como a sua densidade, qualidade 

e distribuição, são factores que limitam o local e sucesso do implante. Os principais factores a 

ter em conta quanto ao suporte ósseo para o implante são: estado metabólico; resposta local 

às citocinas e factores de crescimento; histórico da carga funcional do local de implantação, 

trauma cirúrgico durante a implantação e a biomecânica durante a fase funcional [5].  

Dos diferentes factores aos quais o osso responde, em condições de estabilidade, a 

diferenciação dos osteoblastos é mediada por factores mecânicos, tais como a carga 

transmitida. A inserção do implante desencadeia uma resposta osteogénica, promovida pelas 

citocinas locais e factores de crescimento. No entanto, durante a fase inicial de cicatrização 

esta decorre melhor com a ausência de carga funcional, aliás esta parece ser a situação mais 

favorável para descontinuidades ósseas tais como fracturas e interfaces de implantes 

dentários. A resposta osteogénica, que é vasculo dependente, é facilmente interrompida por 

pequenos deslocamentos relativos entre as interfaces do osso e implante, durante a 

cicatrização. O processo de modelação óssea é um fenómeno que ocorre à superfície e é um 

processo não acoplado, ou seja a activação celular não depende da formação ou reabsorção. 

Deste processo resulta uma modificação do cortéx ou da parte esponjosa do osso. É por isso 

um mecanismo de crescimento, atrofia e reorientação. O mecanismo e remodelação óssea já é 
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um processo acoplado, em que a activação das células precursoras ósseas desenrola-se numa 

sequência de reaborção activa, quiescência ou reversão e formação.  

 

4.8 Interface osso-implante dentário e osteointegração 

A osteointegração é definida como a ligação estrutural  e funcional entre a superfície de um 

implante endósteo e o tecido vivo ósseo. Este processo de osteointegração vai inicialmente 

depender da interacção na interface entre ambos e dos processos biológicos após a insersão 

do implante. A longo prazo, para que se mantenha a osteointegração é necessário ter em 

atenção os procedimentos protéticos, nomeadamente ao nível da oclusão, uma vez que é o 

mecanismo de transferência de forças funcionais que vai continuadamente estimular o osso de 

suporte do implante.  

Após a inserção do implante, a primeira reacção de cicatrização é a remodelação das 

superfícies ósseas. Começa-se por formar um calo ósseo de união entre as superfícies 

periosteais e endosteais. Este calo de osso composto é formado por uma trama de osso 

reticulado poroso que preenche os espaços com osso lamelar. Se o periósteo for descolado, o 

calo vai-se formar no tecido osteogénico mais próximo e que não esteja traumatizado. No 

entanto, a perda substancial da camada interna osteogénica associada a uma retracção e 

descolamento excessivo do periósteo, pode levar à invasão e proliferação de tecido conjuntivo 

fibroso, na margem do implante, levando à sua falha. É pois importante que durante o processo 

cirúrgico não haja um descolamento do periósteo, por forma a não comprometer a resposta 

cicatricial inicial [5,14]. Em geral, o processo de cicatrização inicial ocorre em duas fases, 

sendo a primeira sem carga aplicada. Este procedimento serve para evitar que haja movimento 

funcional do implante, favorecendo a retenção mecânica deste e a aproximação da margem 

periosteal à superfície do implante. Na fase seguinte e ainda durante o período de cicatrização, 

vai ocorrer a remodelação do calo ósseo, que ocorre já com a aplicação de cargas funcionais 

sobre o implante. Este processo de remodelação vai depender da intensidade, direcção e 

frequência das forças funcionais aplicadas. Numa fase avançada, dita de maturação, vai 

ocorrer a total reabsorção do calo ósseo, ocorrendo um equilíbrio entre as forças aplicadas e a 

remodelação óssea, mantendo a integridade da interface.  

Na figura 4.21 estão representadas esquematicamente, as fases do processo biológico de 

osteointegração. 

Na primeira fase (a), logo após a inserção do implante (5), há a formação de um hematoma (2) 

em contacto com o osso que foi danificado (3) durante a cirurgia. A imobilização do implante 

faz-se nos pontos de contacto representados por 1 na figura a e 4 representa o osso que ficou 

intacto. Na segunda fase (b) ocorre a formação do calo ósseo (6) a partir do hematoma e o 

osso anteriormente danificado durante a cirurgia vai ser novamente vascularizado, permitindo a 
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sua remineralização. Na última fase (c), o osso recém formado está em total contacto com a 

superfície do implante, estando em processo contínuo de remodelação (8).  

 

 

Figura 4.21: Fases do processo biológico de osteintegração: a-logo após a cirurgia; b-formação 

do calo ósseo; c-maturação; d-formação de tecido conjuntivo [14]. 

 

Alguns factores relacionados com o processo cirurgico, como uma vasta extensão de tecido 

ósseo traumatizado, ou infecção e mesmo a aplicação prematura de forças funcionais ainda 

durante o processo de cicatrização, pode levar à formação de tecido conectivo fibroso (9) em 

torno do implante. Este tecido conectivo leva a pequenos movimentos do implante que pode 

causar um processo inflamatório ou permitir a invasão de bactérias e provocar infecção [5,14]. 

Por outro lado, a interposição desse tecido não permite que as forças sejam eficazmente 

transmitidas ao osso de suporte, fazendo com que não ocorra a remodelação óssea, 

resultando por último na laxação do implante. 

Na figura 4.22 está indicada a duração, em meses, de cada uma das fases de cicatrização, 

remodelação e de maturação. Na parte de cima da imagem está representada a variação 

(redução) em altura do osso de suporte. 

Os implantes podem ser colocados em duas fases ou numa só. No primeiro caso, após a 

colocação do implante, este fica sem carga durante 3 a 6 meses, sendo em seguida colocado o 

pilar e a prótese, ficando assim sujeito às forças funcionais. No segundo caso designam-se por 

implantes de carregamento imediato e neste caso, assim que estes são inseridos do osso, 

ficam sujeitos à acção de forças funcionais. 
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Figura 4.22: Duração das fases do processo de osteointegração, após a inserção do implante 

[14]. 

 

Junção gengival 

No caso da junção entre o dente e a gengiva, esta é composta por epitélio gengival 

queratinizado, epitélio crevicular não queratinizado e epitélio juncional. Ela forma-se quando o 

dente rompe o tecido conectivo e o epitélio oral. Durante o processo de erupção do dente vai 

ocorrer uma inflamação do tecido conjuntivo e por baixo deste é que se vai formando a junção 

gengival com o dente [5,14].  

Um bom implante deve favorecer a adesão das células epiteliais promovendo uma boa junção 

entre a gengiva e a região transmucosa da superfície do implante. Esta junção é de máxima 

importância para que não haja a penetração de bactérias nesse espaço levando a processos 

patológicos e reabsorção óssea. Esta patologia designa-se por perimplantite.  

Na década de setenta, iniciaram-se os estudos sobre o fenómeno da regeneração do epitélio 

gengival em torno de um implante. Isto porque as células epiteliais têm a capacidade de 

estabelecer uma ligação com a superfície de materiais não biológicos (como o titânio). 

Verificou-se que para além da regeneração da gengiva, esta tinha a capacidade de formar um 

sulco gengival, forrado por epitélio crevicular. Também foi verificado que aparecia tecido 

conjuntivo, composto por fibras, na região aplical, que pensa-se servir como suporte para o 

epitélio superficial [5]. Por exemplo, quando se procedia a uma gengivactomia (processo 

cirurgico), foi verificado que o restabelecimento da junção entre o dente e a gengiva se 

restabelecia a partir da migração e diferenciação das células basais do epitélio oral, mantendo 

a anatomia inicial da junção [14]. Na figura 4.23 pode ver-se em pormenor a junção entre o 

implante e a gengiva. 
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Figura 4.23 : Pormenor da junção entre a gengiva e o implante, bem como a sua 

osteointegração em torno da rosca [14]. 

 

Estas células regeneradas vão produzir, na zona mais profunda do sulco gengival, outras 

estruturas biológicas que se vão ligar à superfície do implante. Destas estruturas, forma-se a 

chamada lâmina basal que é composta por colagénio tipo IV e desenvolvem-se 

hemidesmossomas, que fixam as células epiteliais à lâmina basal. Por outro lado, as células 

epiteliais produzem uma enzima, a laminina, que as faz manter a ligação molecular com as 

várias camadas da lâmina basal. Junto à superfície do implante existe o chamado corpo linear 

composto por glicosaminoglicanas, as quais têm aderência suficiente para promover a ligação 

biologicamente activa entre o implante e o osso. 

 

4.9 Sucesso/ falência dos implantes dentários 

Na secção anterior foram descritos os processo biológicos que permitem a osteointegração de 

um implante. Agora vai-se dar ênfase aos processos biológicos que podem estar na causa da 

perda dos mesmos. Em primeiro lugar há que salientar que não existem só factores biológicos 

mas também mecânicos, iatrogénicos e relacionados com a adaptatibilidade de cada paciente. 

Os principais factores mecânicos estão relacionados com a fractura dos implantes e/ou dos 

seus componentes, tais como o revestimento, os pilares e as próteses propriamente ditas. Os 

factores iatrogénicos estão relacionados, por exemplo, com o mau posicionameno de 

implantes, não respeitando as estruturas anatómicas remanescentes, como nervos. Por outro 

lado, os pacientes podem não se adaptar e terem problemas sobretudo na fonética [33-35]. 
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Factores biológicos que levam à falência dos implantes 

A falha de um implante por factores biológicos pode ser definida como a não osteointegração e 

capacidade de a manter a longo prazo. Daí que se possam dividir essas falhas em precoces ou 

primárias, se ocorrem durante o processo de cicratização, e de tardias ou secundárias, se 

ocorrem já quando o implante está osteointegrado e não consegue manter activo o processo 

de remodelação óssea.  

Do ponto de vista clínico, a falha de um implante por falta de osteointegração pode ser vista 

radiograficamente por uma radiolescência, em torno deste e pela sua mobilidade. As 

complicações após a cirurgia que podem levar à perda de um implante podem ser as doenças 

peri-implantares, associadas a um processo inflamatório dos tecidos moles em torno do 

implante em uso, as peri-implantites mucosites que são inflamações reversíveis dos tecidos 

moles envolventes do implante e as peri-implantites que são processos inflamatórios 

associados à perda de osso de suporte do implante[36].  

 

Factores epidemiológicos 

Foi em 1975 que o Swedish National Board of Health and Welfare apresentou, pela primeira 

vez, os parâmetros objectivos para avaliar o sucesso de um implante osteointegrado. Os 

parâmetros estabelecidos foram: indicadores gengivais e de formação de placa, tipo de 

oclusão, ausência de radiolescência peri-implantar e factores pessoais do paciente. Em 1978, 

na Harvard Consensus Conference foram estabelecidos os critérios para avaliar o 

sucesso/falha de todos os tipos de implantes, que posteriormente ficou estabelecido que 

seriam critérios diferentes para cada tipo de implante. Só em 1994, no 1st European Workshop 

on Periodontology ficaram estabelecidos os parâmetros para a avaliação dos implantes. Ficou 

estabelecido que não deveria haver mobilidade do implante, o paciente não deveria sentir dor 

nem parestesia e radiograficamente deveria medir-se uma perda óssea marginal não superior a 

1,5 mm durante o primeiro ano de uso e 0,2 mm nos anos seguintes. Também ficaram 

estabelecidos parâmetros periodontais para descrever o estado dos tecidos peri-implantares. 

Ficou também estabelecido que estes parâmetros eram identificados para determinar a falha 

de um implante e para implantes que estão em processo de falha. 

Num extenso trabalho de revisão bibliográfica, Hirsch et al [33,34] identificaram os parâmetros 

utilizados para o diagnóstico de insucessos que são: 

  - sinais clínicos de infecção precoce; 

  - dor ou sensibilidade; 

  - mobilidade; 
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  - sinais radiográficos; 

  - som abafado ao toque metálico. 

 

Os sinais clínicos que podem aparecer são inchaço, tumefacção, fístulas, supuração, 

deiscência mucosal e também pode aparecer ocasionalmente  osteomielite como prova da 

falha do implante. A causa mais provável para esta sintomatologia é a infecção e se ocorrer 

durante o processo de cicatrização, pode por em risco a osteointegração. As infecções que 

ocorrem após alguns meses estão em geral associadas à pressão exercida pelas 

sobredentaduras sobre os implantes em conjunto com uma fina camada de crista alveolar e 

mucosa. Estes sistomas por si só não constituem uma preocupação directa para a falha do 

implante, porque podem ser processos reversíveis. 

A dor e o desconforto sentidos pelo paciente, estão em geral associados à mobilidade do 

implante. Essa dor pode aparecer por exemplo quando se mastiga ou quando se aperta o pilar, 

mesmo sob o efeito de anestesia. Este pode ser um dos primeiros sinais da perda do implante, 

no entanto há casos em que são assintomáticos.  

A mobilidade do implante também é um dos sintomas preocupantes e pode ser resdponsável 

pelo aparecimento de uma cápsula de tecido fibroso em torno deste. A mobilidade implantar 

pode ser representada por movimentos de rotação, laterais/horizontais e axiais/verticais. 

Existem dispositivos experimentais [35] capazes de medir a mobilidade, determinando as 

frequências de ressonância dos modos naturais de vibração do sistema. No entanto, esses 

modos de vibração vão depender de factores como o comprimento do implante e do pilar, 

assim como da densidade óssea. Para avaiar os movimentos de rotação, tem sido proposto a 

aplicação de um momento contrário à ligação do pilar, que não exceda os 10 Ncm. 

Radiograficamente pode-se indagar quanto ao estado do implante tirando radiografias apicais e 

medindo a radiolescência em torno do implante. Este método parece, no entanto, um pouco 

arbitrário dada a baixa resolução das imagens e a direcção do feixe de raios X não ser 

facilmente alterada. 

Por último, foi sugerido que quando se dá um toque com um instrumento metálico, o som deve 

ser claro e não abafado. Caso isso aconteça significa que existe uma cápsula de tecido fibroso 

em torno do implante e que amortece a propagação do som na estrutura implantada.  

Os parâmetros anteriormente apresentados servem para definir a falha irreversível de um 

implante. Mas existem vários sintomas que dão indicação do início do processo de falha. As 

imagens radiográficas podem dar uma ideia da quantidade de massa óssea perdida e não deve 

exceder determinados valores acima indicdos. Os primeiros sinais de inchaço, tumefacção, 

fístulas, supuração, recessão da mucosa livre marginal ou alteração da cor dos tecidos peri-
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implantares, assim como o sangramento da mucosa alveolar são também sintomas de início de 

processo inflamatório. Uma análise da composição dos fluidos creviculares também podem 

ajudar a distinguir se há ou não inflamação, contudo não é um parâmetro muito fiável. Por 

último, foi sugerido que existe uma correlação entre a falha de um implante e a falta de mucosa 

queratinizada em torno do pilar. A razão para esta correlação deve-se ao facto, em parte, de 

que a mucosa queratinizada é mais resistente ao aparecimento de processos inflamatórios. 

 

Factores etiológicos 

Chuang et al [37] fizeram um estudo estatístico sobre 677 pacientes com 2349 implantes, para 

avaliar os factores de risco de falha destes. Os factores foram divididos em estado de saúde, 

especificações dos implante, variáveis anatómicas, variáveis reconstrutivas e pós operatórias. 

Verificaram que os factores mais associados à falha dos implantes é o uso ou historial de uso 

de tabaco. Também obtiveram que o comprimento dos implantes, assim como o facto de ser 

um implante de carregamento imediato (não em duas fases) são factores de risco que levam à 

falha dos implantes. 

Hirsch et al [33,34] identificaram e dividiram os parâmetros em endógenos (sistémicos locais) e 

exógenos (biomateriais e técnica cirúrgica). Dentro dos factores sistémicos, a idade e o estado 

de saúde geral do paciente parecem ser factores que podem levar à falha do implante, uma 

vez que doenças como a diabetes, osteoporose, reumatismo e outras podem afectar o 

desenrolar dos processos biológicos da osteointegração. No entanto, ainda não há estudos 

clínicos suficientes que comprovem a correlação entre estas doenças, bem como terapia por 

corticosteroides ou estrogénios, com o fracasso dos implantes. Existem evidências que o 

tabagismo possa estar associado a complicações e alterações dos tecidos peri-implantares, 

que podem levar a um aumento nas taxas de fracasso dos implantes. Um factor sistémico que 

parece influenciar no processo de cicatrização, sobretudo na sua duração, é a idade do 

paciente, dado que com a idade ocorrem alterações na composição mineral dos ossos, no 

colagénio e na morfologia das proteínas do osso. Quanto a factores locais, como a qualidade e 

quantidade de massa óssea e a anatomia do local a implantar, são de entre os vários factores 

aqueles que mais influenciam no sucesso dos implantes. Regra geral, as maiores taxas de 

insucesso encontram-se para as maxilas e nas regiões posteriores, isto em parte porque a 

camada de osso cortical é maior e mais densa na mandíbula e na zona anterior. As 

parafunções, como o bruxismo ou cerrar os dentes, parecem não ser um factor preponderante 

para a perda de massa óssea e consequente falha. Têm-se realizado vários estudos em que se 

demonstra uma relação entre histórico do paciente com tratamento por radiação com a falha 

dos implantes, em parte porque a radiação também afecta as células normais dos tecidos 

moles. 
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Os factores exógenos podem ser divididos em duas classes, aqueles que estão relacionados 

com o implantologista e os que estão relacionados com os biomateriais utilizados. A 

experiência do implantologista é importante para minimizar o trauma e aquecimento excessivo 

dos tecidos durante a cirurgia. Por um lado, um aquecimento superior a 47 ºC durante um 

minuto pode levar à necrose dos tecidos e por outro lado  a grande extensão dos tecidos 

traumatizados pode levar à formação de uma cápsula de tecido fibroso em torno do implante. 

Outros factores a ter em conta é se o implante é colocado logo a seguir à extracção de um 

dente, se este é imediatamente submetido ou não a forças funcionais e se o processo é feito 

em duas ou numa só fase. Existem evidências clínicas que indicam que quando os implantes 

são colocados imediatamente a seguir à extracção do dente vai aparecer um intervalo entre o 

implante e o alvéolo, dado que o dente tem geralmente um diâmetro coronal superior ao do 

implante, ficando o implante fixo inicialmente pela região apical e não pela crista alveolar. O 

facto de se aplicar forças funcionais aos implantes, ainda durante o processo de cicatrização, 

leva à diferenciação das células, as quais vão formar uma cápsula fibrosa. Daí que, pelos 

dados experimentais existentes, seja preferível esperar algum tempo antes de se colocar o 

implante em função, já que a aplicação de força imediata ou precoce faz aumentar a taxa de 

insucesso. Para restaurações utilizando próteses parciais suportadas por implantes há que ter 

em conta que se esta for fixa a dentes naturais, os implantes vão ficar sobrecarregados, o que 

pode levar à sua falha. Isto prende-se com o facto de que os implantes têm uma ligação 

elástica com o osso, enquanto que os dentes naturais têm uma ligação viscoelástica. Têm sido 

realizados vários estudos [38,39] que relacionam a concentração de tensões elevadas, 

sobretudo na região da crista alveolar, com a reabsorção óssea e consequente falha em 

manter a osteointegração do implante. 

Do ponto de vista dos materiais utilizados, há que ter em conta a biompatibilidade dos mesmo, 

por forma a que não libertem iões tóxicos, e que sejam resistentes à corrosão. Também as 

pequenas partículas que se libertam, quando o implante está em uso, devido ao atrito vão 

induzir actividade macrofagocitária, levando à reabsorção óssea, resultando em possível falha. 

Existem outros factores, como o desenho do implante dentário e a alteração do estado da 

superfície para os quais ainda não existem dados clínicos e experimentais suficientes que os 

possam relacionar com as taxas de sucesso. Têm sido realizados vários estudos [40-43], não 

só clínicos, como numéricos e experimentais para avaliar e caracterizar a influência de vários 

parâmetros (desenho, materiais, número de implantes, etc) no mecanismo de transferência de 

carga entre o implante e o osso, dado que as tensões e deformações no osso vão influenciar a 

sua actividade fisiológica. 
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4.10 Taxas de insucesso de implantes dentários do tipo Brånemark 

De acordo com os parâmetros apresentados anteriormente, Hirsch et al [33] recolheram dados 

relativos a vários estudos clínicos feitos a longo prazo, para o sistema Brånemark e as taxas de 

insucesso estão apresentadas na tabela 4.6.  

 

Falhas 
implantares 

Precoces/tardias

 

Casos Clínicos 

Implantes 

 

Inseridos/Fracassados

Localização 

 

Maxila/Mandíbula (Maxila/Mandíbula) 

Tempo em 
funcionamento

Totalmente 

edentulos 

384 em 6609 

5,8% 

2722 / 3887 

41%/59% 

107 / 64  

(2,6%) 

153 / 50 

(2,8%) 

1 mês-15 anos 

Parcialmente 

edentulos 

177 em 4393 

4,0% 

1990 / 2403 

45%/55% 

51 /42 

(2,1%) 

38 / 46 

(1,9%) 

1 mês-9 anos 

Sobredentaduras 295 em 2316 

12,7% 

878 / 1438 

38%/62% 

103 /30 

(5,7%) 

138 / 19 

(6,8%) 

3 meses-13 

anos 

Implante unitário 19 em 781 

2,4% 

608 / 173 

78%/22% 

4 / 3 

(1,0%) 

8 /3 

(1,4%) 

3 meses-8 anos 

Casos especiais 74 em 1013 

7,3% 

278 / 735 

27%/73% 

10 / 27 

(3,9%) 

10 / 24 

(3,6%) 

0-6anos 

Excerto ósseo 274 em 1833 

14,9% 

1803 / 30 

98%/2% 

167 / 2 

(9,2%) 

105 / 0 

(5,7%) 

0-10 anos 

TOTAL 

% 

1223 em 16935 

7,2% 

8279 / 8656 

49%/51% 

442 /168 

(3,6%) 

462 /142 

(3,0%) 

 

Tabela 4.6: Dados estatísticos relativos à frequência da falência de implantes dentários do 

sistema Brånemark [33]. 
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Os implantes avaliados neste estudo foram em número mais ou menos igual, tanto para a 

mandíbula como pela maxila, como se pode ver na terceira coluna. Duma forma geral, as 

falhas dos implantes ocorrem precocemente (quarta coluna), durante o processo inicial de 

cicatrização e remodelação óssea. Estes dados obtidos também comprovam a experiência 

clínica de que os implantes colocados na maxila têm taxas de insucesso três vezes superiores 

aos colocados na mandíbula, em parte relacionados pela quantidade e qualidade de massa 

óssea, como já foi dito anteriormente. 

Para as falhas precoces, obteve-se uma taxa de insucesso de 36% para a maxila e 14% para a 

mandíbula e para as falhas tardias, obteve-se uma taxa de insucesso de 38% para a maxila e 

12% para a mandíbula. No total, registaram-se 74,7% de falhas na maxila e 25,3% para a 

mandíbula. 

 

4.11 Registo de implantes na Finlândia 

Apesar de na secção anterior se terem apresentado dados estatísticos relativos à falência do 

implante do sistema Brånemark, não se dispõe de igual informação, quanto a esse e outros 

implantes dentários existentes no mercado, no nosso país. Daí que sejam apresentados os 

dados estatísticos recolhidos na Finlândia e que são agora apresentados nesta secção. 

Foi elaborado um registo sobre implantes dentários, levado a cabo na Finlândia, entre 1994 e 

2002 [44]. O registo contém informação sobre o número de implantes colocados, o seu 

desempenho, as técnicas cirúrgicas empregues e as principais complicações e falhas 

relacionadas com o tratamento implantológico. Segundo esse registo, o número total de 

implantes colocados, por marca e por ano, estão indicados na tabela 4.6. Dos vinte e cinco 

sistemas de implantes dentários utilizados na Finlândia, o mais colocado é o sistema ITI 

(40,2%), em seguida o Astra (19,2%) e só em terceiro é que aparece o sistema Brånemark 

(14,9%), como se pode ver na tabela 4.7. 

O número de implantes colocados foi sempre aumentando, mas recentemente esse número 

tem vindo a estabilizar. O grupo etário, tanto em homens como em mulheres, em que se 

verifica um maior número de colocação de implantes é entre os 50 e os 60 anos. Por outro 

lado, tem-se verificado um aumento do número de implantes colocados em grupos etários mais 

avançados (60 aos 70 anos e no grupo com mais de 70 anos). A distribuição da colocação de 

implantes tanto na mandíbula como na maxila não tem sofrido alterações ao longo dos anos, 

embora, em média, sejam colocados mais implantes na mandíbula do que na maxila. Em 

relação à técnica utilizada, os implantes podem ser colocados numa única fase, em que o 

implante é deixado fora da mucosa para ser colocada a prótese, ou é colocado em duas fases. 

Na primeira fase o implante é deixado por baixo da mucosa e só após algum tempo, numa 

segunda operação, é que se coloca a prótese. Esta última técnica (colunas a violeta) tem vindo 
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a diminuir, em detrimento da técnica de uma única fase (colunas a azul), como se pode ver na 

figura 4.24. 

 

 

Tabela 4.7: Número total de implantes, por marca e por ano, colocados na Finlândia [44]. 

 

Durante o período de compilação dos dados implantares na Finlândia, verificou-se que cerca 

de 60% das falhas dos implantes ocorreram durante o primeiro ano após a sua implantação, 

embora cerca de 9% dos casos tenham ocorrido após cinco anos em função. Das causas mais 

comuns temos a falência por falta de osteointegração, cerca de 47% do número total de 

implantes removidos. Das complicações iniciais como as infecções por bactérias foram raras e 

têm vindo a diminuir, no entanto outro tipo de infecções contribuem em cerca de 28% para a 

remoção de implantes. A má colocação e posicionamento do implante podem levar a uma 

perda de 8%. Hoje em dia para tentar colmatar este problema foram criados implantes com o 

pilar angulado. O trauma e a fractura do implante podem levar a cerca de 8,5% dos casos de 
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falência. Estes dados, relativos às causas para a perda e remoção de implantes, estão 

resumidamente apresentados na figura 4.25. 

 

Figura 4.24: Percentagem de operações efectuadas em função da técnica utilizada [44]. 

 

 

Figura 4.25: Causas que levam à remoção de implantes [44.] 

 

Quanto ao número total de implantes removidos, por marca e por ano, estão listados na tabela 

4.8. Considerando os três últimos anos (de 2000 a 2002) e os três implantes mais colocados na 
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Finlândia, como se pode verificar, o que apresenta o maior numero de falências é o sistema 

Brånemark, seguido do sistema ITI e em terceiro o sistema Astra, como se pode ver a partir da 

tabela 4.8. Para estes três sistemas de implantes e analisando as tabelas 4.7 e 4.8, verifica-se 

que em média a percentagem de falência do sistema ITI é de cerca de 1,4%, tendo o sistema 

Astra um valor ligeiramente inferior, igual a 1,3% e o sistema Brånemark apresenta o valor mais 

elevado, cerca de 3,9%. 

Para além destes dados colectados, também se verificou que implantes com um comprimento 

inferior a 10 mm, colocados na maxila, têm maior probabilidade de falência, assim com os 

implantes que apresentam uma superfície mais lisa têm também maior probabilidade de 

falência do que aqueles que apresentam uma superfície rugosa. 

Em relação ao estudo efectuado na Finlândia e que foi aqui apresentado, resta salientar que na 

maioria dos casos é difícil dizer qual a causa ou causas exactas que levam à falência de um ou 

vários implantes. No entanto verificou-se que a maioria dos casos de falência ocorrem na 

maxila (cerca de 60%). 

 

 

Tabela 4.8: Número total de implantes, por marca e por ano, removidos na Finlândia [44]. 
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Capítulo 5 

 

Biomecânica do sistema osso-dente natural 

 

5.1 Introdução 

5.1.1 Estrutura do dente e suas propriedades 

Os dentes são parte integrante do sistema estomatognático. Eles desempenham um papel 

importante não só ao nível da fala como da mastigação. Eles desempenham funções 

biomecânicas no sistema de transferência das forças funcionais para o meio ósseo circundante. 

No sentido de se conhecerem as trajectórias da transferência das forças no interior do dente, têm 

sido desenvolvidos vários trabalhos no sentido de caracterizar as propriedades dos diferentes 

materiais que compõem o dente. 

Como foi referido anteriormente, no capítulo 2, o esmalte do dente é o tecido mais duro que existe 

no corpo humano, sendo a parte mineralizada composta essencialmente por hidroxiapatite 

Ca10(PO4)6·2(OH), de estrutura hexagonal, embora tenha sido também detectada a presença de 

sódio, cloro e magnésio [1]. Gutiérrez-Salazar et al [1] determinaram experimentalmente que a 

dureza de Vickers (VHN – Vickers Hardness Number ) varia entre 270 a 360 VHN para o esmalte 

e entre 50 a 60 VHN para a dentina. Também verificaram que, tanto para a dentina como para o 

esmalte, a dureza mantém-se constante ao longo de toda a sua espessura, no sentido transversal, 

só havendo variação no sentido longitudinal do dente. No sentido transversal, os valores de 

dureza só se alteram perto da junção dentina-esmalte, de 20 μm de espessura. A dureza do 

esmalte está associado com o seu elevado conteúdo mineral e a sua fragilidade deve-se ao facto 

de ter um módulo de elasticidade alto e uma resistência à tracção baixa. No entanto, as suas 

propriedades são anisotrópicas, dependendo da localização e direcção das forças aplicadas, bem 

como da orientação dos cristais de hidroxiapatite. Na dentina, atribui-se o facto de ter um módulo 

de elasticidade mais baixo do que o esmalte devido às fibras de colagénio existentes nos espaços 

entre os canalículos [2]. Devido ao seu conteúdo em fibras de colagégio, a dentina 

desmineralizada apresenta propriedades viscoelásticas não lineares [3], embora noutros estudos 

[4] se tenha determinado que as propriedades viscoelásticas da dentina são lineares. Petrovic et al 

[5] desenvolveram um modelo constitutivo, a partir de um modelo viscoelástico de derivadas 

parciais, para descrever as propriedades de fluência e de relaxação de tensões da dentina. É a 

junção dentina-esmalte a responsável por dissipar as tensões, provenientes de forças funcionais, 
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por forma a evitar a propagação de fracturas e manter a integridade do esmalte. Giannini et al [2] 

determinaram experimentalmente por um ensaio de tracção, que a resistência mecânica da 

dentina, do esmalte e da junção dentina-esmalte varia consideravelmente. Para a dentina, 

dependendo da sua localização pode ter valores entre 33.9 MPa e 61.6 MPa, o esmalte apresenta 

valores entre 11.4 MPa e 42.2 MPa, dependendo da orientação da força aplicada e para a junção 

obtiveram o valor de 46.9 MPa. As propriedades dos materiais do dente dependem da sua 

microestrutura e da respectiva composição mineral [6-8]. 

Angker et al [9] demonstraram que a dentina dos dentes de leite sâo mais frágeis e isso deve-se 

ao facto de ser menos mineralizada. Por outro lado, muitos dos testes que se realizam para 

determinar a dureza e o módulo de elasticidade, nomeadamente o teste de microindentação, é 

feito para amostras desidratadas, resultando em valores superiores relativamente à situação real 

em que a dentina está hidratada. Os valores que eles obtiveram, para amostras hidratadas, foram 

de 17.06 GPa para o módulo de elasticidade e 0.85 GPa para a resistência média. Ho et al [10], 

num estudo semelhante, obtiveram para o módulo de elasticidade de 9.36 GPa e 0.28 GPa para a 

resistência. Num estudo realizado por Craig et al. [11], estes determinaram um módulo de 

elasticidade de 84 GPa para o esmalte. A dureza do esmalte diminui da periferia do dente para a 

sua junção com a dentina [2,12]. O módulo de elasticidade da dentina coronal humana é de cerca 

de 14 GPa [13, 14].  

Existem vários trabalhos reportados na literatura, onde se caracteriza, tanto experimentalmente 

como por análise numérica, o mecanismo de transferência de forças no interior do dente, 

nomeadamente as trajectórias de tensão, e a relação existente entre a distribuição das 

deformações com a estrutura do dente. Wang e Weiner [15], determinaram o estado das 

deformações no interior do dente, utilizando para tal a técnica de interferometria de Moiré. O 

estado de deformação do dente depende da sua estrutura. Estes autores verificaram que as 

deformações são menores na dentina do que no esmalte, e que existe uma região, com uma 

espessura de cerca de 200 μm, correspondente à junção dentina-esmalte, que é sujeita a 

deformações maiores do que as encontradas no inetrior da própria dentina. Os autores 

relacionaram estas deformações elevadas para a junção dentina-esmalte, com o facto de esta ser 

menos mineralizada e menos rígida. Pode-se verificar que no interior do dente há adaptações 

estruturais. Os autores também verificaram a hipótese de que dentro da dentina há adaptações 

estruturais que visam minimizar os riscos de fractura, transferindo as tensões para o tecido ósseo 

circundante. Wood et al [16], também usaram a técnica de Moiré para determinar propriedades 

mecânicas da dentina, tais como um módulo de elasticidade de 27.1 GPa e um coeficiente de 

Poisson de 0.2. Contudo, estes valores que obtiveram são ligeiramente superiores aos 

determinados em trabalhos diferentes por outros autores. Outras técnicas experimentais de 

imagem também foram aplicadas e determinaram um módulo de elasticidade de 10.4 GPa para a 

dentina [17]. 
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A deformação do dente também tem sido estudada através da técnica de fotoelasticidade, 

bastante aplicada neste tipo de análises. É um método de análise experimental de tensões que 

permite avaliar o campo de tensão/deformação do ponto de vista qualitativo. Apresenta, no 

entanto, algumas limitações pelo facto da análise se realizar com um material isotrópico e linear 

elástico, o que por exemplo não está de acordo com o modelo real do esmalte. Por outro lado, a 

técnica da fotoelasticidade pode dar informação sobre o campo de tensão/deformação no interior 

do dente, usando para tal modelos ajustados à alteração da geometria [18,19].  

Como já foi referido anteriormente, também se tem utilizado o método dos elementos finitos para a 

determinação do campo de tensão/deformação no interior do dente [20-22]. Por exemplo, Yettram 

et al [22] mostraram que o esmalte absorve a maior parte da carga devido à sua elevada rigidez, 

sendo posteriormente transmitida para a dentina da raiz. Num outro estudo, usando o método dos 

elementos finitos e extensometria, Palamara et al [23] mostraram que as deformações que 

aparecem na região do esmalte cervical dependem da direcção e intensidade das forças oclusais. 

Também concluiram, assim como Rees [24], que a concentração de deformações nesta zona está 

associada a perdas localizadas do conteúdo do dente, levando ao aparecimento de lesões 

cervicais [25], não estando estas associadas a cáries. 

 

5.1.2 Forças de mordida normais na dentição natural 

O projecto e desenvolvimento de uma restauração dentária, bem como a escolha dos materiais a 

utilizar, deve ter em conta as tensões e as deformações a que esta vai estar sujeita. Embora seja 

difícil quantificar com exactidão os valores envolvidos das forças oclusais, uma vez que estas 

variam com a idade, o sexo e a localização na arcada dentária, têm sido realizados alguns estudos 

para a sua determinação. Nos diferentes estudos realizados verificou-se que as forças de mordida 

são geralmente maiores nos homens do que nas mulheres. Há relatos na literatura que descrevem 

a determinação experimental, pelo método da extensometria e por dispositivos telemétricos, das 

forças máximas de mordida, podendo estas variar desde 200 N a 2440 N [26]. As forças de 

mordida na dentição de um adulto vão diminuindo à medida que se passa dos dentes molares 

para os dentes incisivos. Os valores obtidos variam ente 390 N a 800N para os segundos molares, 

entre 208 N a 288 N para os cúspides e bicúspides e é cerca de 155 N para os incisivos. Segundo 

Brunski [27], as componentes verticais da força de mordida para os molares varia entre 390 N a 

880 N, para os pré-molares é cerca de 453 N e para os incisivos é de 222 N. As componentes 

laterais da força de mordida podem ter valores de cerca de 30 N. Em todo o caso, as 

componentes laterais são sempre menores do que as componentes verticais.  

Mais recentemente foi desenvolvido um dispositivo experimental, baseado na utilização de 

sensores piezoeléctricos, para determinar a força de mordida [28]. Com este estudo verificaram 

que as forças dependem da localização na arcada e os valores obtidos variam entre 50 N a 300 N. 
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Nos estudos realizados, verificou-se sempre que as forças máximas de mordida são maiores do 

que as forças de oclusão durante a mastigação. Também se verificou que estes valores das forças 

verticais podem variar com a alteração das superfícies oclusais dos dentes. Por exemplo, quando 

um dente molar fica com a sua coroa cerca de 0.2 mm acima do plano oclusal, a força aumenta 

em cerca de 42%. Também registaram que as forças medidas no lado de trabalho são maiores do 

que no lado de não trabalho da mandíbula/maxila. As forças verticais transmitidas aos dentes não 

resultam só da mastigação mas também do acto de engolir. Essas forças podem variar entre 70 N 

a 150 N. Alguns investigadores determinaram que em média as pessoas engolem cerca de 2400 

vezes por dia, enquanto outros só mediram cerca de 585 vezes. Foram ainda determinados os 

intervalos de tempo em que ococrrem os contactos entre os dentes, durante a deglutição. Durante 

as refeições é cerca de 0.5 minutos, entre as refeições e durante o dia é cerca de 6.7 minutos e 

durante o sono é de 1.3 minutos. Durante um dia, os dentes contactam cerca de 17.5 minutos, dos 

quais 8.5 minutos resultam de contactos durante a deglutição [29].  

 

5.2 Ligamento periodontal 

5.2.1 Caracterização biológica do ligamento periodontal 

O periodonto constitui o sistema de suporte dos dentes. Como já foi referido anteriormente, o 

periodonto é composto pela gengiva, ligamento periodontal, cemento e osso alveolar. Estes dois 

últimos componentes são considerados parte integrante do periodonto, dado que fornecem as 

superfícies de suporte para as fibras do ligamento. O periodonto está sujeito a variações 

morfológicas e funcionais, assim como alterações associadas com a idade [29]. Por exemplo, o 

valor das forças oclusais transmitidas faz variar a espessura do LPD. Para o caso dessas forças 

oclusais estarem dentro dos limites fisiológicos, um acréscimo na solicitação leva a um aumento 

da largura do LPD, provocado pelo espessamento das fibras que o compõem [30]. Caso essas 

solicitações diminuam, a largura do LPD também diminui, porque diminui o número de fibras e a 

sua espessura. 

O LPD é o tecido conectivo que liga a raiz do dente ao osso alveolar e está na continuação do 

tecido conectivo da gengiva, fornecendo suporte, protecção e propriopercepção para o sistema 

mastigatório [29-31]. 

O ligamento periodontal tem a sua origem embrionária nas células ectomesenquimatosas do 

tecido que compõe o folículo dentário que envolve o precursor do dente. Durante a erupção do 

dente, as células e as fibras do folículo dentário vão-se orientar primeiramente, ao longo do seu 

eixo maior, paralelo à superfície da raiz (figura 5.1). No processo de remodelação do folículo, para 

originar o ligamento periodontal, este vai ter início na junção entre a dentina e o esmalte e o 

processo continua, seguindo a direcção apical [32]. Após a sua formação, o LPD é constituído por 
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componentes intercelulares e componentes extracelulares [32, 33]. Os componentes celulares são 

ácido hialurónico, proteoglicanos e glicoproteínas, fibroblastos, cementoblastos, cementoclastos, 

osteoclastos, osteoblastos, células epiteliais de Malassez, células mesenquimatosas 

indiferenciadas, células neuronais e vasculares. Pensa-se que estes componentes são os 

responsáveis pelas propriedades de viscoelasticidade do ligamento, servindo de barreira de 

amortecimento no mecanismo de transferência de carga entre o dente e o osso alvéolar durante a 

mastigação. Por outro lado, estes componentes também são os responsáveis pelo seu próprio 

processo de remodelação.  

 

Figura 5.1: Desenvolvimento de um dente aquando da sua erupção, evidenciado o osso (O), a 

junção dentina-esmalte (CEJ), a polpa do dente (P), a mucosa oral (M) e o espaço do esmalte 

(ES) [32]. 

 

O ácido hialurónico junta-se com a parte polissacarídea dos proteoglicanos para formar as 

glicossaminoglicanos (GAGs) [30]. Estas GAGs sulfatadas aparecem em diferentes tecidos, 

quando estão expostos a solicitações mecânicas, como é o caso das cartilagens e são as 

responsáveis por as tornar mais resistentes, através da retenção de água.  

Os fibroblastos são as células principais do LPD e orientam-se paralelamente às fibras princiais. 

Estas células têm a capacidade de simultaneamente sintetizar o colagénio e de o destruir, por um 

processo de hidrólise enzimática, tendo por isso um papel importante no processo de remodelação 

do colagénio. Este processo é facilitado pelo facto dos fibroblastos terem processos 

citoplasmáticos grandes e estarem em contacto com as fibrilhas de colagénio. Por outro lado 

também têm sistemas de microfilamentos citoplasmáticos que são responsáveis por contracção e 

movimento, inclusivé pensa-se que esta função dos fibroblastos está associada à erupção dos 

dentes. 

Os segundos componentes são fundamentalmente compostos por fibras de colagénio que formam 

uma trama, ocupando cerca de dois terços do seu volume e estão embebidos pelos primeiros 
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componentes, resistindo aos deslocamentos e mantendo os dentes no alvéolo. Também fazem 

parte destes componentes as veias e os nervos. As fibras principais, cujas extremidades se ligam 

por um lado ao cemento e por outro ao osso alveolar, designam-se por fibras de Sharpey. Junto 

ao cememto estas fibras têm cerca de 3 μm a 10 μm de diâmetro e junto ao osso têm entre 10 μm 

a 20 μm. O colagénio que compõe as fibras é uma proteína composta por diferentes aminoácidos, 

tais como prolina, glicina, hidroxilisina e hidroxiprolina. O colagénio é sintetizado pelos fibroblastos, 

condroblastos, osteoblastos e odontoblastos, para formar moléculas de tropocolagénio. Por sua 

vez, estas moléculas agrupam-se para formar microfibrilhas e estas em fibrilhas, como se pode ver 

na figura 5.2. No colagénio tipo I e tipo III as fibrilhas agrupam-se em fibras e no colagénio tipo III, 

estas fibras ainda se agrupam em feixes. 

 

Figura 5.2: Arranjo das fibras de colagénio [30]. 

 

Este arranjo das fibras de colagénio permite que cada pequena microfibrilha possa ser 

continuamente remodelada, ao mesmo tempo que a fibra mantem a sua forma e função, 

permitindo assim uma continua adaptação do LPD à acção de tensões. 

Os diferentes tipos de colagénio que existem, distinguem-se pela composição química, 

distribuição, função e morfologia. Sendo assim, as fibras principais são compostas por colagénio 

tipo I, as fibras reticulares são compostas principalmente por fibras tipo III e o colagénio tipo IV 

encontra-se na lâmina basal [30]. As fibras principais, de acordo com a sua localização, podem ser 

agrupadas em seis grupos, são eles os grupos transseptal (A), da crista alvéolar (B), horizontal 

(C), oblíquo (D), apical (E) e interradicular (F) (figura 5.3). 

 

 116



5. Biomecânica do sistema osso-dente natural 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Figura 5.3: Tipos de fibras do LPD [29]. 

 

O primeiro grupo de fibras encontram-se nas zonas interproximais, por cima da crista alveolar e 

estão embebidas no cemento de dentes adjacentes. Estas fibras podem ser reconstruídas, mesmo 

após a sua destruição por doença periodontal. O segundo grupo extende-se obliquamente desde o 

cemento abaixo do epitélio juncional até à crista alvéolar. Este grupo previne contra a extrusão do 

dente e opõe-se aos seus movimentos laterais. O terceiro grupo inserta nas superfícies do 

cemento e do osso alveolar na perpendicular. O grupo das fibras oblíquas é o maior e vão desde o 

cemento até ao osso, segundo uma direcção coronal. São elas que suportam as tensões verticais 

das forças mastigatórias e as transmitem ao osso alvéolar. O grupo das fibras apicais vão desde o 

cemento até ao osso e não aparecem em raizes de dentes formadas parcialmente. Por fim, o 

último grupo de fibras irradia desde o cemento nas zonas de bifurcação de dentes com várias 

raízes. 

Existem ainda um outro grupo de fibras que são compostas por duas formas de elastina imatura, o 

oxitalano e a eluanina. Estas fibras distribuem-se paralelamente à raiz do dente, numa direcção 

apicocoronal e vão-se unir ao cemento a cerca de um terço da altura da raiz, a partir da lina 

cervical [29,30]. As fibras de oxitalano encontam-se misturadas com as fibras de colagénio e fixam 

as veias ao cemento, enquanto que fibras de elastina encontram-se nas paredes das veias. As 

fibras principais de oxitalano extendem-se desde a junção esmalte-cemento até à região apical. As 

veias que fazem parte do LPD estão unidas verticalmente por estas fibras, formando um tracto, 

como se pode ver na figura 5.4. 
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Figura 5.4: Fibras de oxitalano [29]. 

 

Tem sido realizada alguma pesquisa que leva a crer que estas fibras por um lado fornecem o 

suporte às veias quando o LPD está a ser solicitado e por outro constituem um meio de regulação 

da circulação sanguínea, tendo efeito no suporte dos dentes. 

A irrigação sanguínea do LPD é feita a partir das veias que penetram no seu espaço através do 

osso alvéolar e das veias gengivais e apicais (figura 5.5), onde A representa os capilares 

subepiteliais da gengiva, B são pequenos aglumerados de capilares enrolados, C representa o 

conjunto de capilares do LPD, D é a arteríola supraperiosteal e E representa as arteríolas que 

penetram o osso alveolar interdentário. 

 

 

Figura 5.5: Irrigação sanguínea do LPD: esquerda – vista frontal na direcção bucolingual; direita – 

vista sagital [29]. 

 

O sistema linfático do LPD é relativamente menor do que o sistema sanguíneo e crê-se que estes 

elementos fornecem um sistema de suporte hidraulico. 
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A enervação do LPD é feita a partir do nervo trifacial que vai do tecido gengival e entra para o 

periodonto através do osso alveolar. Parte da enervação também é feita a partir da mucosa labial 

e lingual. Destes nervos partem ramificações para todo o LPD. Alguns destes nervos apresentam 

as terminações mielinizadas e outros não. 

 

5.2.2 Funções do ligamento periodontal 

O LPD desempenha funções de suporte dos dentes, sensoras, de nutrição, assim como de 

formação e remodelação das suas células e tecidos envolventes. Ele também tem um papel 

preponderante no mecanismo de transmissão de forças funcionais para o osso alveolar.  

As células do LPD que participam no processo de remodelação, tanto do cemento como do osso 

alveolar, são os fibroblastos que se podem diferenciar em cementoclastos, cementoblastos, 

osteoclastos e osteoblastos [34]. Embora possa existir reabsorção e remodelação da camada 

externa do dente na raiz, esta é sempre de curta duração e acompanhada da deposição de uma 

nova camada que promove a fixação das fibras de colagénio. Em contrapartida, o osso está 

continuamente sujeito ao processo de remodelação, permitindo assim a adaptação a diferentes 

estados de tensão externa. Na figura 5.6 é possível ver um osteóide não mineralizado (O) no LPD 

e o osso alvéolar (B), onde aparece um osteócito(OC), que corresponde a novo osso formado.  

 

Figura 5.6: Fotografia de TEM, mostrando osteoblastos (OB) próximos da formação de uma nova 

camada de osso [32]. 

Existem estudos experimentais, in vivo, que demonstraram que as glicoproteínas, tais como a 

alcalino-fosfatase, estão envolvidas na formação de minerais durante o processo de calcificação 

de tecidos [34]. Nesse mesmo estudo, ficou ainda provado que os fibroblastos aumentam a 

actividade da alcalino-fosfatase. 

Este processo de remodelação resulta dos movimentos fisiológicos de adaptação dos dentes a 
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forças funcionais (quer oclusais quer ortodonticas) e na reparação das estruturas dentárias 

sujeitas a injúrias. A remodelação do LPD tem como objectivo manter, ao longo do tempo, a sua 

largura. Embora se saiba que a aplicação de forças induz fenómenos de remodelação, pouco se 

sabe sobre os mecanismos de activação e regulação que elas produzem nas células. Por outro 

lado, é conhecido que a direcção e frequência das forças aplicadas, determinam a rapidez  e 

extensão com que é feita a remodelação óssea. Por exemplo, quando se aplica uma força 

constante, isso vai causar a reabsorção óssea, enquanto que a aplicação de forças ietrmitentes 

levam à formação de novo tecido ósseo. Recentemente, existem estudos em que se evidencia a 

activação da resposta celular por mecanismos de sensores mecânicos, por iões e por alterações 

da sua estrutura citoplasmática. Estas alterações levam à criação dos chamados mensageiros 

intracelulares secundários, tais como o ião cálcio (Ca2+), fosfato inositol (IP3). Outros estudos 

evidenciaram a existência de outros mediadores celulares, em resposta a forças aplicadas. Por 

exemplo, há um aumento da imuno-reactividade da prostaglandina em zonas onde o LPD esta sob 

tensão. Nestas zonas também há um aumento da produção da interleuquina-1β, que também está 

associada na regulação da remodelação óssea quando este está sujeito a carregamentos cíclicos. 

As respostas celulares a longo prazo a solicitações mecânicas, envolvem divisão celular, alteração 

da síntese de colagénio provocada pelo aumento da actividade da colagenase e estimulação da 

libertação do factor-β de crescimento [30]. As alterações da estrutura da membrana 

citoplasmática, quando as células aumentam o seu volume, podem também activar enzimas e 

substractos, tais como fosfolipases e fosfotidilinositol, que fazem variar internamente a libertação 

dos iões cálcio (Ca2+) e fosfato inositol (IP3). 

Os sensores mecânicos do LPD são compostos pelas terminações nervosas do LPD, gengiva e 

periósteo do osso alveolar. Estas terminações nervosas podem ser desde simples e não 

mielinzadas, até estruturas de Meissnerlike e corpos encapsulados, com fibras com e sem mielina. 

Eses receptores também têm um papel importante em movimentos reflexos que afectam a 

mastigação e deglutição. Por exemplo, os receptores dos dentes caninos desempenham um papel 

importante nos movimentos mandibulares e são intervenientes na manutenção de uma boa 

oclusão, daí serem designados de guias caninas. Existem estudos onde se demonstra que estes 

receptores respondem de forma diferente para diferentes níveis de força e direção aplicada. Por 

exemplo, os dentes incisivos podem distinguir forças da ordem de 0,01N e os molares da ordem 

de 0,1 N, cerca de dez vezes maior. Por outro lado, os molares respondem principalmente a forças 

aplicadas na direcção incisal ou labial, enquanto os caninos respondem a forças na direcção 

medial. Duma forma geral os receptores do LPD respondem melhor para níveis baixos de força 

aplicada [29]. 

Uma outra função desempenhada pelo LPD é de suporte aos dentes. Embora este facto seja bem 

aceite, o mesmo já não acontece em relação ao mecanismo pelo qual tal acontece. Existem três 

mecanismos para descrever o fenómeno, são eles: o mecanismo tensional, o mecanismo 
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viscoelástico e o mecanismo tixotrópico [29,30]. O segundo e terceiro mecanismos são mais 

aceites uma vez que conseguem explicar os resultados experimentais obtidos para o LPD. 

No primeiro mecanismo crê-se que são as fibras principais as responsáveis pelo suporte do dente 

e transmissão das forças ao osso alveolar. Quando se aplica uma força na coroa do dente, as 

fibras do LPD começam a distender, transmitindo as forças ao osso alveolar. Assim que este 

atinge o seu limite, a força passa a ser transmitida ao osso basal da mandíbula/maxila. Este 

mecanismo não é muito bem aceite por alguns investigadores, dado que não consegue descrever 

e explicar muitas das observações realizadas. 

No mecanismo viscoelástico de suporte considera-se que os deslocamentos dentários são 

controlados pelo movimento dos fluidos e as fibras desempenham um papel secundário, ou seja é 

como se os componentes do LPD funcionassem como um gel viscoelástico. Neste caso, quando 

se aplica uma força à coroa do dente, o líquido extracelular actua como um filme que é 

comprimido e passa do LPD para os espaços intersticiais do osso, através da foramina da camada 

cortical. Estes pequenos orifícios da lâmina dura estabelecem a ligação do LPD à camada 

esponjosa do osso alveolar. Estes orifícios são mais abundantes na região cervical do que no 

meio ou na região apical da raiz do dente. Depois do esvazeamento dos fluidos dos tecidos, as 

fibras vão estreitar e as veias vão inchar por causa da pressão existente e vai fazer com que haja 

a passagem de um ultrafiltrado de sangue para os tecidos, restabelecendo assim o líquido neles. 

No terceiro mecanismo, considera-se que o LPD funciona como um gel tixotrópico, que se torna 

mais fluido por acção de tensões mecânicas e volta ao seu estado inicial (mais viscoso) assim que 

essa tensão é removida. Alguns investigadores [29] acreditam que afinal o comportamento de 

fibra, observado em estudos histológicos, do colagénio, não é nada mais do que um artefacto e 

que na verdade ele apresenta um comportamento de gel. A resposta fisiológica do LPD pode ser 

explicada por alterações da viscosidade do sistema biológico.  

 

5.2.3 Caracterização experimental do ligamento periodontal 

5.2.3.1 Estado de arte 

Têm sido realizados alguns estudos experimentais para caracterizar as propriedades mecânicas 

do LPD. Estes estudos têm-se baseado na determinação da mobilidade dentária, tanto para 

condições de carregamento quase estático como para condições dinâmicas. Estes métodos têm a 

vantagem de poderem ser aplicados em estudos in vivo, no entanto é difícil quantificar as 

propriedades mecânicas do ligamento a partir dos resultados experimentais, uma vez que estes 

dependem da tamano e forma da raiz do dente.  Dadas as dimensões e dificuldade em obter o 

LPD, poucos têm sido os estudos realizados em humanos. No entanto, Yoshida et al [35] 
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realizaram um estudo para medir o módulo de elasticidade do LPD em humanos. Estes autores 

utilizaram um sistema magnético para determinar in vivo, os deslocamentos dentários, quando se 

aplicavam forças ortodonticas. A partir das curvas de tensão-deformação, calcularam o módulo de 

Young, considerando que o LPD é um material elástico, isotrópico e homogéneo e que a sua 

largura de 0,2 mm é constante ao longo de toda a raiz do dente. Os mesmos determinaram que os 

valores do módulo de elasticidade do ligamento aumentam quando se aumenta a carga aplicada. 

Os valores encontrados foram de 0,13 MPa para uma carga aplicada entre 0N a 0.5N, de 0.26 

MPa para uma carga entre 0.5N a 1N, 0.40 MPa para um intervalo de 1N a 1.5N e 0.69 MPa para 

um intervalo de 1.5N a 2N. 

Toms et al [36] realizaram testes, em dois dentes pré-molares humanos cadavéricos, de relaxação 

e tensão, até à fractura, para determinar os parâmetros de caracterização do LPD. Com os dados 

experimentais obtidos, aplicaram a teoria da quase viscoelasticidade para descrever o 

comportamento não linear e dependente do tempo do ligamento. A comparação entre os 

resultados experimentais e numéricos demonstrou que este modelo aplicado por eles, pode dar 

uma previsão precisa dos picos de tensão, durante carregamentos cíclicos, assim como pode ser 

utilizado para prever as tensões noutro tipo de carregamentos (forças ortodônticas e 

mastigatórias).  

Para além dos estudos que foram realizados com LPD humano, parte do estudo tem sido 

realizado com espécimes de rato, de boi e porco. Pini et al [37,38] utilizaram espécimes de boi 

para estudar a resposta mecânica do LPD. Utilizaram várias secções, perpendiculares ao eixo 

longitudinal, de dentes incisivos e molars. Os testes foram realizados para a aplicação de uma 

carga monotónica de compressão, até atingir 20% de deformação e seguidamente aplicaram uma 

carga de tracção, até à fractura. As curvas de tensão-deformação obtidas mostraram que o LPD 

apresenta um comportamento não linear e dependente do tempo, como também se observa para 

o LPD humano. Estas curvas também apresentavam histerese e as propriedades mecânicas, 

obtidas a partir delas, dependem da localização em altura do LPD.  

Nishihira et al [39] desenvolveram um dispositivo para realizar testes de tensão e compressão com 

o LPD. Utilizaram dentes caninos de rato que foram seccionados e cada espécime, contendo parte 

da raiz do dente LPD e osso alveolar, tinha 0.7 mm de espessura. A força foi aplicada por meio de 

uma célula de carga e os deslocamentos foram medidos com um medidor laser, com uma 

resolução de 0.2 μm. Pelos testes realizados, os autores verificaram que as curvas de tensão-

deformação são praticamente independentes da taxa de variação da deformação para os ensaios 

em tracção e para os ensaios de compressão. Verifica-se o contrário, ou seja, as curvas 

dependem fortemente da taxa de deformação. Ainda verificaram que em condições quase 

estáticas ou de baixa tensão aplicada, a intensidade do módulo de elasticidade, obtido a partir da 

tangente às curvas de tensão-deformação, é muito menor quando está em compressão do que em 
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tensão. Mas para valores elevados de tensão aplicada já não se registam diferenças significativas 

entre os valores do módulo obtido, tanto para esforço de tracção com de compressão. 

Autor Módulo de elasticidade 

(MPa) 

Coeficiente de Poison 

(ν) 

Vollmer 0,05 0,3 

 0,22 0,3 

Andersen 0,07 0,49 

 0,8-68,9 0,3-0,45 

 13,8 0,49 

Yettram 0,18 0,49 

Tanne 0,67 0,49 

Williams 1,5 0-0,45 

 100 0-0,45 

Korioth 2,5-3,2 0,45 

Farah 6,9 0,45 

Takahashi 9,8 0,45 

Wright 49 0,45 

Wilson 50 0,45 

Ree 50 0,49 

Cook 68,9 0,49 

Ko 68,9 0,45 

Atmaram 171,6 0,45 

Thresher 1379 0,45 

Goel 1750 0,49 

Tabela 5.1: Parâmetros de caracterização do ligamento periodontal usados em diferentes estudos 

de análise pelo método dos elementos finitos. 
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Um outro tipo de estudos realizados [40,41], baseiam-se na caracterização do LPD a partir da 

medição experimental dos deslocamentos, quando se aplicam forças na coroa do dente. Com 

esses dados experimentais é criado um modelo de elementos finitos e feita a simulação numérica 

para vários valores do módulo de elasticidade do LPD. O valor do módulo de elasticidade será 

aquele para o qual há um melhor ajuste aos deslocamentos experimentais, ou seja, é obtido por 

estimativa. Na literatura existe um grande número de valores do módulo de elasticidade, obtido 

através da estimativa pelo método dos elementos finitos, a partir da análise das curvas de tensão-

deformação. Esses valores podem variar em cerca de duas ordens de grandeza e estão indicados 

na tabela 5.1, assim como os respectivos coeficientes de Poisson utilizados pelos autores [39]. 

 

5.2.3.2 Caracterização experimental do ligamento periodontal de espécimes 
de porco 

Foi realizado um estudo experimental para caracterizar a resposta dinâmica do LPD, no 

mecanismo de transferência de carga entre o dente e o osso alveolar. A caracterização foi feita 

através da determinação da rigidez equivalente da estrutura utilizada. Para tal, foi seccionada uma 

mandíbula fresca de porco, contendo parte do osso e de dente. A função de rigidez dinâmica do 

LPD foi medida utilizando para o efeito um martelo instrumentado e um sensor óptico sem 

contacto. A função de rigidez dinâmica medida, permite avaliar a rigidez e o amortecimento da 

ligação estabelecida pelo LPD. 

O provete, contendo dente e parte de osso, foram obtidos a aprtir de uma mandíbula de porco 

fresca, como se pode ver na figura 5.7. 

 

Figura 5.7: Provete de estudo. 
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O provete foi colado a um bloco metálico rígido (1 da figura 5.8), usando para o efeito uma 

camada fina de cola de cianoacrilato. Este bloco apresenta uma massa significativa, utilizada 

intencionalmente por forma a reduzir a gama de frequências a analisar, evitando desta forma o 

ruído de altas frequências introduzido pelos componentes da montagem experimental. 

 

 

Figura 5.8: Esquerda - esquema da montagem; direita - montagem experimental. 

 

O conjunto foi suspenso num suporte rígido através de um fio fino inelástico, de forma a minimizar 

o efeito das condições de fronteira. Foi utilizado um excitador electrodinâmico (2) (LDS 201) para 

aplicar uma excitação aleatória, [10-410] Hz, na parte superior do dente, usando uma cabeça de 

impedância (3) (Brüel&Kjær 8001) para medir simultaneamente a força aplicada e a resposta do 

dente. Considerou-se uma excitação superior a 10 Hz para não se captar os modos normais de 

vibração do corpo rígido do sistema de medida (montagem experimental). A cabeça de 

impedância foi colada na parte superior do dente usando para o efeito um adesivo estrutural 

rígido. Foi aplicado um acelerómetro piezoeléctrico (4) (Brüel&Kjær 4371) no bloco rígido, de 

forma a medir a resposta da mandíbula, considerada rigidamente ligada ao bloco. Os sinais 

medidos pelos transdutores foram condicionados e analisados num analisador espectral 

(Brüel&Kjær 2035) permitindo obter as funções de transmissibilidade e de resposta em frequência 

da montagem experimental. Na figura 5.9 está representada a função de transmissibilidade 

medida, para uma temperatura ambiente de 21ºC. 

f(t) 

x1(t) 

2 

1 

3 4 

x2(t) 
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Figura 5.9: Função de transmissibilidade medida. 

 

A função de transmissibilidade dá-nos a relação entre a resposta dinâmica da extremidade do 

dente, ou seja, o que este se desloca em relação à base do dente. A partir do gráfico da figura 5.9, 

verifica-se que para uma frequência de aproximadamente 150 Hz, o sistema entra em ressonância 

e amplifica o deslocamento da extremidade do dente. A partir da representação da função de 

transmissibilidade dá para obter o factor de perda η, aplicando o método dos 3 dB. Este método 

aproximado é válido para o caso de só existir um pico de frequência, correspondendo a um grau 

de liberdade. Neste método, consideram-se as frequências num intervalo de 3 dB, em torno do 

valor do pico (ωP), como se pode ver na figura 5.10. 

 

Figura 5.10: Representação gráfica do método dos 3 dB. 
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A partir deste intervalo obtêm-se dois valores de frequência ωA e ωB e o factor de perda calcula-se 

através da expressão: 

P

BA

ω
ωω

η
+

=   (5.1) 

 

Modelo analítico 

A montagem experimental desenvolvida pode ser descrita por um modelo analítico simples 

representativo de um sistema dinâmico com dois graus de liberdade. Considerando que o 

parâmetro  representa a massa activa da cabeça de impedância e a massa do dente, o 

parâmetro  representa a massa do bloco (1002.1g), e a rigidez equivalente 

1M

2M K  representa a 

rigidez da ligação estabelcida pelo ligamento periodontal, as equações do movimento podem ser 

escritas na forma matricial como: 
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Considerando uma resposta harmónica estacionária, , tjωFetf =)( tjωeXtx 11 )( =  e tjωeXtx 22 )( = , 

as equações do movimento podem ser escritas na forma: 
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A partir da equação 5.3 é possível determinar a função directa de resposta em frequência como 

[42]: 
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  (5.4) 

e a função inversa de resposta em frequência como: 

( )[ ]2121
22

2
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F
X

+−
=

ωω   (5.5) 

A partir da equação 5.4 e 5.5 é possível definir a função de transmissibilidade da forma: 
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Uma vez que o ligamento periodontal introduz, não só uma ligação flexível entre o dente e a 

mandíbula, como também um efeito de amortecimento, a rigidez equivalente pode ser substituída 

pela variável complexa K , para representar o amortecimento histerético [43]: 

( ηjKK += 1 )  (5.7) 

onde K  é a rigidez real e η  representa o factor de perda equivalente do ligamento periodontal. 

Usando directamente a função de transmissibilidade, é possível evitar a influência introduzida pelo 

valor da massa , a qual é desprezável quando comparada com a massa do bloco. Substituindo 

(5.7) em (5.6), a função de transmissibilidade pode ser escrita como: 
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onde rω  representa o valor da frequência do pico da função de transmissibilidade, definida como: 

2M
K

r =ω   (5.9) 

Quando rωω = , a parte real e imaginária ficam: 

1
1

2 =
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

X
Xreal   (5.10a)  

η
1

1

2 −=
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

X
X

imag  (5.10.b) 

Estas expressões permitem o cálculo directo dos valores de K  e η . Este método, a partir da 

representação real/imaginária, permite obter com mais rigor a frequência de ressonância do 

sistema, para a qual corresponde a parte real igual a um. 

A frequência rω  do pico e o factor de perda η  podem ser obtidos através do ajuste circular 

[42,43] sobre o diagrama de Nyquist da função de transmissibilidade. O centro da equação da 

circunferência obtida dá as constantes modais e o seu raio está relacionado com o factor de 

perda. Contudo, uma vez que a representação do diagrama de Nyquist da função inversa da 

transmissibilidade descreve uma linha recta, definida por: 
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o factor de perda η  pode também ser determinado através do ajuste linear dos valores 

experimentais à equação 5.11, o qual corresponde à ordenada na origem e a rigidez equivalente K 

é obtido a partir do declive da recta. Este método alternativo é mais simples e mais eficaz, para 

determinar o factor de perda, do que a procura do valor da frequência de pico, da parte imaginária 

do ajuste circular dos dados obtidos de transmissibilidade. 

 

Resultados e discussão 

A partir da representação de Nyquist da função de transmissibilidade (figura 5.11), é possível 

identificar a resposta do sistema dinâmico analisado, representado pela distribuição circular dos 

dados, em torno do valor do pico da frequência do sistema rω . 
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Figura 5.11: Função de transmissibilidade: representação de Nyquist. 

 

No entanto, a determinação do valor de rω  é mais fácil a partir da representação real-imaginária 

da função de transmissibilidade (figura 5.12). O factor de perda pode também ser obtido a partir 

desta representação gráfica, recorrendo à equação 5.10b. No entanto essa determinação depende 

da leitura.  
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Figura 5.12: Função de transmissibilidade: representação real-imaginária. 

 

Assim, propõe-se a alternativa de avaliar o factor de perda do LPD recorrendo ao ajuste linear da 

função inversa da transmissibilidade representada no diagrama de Nyquist, como apresentado na 

figura 5.13.  
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Figura 5.13: Ajuste linear da função inversa da transmissibilidade. 
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A proximidade dos valores dos parâmetros de ajuste permite validar a análise e a metodologia de 

caracterização adoptada. Os parâmetros de caracterização do LPD estão apresentados na tabela 

5.2. 

K   7.317E8 N/m 

rω   136 Hz 

η   0.23 

Tabela 5.2: Parâmetros de caracterização do ligamento periodontal. 

 

Estes resultados podem ser utilizados para o desenvolvimento de novos sistemas de implantes 

dentários. Pode ainda ser feita a caracterização do sistema para diferentes valores de frequência 

de ressonância, obtendo assim diferentes valores de K e η, fazendo para tal variar a massa da 

base metálica ou o dente. O valor da rigidez equivalente obtido proporciona informação útil sobre a 

rigidez do material a utilizar no novo sistema de implante e por outro lado, o factor de perda 

permite definir o grau de amortecimento que esse sistema deve ter para que as forças transmitidas 

ao osso alveolar sejam mais próximas das fisiológicas. 

O conhecimento da rigidez equivalente do sistema pode-nos permitir a determinação do módulo 

de elasticidade do material, mas para tal é necessário determinar a área resistente. Ora no caso 

do dente e em particular o LPD, a determinação da sua área resistente não é tarefa fácil, daí que 

não tenha sido calcular para este caso. 

 

Conclusões 

Esta análise experimental demonstrou a sua utilidade na caracterização dinâmica do LPD, bem 

como o seu efeito no mecanismo de transferência de carga entre o dente e o osso alveolar. 

Contudo, a dificuldade inerente à determinação da área resistente (geometria complexa) torna 

difícil o cálculo do módulo de elasticidade a partir da rigidez equivalente. Com esta informação, 

relativa aos parâmetros de caracterização do LPD, é possível desenvolver um novo sistema de 

implante dentário que inclua uma barreira elastomérica, capaz de atenuar a ligação rígida 

existente entre os implantes dentários actuais e o osso alveolar. Desta forma, o novo sistema de 

implante dentário terá a capacidade de reproduzir, tanto quanto possível, o estado de tensão-

deformação fisiológico. 
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5.2.4 Caracterização numérica do ligamento periodontal 

5.2.4.1 Modelos constitutivos 

Os métods numéricos podem ser aplicados à biomecânica dentária para prever o comportamento 

dos dentes e tecidos envolventes, quando estão sujeitos a diferentes tipos de carregamentos. No 

entanto, para que tal seja possível, é necessário descrever o comportamento mecânico desses 

tecidos por meio de modelos matemáticos, tais como os modelos constitutivos. Por outro lado, 

para estes modelos é necessário o conhecimentos de propriedades e parâmetros que são obtidos 

experimentalmente. No caso do LPD e como já foi dito anteriormente, a obtenção de dados 

experimentais do LPD, sobretudo do LPD humano, é difícil, o que leva muitas das vezes à 

necessidade de se proceder a simplificações dos modelos constitutitvos. Nestes casos os 

resultados obtidos têm limitações na interpretação da resposta biomecânica dos tecidos [39]. Por 

exemplo, por vezes considera-se o LPD como sendo um material isotrópico e linear elástico e na 

verdade ele apresenta um comportamento não linear e dependente do tempo, como já foi visto 

anteriormente. 

Cada vez mais as exigências são maiores no sentido de tentar criar modelos que descrevam 

duma forma o mais realista possível, o comportamento do LPD, não só para a aplicação de forças 

funcionais como também as forças envolvidas em tratamentos ortodonticos. Estes modelos 

aplicados podem ser hiperelásticos, viscoelásticos, multifásicos e outros. 

 

Modelos constitutivos hiperelásticos 

Este tipo de modelo é adequado para o caso em que se consideram forças mastigatórias e se 

descreve um comportamento não linear do LPD, considerando também que este é um material 

anisotrópico. Estes modelos podem ser aplicados tanto para pequenos como grandes níveis de 

deformação. Por outro lado, é também um modelo que descreve o comportamento quase 

incompressível do LPD, resultante do seu conteúdo líquido, tanto da água como do sangue e linfa. 

Este modelo, aplicado a materiais homogéneos, baseia-se na função da energia da deformação e 

que dependente da deformação elástica do material [39]. Esta função pode ser escrita como: 

( )4321 ,,, IIIIWW =   (5.12) 

onde I1, I2, I3 representam os invariantes princiais do tensor de Cauchy-Green ( C ). I4 representa a 

contribuição das fibras de colagénio para a função de energia e é dado por: 

aCaI ••=4   (5.13) 
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onde a é o tensor unitário e representa a orientação das fibras não defornadas. A resposta em 

tensão dada pelo modelo pode ser representada por um tensor de tensão de segunda ordem de 

Piola-Kirchhoff, dado por: 
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A função da energia da deformação pode ser descrita de várias formas, por exemplo: 

fmm WUWW ++= ~   (5.15) 

onde: 
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onde este último termo representa a contribuição das fibras, mas só quando estão tracionadas. Os 

invariantes 1
~I  e 2

~I  são funções da deformação volumétrica e as constantes C1 e C2 estão 

relacionadas com o módulo de corte, para o estado não deformado do material. A constante D é o 

inverso do módulo e J é o jacobiano e mede a alteração do volume do material. O comportamento 

de tensão-deformação das fibras é dado por: 

( ) ( )[ ] aaIKIKS f ⊗−−= 4241 1exp12 2

  (5.17) 

Esta relação de tensão-deformação descreve o comportamento mecânico das fibras, relacionado 

com a sua configuração inicial. 

Existem outras formas para escrever a função da energia da deformação, por forma a que as 

curvas de tensão-deformação se ajustem melhor a resultados obtidos experimentalmente, como é 

o caso do modelo de Ogden [44,45] em que a energia de deformação W, é dada por: 

( 32
321 −++= ϕϕϕ ψψψ

ϕ
)ρW   (5.18) 

onde ψ1,3 representam os desvios das tensões principais e ϕ e ρ são parâmetros do material. O 

parâmetro ρ corresponde a uma medida do aumento da rigidez devido ao carregamento sendo 

linearmente relacionado com o módulo de elasticidade inicial. 
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Modelos constitutivos viscoelásticos 

O LPD apresenta uma resposta que é dependente do tempo, devido por um lado ao movimento do 

fluido que o compõe e à fluência dos seus componentes sólidos. A rigidez assume valores 

diferentes, de acordo com a variação da deformação, para grandes variações da deformação a 

rigidez também é maior e a um aumento da deformação no tempo quando se aplica um 

carregamento constante. 

Para materiais viscoelásticos lineares existe uma relação entre a variação da fluência ( J(t) ) em 

relação à relaxação ( E(t) ), com o tempo. As equações constitutitvas são dadas pelos integrais de 

Boltzmann [46,47]: 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) τ
τ
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τ
τ
τετσ
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dtJt
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∫
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−=

−=

0

0

t

( ) ( ) ( )

  (5.19) 

Aplicando o teorema da convolução das transformadas de Laplace, as equações 5.19 ficam: 

( ) ( ) ( )sssJs
sssEs

σε
εσ

=
=

  (5.20) 

Destas equações 4.20 pode-se escrever 

( ) ( ) 2

1
s

sJsE =   (5.21) 

e aplicando a transformada inversa de Laplace à equação 5.21, obtém-se 

( ) AttE = n−   (5.22) 

A função de fluência tem um comportamento no tempo segundo uma lei de potência. 

Para o caso de materiais viscoelásticos não lineares, a função de relaxação depende do nível de 

deformação, sendo dada por [48]: 

( ) ( )( ) ( ) τ
τ
τετετσ d

d
dtEt ∫ −=

0

,
t

  (5.23) 

Segundo a aplicação da teoria de Fung de quase viscoelasticidade [48,49], a tensão pode ser 

escrita como o produto de duas funções separadas, uma que varia com o tempo e outra que varia 

com a deformação, sendo então escrita como: 
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( ) ( ); * et t G t ( )τ ψ τ=⎡ ⎤⎣ ⎦ γ

htdtbt −−−

γ

}
n

  (5.24) 

onde G(t) é a função de relaxação, τe(γ) corresponde à tensão não-linear elástica para uma 

deformação γ aplicada. A relaxação pode ser descrita por meio de uma função de decaimento 

exponencial [37] dada por: 

( ) geceaetG ++=   (5.25) 

onde a, b, c, d, g e h são parâmetros obtidos por ajuste a partir de curvas de dados experimentais. 

A relação entre a tensão e a deformação, da equação 5.24, pode ser descrita por: 

( ) ( )1e BA eτ γ = −
  (5.26) 

Segundo Lakes et al [47], os modelos utilizados para os materiais viscoelásticos não lineares não 

podem ser analisados através da aplicação de transformadas de Laplace mas por meio de 

funções em degrau de Heaviside. Para este caso, o comportamento de fluência e relaxação pode 

ser descrito por: 

( ) ( )
( ) ( ) ( ){ ...,

,
32

3
2

21 +++=

=
−−− nnn ttfttftftE

tAtJ

εεε

σσ
 (5.27) 

A partir do ajuste a dados experimentais, obtidos em ensaios de fluência e relaxação, é possível 

determinar as funções das equações 4.27. Nesses estudos realizados, verificou-se que a 

relaxação varia mais rapidamente do que a fluência. 

Provenzano et al [50] utilizaram e compararam a teoria de Schapery e o método de sobreposição 

modificado, para descrever a viscoelasticidade não linear do ligamento, nomeadamente a 

dependência com a deformação e a relação entre a tensão e a relaxação. Os autores verificaram 

que ambos os métodos dão resultados que estão de acordo com os valores obtidos 

experimentalmente, embora o método da sobreposição modificado dê uma interpretação mais 

directa entre os parâmetros do modelo e o comportamento físico. Este modelo também prevê, 

para a aplicação de uma deformação representada por uma função sinusoidal, que tanto o 

comportamento elástico como viscoso dependem da amplitude da deformação e da frequência. 

Provatidis [51] fez um estudo comparativo entre cinco modelos diferentes, utilizados para 

descrever o comportamento do LPD quando sujeito a forças ortodônticas. O primeiro modelo 

considerava o LPD como um material isotrópico e linear elástico, nos segundo, terceiro e quarto 

modelos o ligamento foi considerado anisotrópico e não linear em que se variava a direcção das 

fibras de colagénio do ligamento e no quinto modelo considerou-o como um material ortrotópico. 
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Eles demonstraram que é possível obter a variação das deformações principais com o tempo, 

fazendo várias análises estáticas de elementos finitos em diferentes instantes de tempo. 

 

Modelos constitutivos multi-fásicos 

Neste tipo de modelos avalia-se de uma forma mais directa, os diferentes componentes do LPD. 

Desta forma é feita uma descrição mais realista da interacção das diferentes fases existentes no 

LPD. 

Considerando que o LPD é um sólido elástico e saturado com os fluidos que o compõem, a tensão 

total é dada pela soma da tensão efectiva S’ e pela pressão hidrostática p [39]: 

1−

( )

´ += pCSS   (5.28) 

Considera-se a pressão positiva se for compressiva. Para este modelo, considera-se que o fluxo 

dos diferentes fluidos é governado pela lei de Darcy, dada por: 

[ ]gpgradKv fρ+−=   (5.29) 

onde v é a velocidade relativa do fluido em relação à fase sólida, ρf é a massa volúmica do líquido, 

g é a aceleração da gravidade e K representa a matriz de permeabilidade dinâmica. O modelo 

constitutivo para a matriz sólida pode ser definido de acordo com os modelos previamante 

apresentados, podendo ter-se em conta efeitos viscoelásticos e anisotropia. Estes modelos 

constitutivos são definidos considerando que a tensão efectiva actua na estrutura sólida e o fluxo 

da fase líquida, dos constituintes do LPD, afectam a resposta do ligamento em relação ao tempo. 

A variação na pressão do líquido é mais rápida se o líquido for mais permeável e vai alterar a 

tensão efectiva da fase sólida e a sua variação. 

Gei et al [52] propuseram um modelo não linear de interface para descrever o LPD, tendo em 

conta a existência simultânea das fibras e da fase líquida. Com este modelo, os autores 

pretendem dar uma descrição não só do comportamento global do ligamento, como também o seu 

estado interno de tensão e deformação. O desenvolvimento do modelo foi feito tendo em conta a 

aplicação de forças mastigatórias. Este modelo foi analisado do ponto de vista da sua consistência 

matemática e não com o intuito de obter dados para caracterizar o LPD humano. Os autores 

apresentaram um modelo constitutivo não linear para formular uma lei de interface, para descrever 

o comportamento mecânico do LPD. Com este modelo foi ainda possível reproduzir alguns dos 

dados experimentais disponíveis. A lei constitutiva de interface proposta foi da forma: 

)(βnm fSS =   (5.30) 
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onde Sm representa o valor máximo da tensão alcançado em tracção e fn (β) representa a função 

que fornece a componente normal da tensão. Para terem um bom ajuste aos dados experimentais, 

os autores consideraram a função fn (β) como sendo: 
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  (5.31) 

onde os coeficientes bi (i=1,...,5) são obtidos a partir da imposição de condições aos dados 

experimentais. 

 

5.2.4.2 Análise 2-D pelo método dos elementos finitos do sistema 
biomecânico dente-osso 

Um sistema pode ser descrito por meio de um conjunto de equações diferenciais, que dada a 

complexidade da sua geometria e dos carregamentos aplicados, são de difícil senão impossível de 

determinação da solução por via analítica. Nestes casos, utilizam-se métodos numéricos, que 

mesmo dando uma solução aproximada, do ponto de vista da Engenharia, os resultados são 

aceitáveis. Há no entanto, muitas das vezes a necessidade de validar os resultados obtidos 

numericamente por outros métodos, por exemplo, experimentais. Um dos métodos amplamente 

utilizados, nomeadamente em biomecânica dentária, é o método dos elementos finitos. Este 

método foi pela primeira vez utilizado por Courant, num estudo de análise de vibrações. 

Neste método, a geometria é dividida em pequenas partes discretas, chamados elementos, e cada 

elemento é definido por um conjunto de pontos que se chamam nós. Ao conjunto dos elementos e 

nós dá-se o nome de malha. A criação desta malha é feita sobre um modelo virtual da estrutura a 

ser estudada, obtida por modelação CAD.  

A análise, aqui apresentada, foi realizada para um modelo de um dente canino, inserido na 

mandíbula. Neste primeiro estudo, a análise foi realizada para um modelo simples, em que se 

analisaram as deformações na superfície de corte do dente, segundo um plano paralelo ao plano 

sagital. Na figura 5.14 pode ver-se um esquema de um dente natural, exibindo os vários conjuntos 

de fibras de colagénio, comparando-o com um implante [53]. 
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Figura 5.14: Comparação entre o modo de fixação de um dente natural e um implante dentário, ao 

osso alveolar [53]. 

 

Foi criado um modelo 3D de elementos finitos de uma porção da mandíbula com o dente canino 

inferior direito. Para a simulação foram considerados dois casos, o modelo com e sem ligamento 

periodontal. A modelação CAD foi feita utilizando para o efeito a aplicação SolidWorks® e a 

análise numérica foi feita utilizando as aplicações Femap8.0 e MSC/Nastran. A malha gerada para 

os dois modelos foi construída com elementos lineares tetraédricos simples e eram compostos por 

12273 elementos e 6043 nós (figura 5.15). 

Tanto o dente como os ossos cortical e esponjoso foram considerados isotrópicos, com 

comportamento linear elástico, cujas propriedades estão representadas na tabela 5.3. 

O ligamento periodontal foi simulado como um material de comportamento quasi-linear, de acordo 

com a equação (5.26), tendo-se considerado A=2.33E-3 e B=11.21, parâmetros obtidos a partir do 

ajuste das curvas de tensão-deformação [36].  
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 Módulo de 
Young (GPa) 

Coeficiente de 

Poison (ν) 

Dente 20 0.25 

Osso cortical 13.7 0.33 

Osso esponjoso 1.37 0.33 

Tabela 5.3. Propriedades do dente, osso cortical e osso esponjoso. 

 

 

Figura 5.15: Aspecto geral da malha de elementos finitos da mandíbula e dente, com pormenor 

do LPD. 

 

Foi feita a simulação numérica e obtidas as deformações de Von Mises e as deformações de 

corte. Neste estudo foram considerados dois tipos de carregamentos, um em compressão de 
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300 N e outro com uma componente horizontal de 50 N, na direcção labial-lingual, que 

corresponde a uma situação de oclusão normal. Considerou-se ainda que os nós nas diferentes 

interfaces eram coincidentes, não permitindo deslocamentos e que a mandíbula estava fixa na 

região anterior-posterior. 

 

Resultados 

Na figura 5.16 estão representados as deformações de Von Mises para o carregamento em 

compressão. No caso de não haver LPD verificou-se que o nível de deformações no osso que 

circunda o dente era mais elevado do que quando existe LPD, chegando mesmo a haver uma 

concentração de deformações na região apical do dente. No caso do dente com LPD, as maiores 

deformações apareceram no ligamento, havendo assim um campo de deformações mais uniforme 

no osso circundante. É ainda de salientar que em ambos os casos as deformações são mais 

elevadas na região de contacto com o osso cortical. 

I                  II 

Figura 5.16: Deformações de Von Mises em compressão: I) sem LPD; II) com LPD. 

 

Na figura 5.17 estão representadas as deformações de corte para o carregamento com 

componente horizontal de 50 N, na direcção labial-lingual. 
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I               II 

Figura 5.17: Deformações de corte em flexão: I) sem LPD; II) com LPD. 

 

Mesmo para este carregamento, é no ligamento que aparecem as deformações mais elevadas. 

Enquanto que no dente sem ligamento verifica-se que há a transmissão de deformações mais 

elevadas para o osso circundante. 

Nas figuras 5.18 e 5.19 estão representadas graficamente as distribuições das deformações 

principais, tanto em compressão como em flexão, para o dente com e sem ligamento periodontal. 

É possível notar que não há uma simetria na distribuição de deformações, ou seja entre a zona 

labial e lingual do dente. Isto prende-se com o facto do dente não ser simétrico e o modo como o 

carregamento foi considerado (pontos de contacto entre os dentes). Os gráficos ilustram, quer em 

compressão, quer em compressão juntamente com flexão, que o ligamento provoca deformações 

mais elevadas. Em compressão, pode-se observar um aumento médio das deformações em cerca 

de 300% na zona lingual e 150% na região labial. 

Nos dois tipos de carregamentos, a distribuição de deformações entre o dente e o osso é 

praticamente constante, no caso de não haver LPD. No dente com LPD, as deformações são 

maiores na região apical do dente entre o ligamento e o dente. Enquanto que na região da crista 

alveolar as deformações são mais elevadas entre o ligamento e o osso. No carregamento em 

flexão não existem diferenças consideráveis entre estas duas interfaces. 
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Figura 5.18: Deformações principais em compressão. 

 

 

Figura 5.19: Deformações principais em flexão. 

 

Na figura 5.20 estão representadas as tensões máximas principais para o carregamento em 

compressão de 300 N. Segundo alguns autores e como já foi acima referido, é segundo a direcção 

das tensões principais que ocorre o processo de remodelação. De acordo com o que é possível 

observar a partir dos dados obtidos, a remodelação é mais intensa ao nível da região apical do 

dente. Por outro lado, também se pode verificar que a existência do ligamento estimula 

positivamente esse processo, uma vez que as tensões existentes nesse caso são mais elevadas  
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I II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.20: Tensões máximas principais em compressão: I) sem LPD; II) com LPD. 

 

Conclusões 

A partir dos resultados obtidos para a modelação do ligamento periodontal, como sendo um 

material quasi-linear viscoelástico, ficou demonstrado que essa estrutura é parte fundamental no 

mecanismo de transferência de carga entre o dente e o osso alvéolar, actuando como uma 

barreira de amortecimento. É o LPD que absorve grande parte da energia de deformação, 

evitando que haja fractura das trabéculas e mesmo uma excessiva reabsorção óssea. A 

compreensão do funcionamento desta estrutura é importante na concepção de novos implantes 

dentários, para que possam reproduzir de uma forma mais fidedigna o estado fisiológico de 

tensão-deformação. 

 

5.2.4.3 Estudo numérico comparativo, de duas leis constitutivas utilizadas 
para simular o comportamento do LPD 

O ligamento periodontal foi simulado de acordo com dois modelos constitutivos apresentados 

anteriormente. No primeiro modelo, designado por lei 1, o LPD foi simulado como um material de 

comportamento quasi-linear, de acordo com a equação 5.26, tendo-se considerado A=2.33E-3 e 

B=11.21, parâmetros obtidos a partir do ajuste das curvas de tensão-deformação [36]. No segundo 

modelo, designado por lei 2, o LPD foi simulado por uma lei constitutiva não linear de interface, de 
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acordo com as equações 5.30 e 5.31, em que se considerou b1=0.0041; b2=24.4395; b3=27.1555; 

b4=0.03694; b5=2.7071. Todos os restantes materiais foram simulados com as mesmas 

propriedades anteriormente utilizadas nas simulações numéricas da lei 1. 

O gráfico da figura 5.21 representa a distribuição de tensões para as duas leis, para um 

carregamento em compressão de 100 N. Os valores obtidos são para a interface entre o dente e o 

LPD. Da análise deste gráfico verifica-se que há uma grande concordância entre os resultados 

obtidos para as duas leis.  

 

 

Figura 5.21: Gráfico comparativo da distribuição das tensões na interface entre o dente e o LPD 

para as duas leis consideradas, para um carregamento em compressão de 100 N. 

 

Para se analisar com mais detalhe estes resultados, foi traçado o gráfico dos desvios 

correspondestes entre as duas leis (figura 5.22). Pela análise dos desvios pode verificar-se que as 

maiores diferenças aparecem na região apical do dente e na região cervical deste. Estas 

diferenças observadas podem estar relacionadas com a orientação das fibras do LPD (como se 

pode ver na figura 5.3). Sendo as fibras destas duas regiões mais oblíquas em relação às que se 

encontram na região média do dente (mais horizontais), estes resultados sugerem que ambas as 

leis descrevem mais em concordância o comportamento do LPD para tensões de corte e que 

fazem uma descrição diferente para situações mais complexas de tensões aplicadas, como no 

caso da flexão. 
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Figura 5.22: Gráfico representativo dos desvios de tensão entre as duas leis, para a interface entre 

o dente e o LPD. 

 

Para o mesmo carregamento considerado anteriormente, mas agora para a interface entre o LPD 

e o osso, os resultados obtidos são semelhantes, em termos de padrão, aos obtidos 

anteriormente, tanto para a distribuição de tensões, como se pode ver pelo gráfico da figura 5.23, 

como para os desvios verificados entre as duas leis, como se pode ver no gráfico da figura 5.24. 

No entanto, há diferença entre as ordens de grandeza da tensão entre a interface dente-LPD e 

LPD-osso, sendo inferior para esta última. Na região lingual os valores são cerca de 30 vezes 

inferiores e para a região apical e labial do dente, são aproximadamente inferiores 40 vezes. Estes 

resultados vêm corroborar a hipótese de que é o LPD o responsável pela absorção das maiores 

deformações transmitidas do dente para o osso alveolar. 

 

Figura 5.23: Gráfico comparativo da distribuição das tensões na interface entre o LPD e o osso, 

para as duas leis consideradas, para um carregamento em compressão de 100 N. 
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No que respeita às diferenças observadas entre os desvios (gráficos 5.22 e 5.24) já não são tão 

significativos. Para a interface entre o dente e o osso os desvios são cerca de metade dos 

observados para a interface entre o dente e o LPD. Em termos relativos e dada a ordem de 

grandeza das tensões observadas, os desvios são mais significativos para a interface entre o LPD 

e o osso. 

 

Figura 5.24: Gráfico representativo dos desvios de tensão entre as duas leis, para a interface entre 

o dente e o LPD. 

 

Esta concordância observada entre as duas leis para o caso de um carregamento de compressão 

pura já não foi verificado quando se considerou um carregamento de compressão com a adição de 

uma componente de carga horizontal, na direcção labial-lingual. Para este tipo de carregamento, 

em que se considerou uma componente de flexão, foram comparadas as extensões e não as 

tensões. Nas figuras 5.25 e 5.26 estão representadas as distribuições da extensão para as 

interfaces dente-LPD e LPD-osso respectivamente, para um carregamento com componente de 

compressão de 100 N e componente horizontal de 17 N. Estas componentes correspondem à 

aplicação de uma força oblíqua, que faz um ângulo de aproximadamente 10º com a vertical, no 

sentido labial-lingual, de acordo com a direcção das forças oclusais para o dente considerado. 

Embora o padrão das distribuições seja semelhante, as maiores diferenças, de valores entre as 

duas leis, verificam-se para a região labial, sendo os valores obtidos pela primeira lei cerca de 

metade dos obtidos para a segunda lei. Para a região lingual os valores obtidos da primeira lei 

correspondem a cerca de 2/3 dos que se obtiveram para a segunda lei. Um dado a salientar é que 

excepto para as regiões labial e lingual, não se verifica que o LPD introduza um amortecimento 

significativo das extensões transmitidas do dente para o osso alveolar. 
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Figura 5.25: Gráfico comparativo da distribuição da extensão entre as duas leis, para a interface 

entre o dente e o LPD, para um carregamento em compressão de 100 N e uma componente 

horizontal de 17 N, na direcção labia-lingual. 

 

 

Figura 5.26: Gráfico comparativo da distribuição da extensão entre as duas leis, para a interface 

entre o LPD e o osso, para um carregamento em compressão de 100 N e uma componente 

horizontal de 17 N, na direcção labia-lingual. 
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Um outro estudo numérico efectuado, mas neste caso só considerando a segunda lei, foi o de 

avaliar a linearidade da lei e comparar o nível das deformações obtidas com o intervalo 

considerado fisiológico. Para este estudo foram considerados três tipos de carregamentos todos 

em compressão com componente horizontal, no sentido labial-lingual, que estão indicados na 

tabela 5.4. 

 

 Carregamento 1 Carregamento 2 Carregamento 3 

Componente de 
compressão (N) 

100 200 300 

Componente 
horizontal (N) 

17 34 51 

Tabela 5.4: Carregamentos considerados, com indicação das respectivas componentes de força 

aplicada. 

 

Todos estes carregamentos considerados são aplicados numa direcção oblíqua, que faz um 

ângulo de 10º com a vertical. 

Nos gráficos das figuras 5.27 e 5.28 estão representadas as distribuições da extensão, para os 

três tipos de carregamentos considerados, para a interface entre o dente e o LPD e entre o LP e o 

osso, respectivamente. Em ambos os gráficos está ainda representado, pela zona a sombreado, o 

intervalo correspondente às deformações consideradas fisiológicas [54]. Segundo Roberts et al 

[54] o intervalo normal de carregamento fisiológico que permite o mantimento do tecido ósseo, ou 

seja, o processo de formação e remodelação óssea, situa-se entre 200 με e 2500 με. Para ambas 

as interfaces consideradas, o carregamento 1 é o único que apresenta quase todos os valores 

dentro do intervalo fisiológico. Enquanto que para os outros dois carregamentos tal só se verifica 

para a região apical do dente e um pouco da face lingual do dente. Por outro lado, pode verificar-

se que para os três carregamentos considerados, todos apresentam o mesmo perfil de distribuição 

de extensão, daí se poder concluir que para a segunda lei considerada apresenta um 

comportamento linear da extensão em função da carga aplicada. 
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Figura 5.27: Gráfico comparativo da distribuição da extensão para a segunda lei, para a interface 

entre o dente e o LPD, para os três tipos de carregamento considerado. 

 

 

Figura 5.28: Gráfico comparativo da distribuição da extensão para a segunda lei, para a interface 

entre o LPD e o osso, para os três carregamentos considerados. 
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5.2.4.4 Análise 3-D pelo método dos elementos finitos do sistema 
biomecânico dente-osso 

Este trabalho tem como objectivo determinar o campo de deformações a partir das propriedades 

mecânicas obtidas experimentalmente para o LPD. 

 

Materiais e Métodos 

Realizou-se um estudo usando o método dos elementos finitos, tendo-se modelado parte de uma 

mandíbula com e sem a estrutura do LPD. A modelação foi realizada com a aplicação de CAD 

SolidWorks® e a análise numérica realizada com a aplicação Femap e MSC/Nastran. Foram 

construídos dois modelos, cada um com 149009 elementos lineares tetraédricos e com 215700 

nós. As estruturas do osso cortical, osso esponjoso e dente foram assumidas como sendo 

isotrópicas com comportamento linear elástico (módulos de elasticidade respectivamente de 

13700 MPa, 1370 MPa e 20000 MPa; coeficiente de Poisson de 0.25 para o dente e 0.33 para os 

tecidos ósseos). O LPD foi igualmente simulado como um material de comportamento 

viscoleástico, como descrito para a modelação 2-D anteriormente aprsentada. Para este estudo 

foram considerados dois carregamentos: o primeiro puramente de compressão; o segundo com a 

adição de uma componente de flexão. Para o primeiro carregamento foi aplicada uma força de 

300 N, distribuída por quatro nós na face vestibular do dente. Para o segundo caso, foi ainda 

adicionada uma carga horizontal de 100 N, no sentido buco-lingual, aplicada nos mesmos nós, 

para simular o efeito de flexão presente na oclusão habitual. 

Foi feita a simulação numérica e obtidas as distribuições das deformações de von-Mises e de 

corte para o dente e tecidos envolventes. 

 

Resultados e discussão 

Duma forma geral, observou-se em todos os resultados o aparecimento de uma componente de 

flexão, mesmo no carregamento em compressão. Tal facto ficou-se a dever à zona do dente onde 

foi aplicada a força, uma vez que se teve em conta que se modelou e analisou um dente canino 

inferior direito e considerando os contactos dentários em oclusão habitual. 

Nas figuras 5.29 e 5.30 estão representadas as deformações de von Mises tanto no interior do 

LPD como nas suas interfaces com o dente e o osso, em todo o seu contorno. As deformações no 

contorno do ligamento foram obtidas para a região da crista alveolar e à altura da separação entre 

o osso cortical e esponjoso. Tanto para um caso como para outro verifica-se que as deformações 

são mais elevadas na região mesio-labial do dente. Ficou também evidenciado que o LPD tem um 
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efeito de amortecimento mais pronunciado na zona de contacto entre o dente e o osso cortical, 

pois é aí que se desenvolvem as maiores deformações no seu interior. À medida que se vai 

alcançando a região apical do dente deixa de haver uma diferença tão significativa nas 

deformações obtidas nas interfaces, chegando mesmo a apresentar valores mais elevados de 

deformação entre o LPD e o osso, sobretudo na região mesial. 

 

Figura 5.29: Distribuição das deformações de von Mises ao longo do contorno no dente na crista 

alveolar. 

 

Figura 5.30: Distribuição das deformações de von Mises ao longo do contorno no dente na 

interface entre o osso cortical e esponjoso. 
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Nas figuras 5.31 e 5.32 estão representadas as distribuições da deformação de von Mises para o 

carregamento em compressão, para o dente com e sem ligamento. 

 

. 
 

Figura 5.31: Distribuição das 

deformações de von Mises, em 

compressão, para o dente com 

LPD. 

Figura 5.32: Distribuição das 

deformações de von Mises, 

em compressão, para o 

dente sem LPD. 

 

Nesta situação verifica-se que as maiores deformações se situam ao nível do ligamento, na região 

da crista alveolar. 

Nas figuras 5.33 e 5.34 estão representadas as distribuições da deformação de corte no plano yz, 

para o carregamento em flexão, para o dente com e sem ligamento. 

No caso da existência de ligamento, verifica-se mais claramente o efeito de flexão no dente, 

enquanto que no caso de este não existir, a distribuição é mais uniforme. Para o dente com 

ligamento, as deformações mais elevadas aparecem nas regiões mesial da crista alveolar e na 

região distal apical do dente. Isto mostra que o ligamento é o responsável pela mobilidade e 

adaptabilidade do dente.  
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Figura 5.33: Distribuição das 

deformações de corte no plano 

YZ, em flexão, para o dente 

com LPD. 

Figura 5.34: Distribuição das 

deformações de corte no 

plano YZ, em flexão, para o 

dente sem LPD. 

 

Conclusões 

Com este estudo foi possível verificar que o LPD desempenha um papel importante na 

transferência e amortecimento das forças de oclusão. Ficou ainda demonstrado que o seu 

comportamento varia ao longo da altura da raiz do dente. O estudo e caracterização do LPD, tanto 

do ponto de vista numérico como experimental, é fundamental para o conhecimento do seu 

comportamento complexo e função, para que desta se possam desenvolver novos sistemas de 

implantes dentários, que sejam capazes de o replicar. 
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Capítulo 6 

 

Biomecânica do sistema osso-implante: Estudos experimentais 

 

6.1 Introdução 

Quando se pretende substituir dentes perdidos, por meio de implantes dentários, há que ter em 

conta que se devem preservar todas as estruturas remanescentes. Sendo assim, é desejável que 

o implante tenha a capacidade não só de restabelecer a funcionalidade dos dentes como a parte 

estética. Como já foi referido anteriormente, os dentes estão fixos ao osso alveolar por meio do 

LPD, o que lhes permite mobilidade garantindo assim uma constante adaptação funcional às 

forças de oclusão. No capítulo anterior estudou-se numericamente o efeito do LPD no mecanismo 

de transferência de carga entre o dente e o osso alveolar, dando informação sobre o estado de 

tensão fisiológico e verificou-se que é o LPD quem absorve as maiores deformações, actuando 

como bsrreira. No caso dos implantes dentários, eles estão rigidamente fixos ao osso (quando 

estão completamente osteointegrados) o que faz com que sejam transmitidas tensões mais 

elevadas ao mesmo. Como já foi dito anteriormente, o nível de tensão transmitido ao osso é um 

factor determinante e funciona como estímulo no processo de remodelação óssea, mantendo-se 

assim o osso em perfeito estado fisiológico.  

Neste capítulo são apresentados trabalhos experimentais, envolvendo várias técnicas, uma das 

quais utilizada pela primeira vez em Biomecânica, para testar o conceito de um novo implante 

dentário. O conceito do novo implante analisa um sistema de implante dentário convencional e a 

utilização de um elemento elastomérico que funciona como um amortecedor das forças oclusais 

transmitidas ao osso. É objectivo recrear e restabelecer, tanto quanto possível, o estado fisiológico 

de tensão no osso alveolar, induzido pelo novo implante dentário. Um implante com estas 

características terá maior probabilidade de sucesso. 

 

6.2 Fotoelasticidade 

Esta técnica experimental de análise de tensões apresenta algumas vantagens relativamente a 

outras, nomeadamente pelo facto de dar informação global sobre o campo de tensões, ser 

possível utilizar para casos que apresentam tanto geometrias como condições de carregamento 

complexas, como é o caso das estruturas da cavidade oral. É também possível observar as 
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tensões resultantes da aplicação de forças de mastigação em restaurações dentárias. Esta técnica 

tem vindo a ter uma crescente utilização em aplicações dentárias. Por exemplo, Asundi et al [1,2] 

utilizaram a técnica da fotoelasticidade para estudar a distribuição de tensões no osso alveolar, 

permitindo assim obter informações sobre o mecanismo de adaptação funcional das estruturas 

dentárias, nomeadamente o efeito do LPD nesse mecanismo (figura 6.1).  

 

 

Figura 6.1: Esquerda – modelo bidimensional fotoelástico da raiz de um dente; Direita – secção 

histológica correspondente, exibindo zonas onde as fibras de LPD estão comprimidas. 

 

 

Por outro lado, Wang et al [3] utilizaram esta técnica para estudar o efeito que a morfologia das 

superfícies oclusais provoca no mecanismo de transmissão de tensões para a região apical dos 

dentes. 

Este método experimental de análise de tensões baseia-se nas propriedades ópticas que alguns 

materiais transparentes apresentam, quando estão sujeitos à aplicação de forças. Estes materiais 

apresentam um padrão colorido quando são atravessados por luz polarizada. Quando esses 

materiais transparentes estão sujeitos à acção de forças externas, o seu índice de refracção 

altera-se tornando o material, do ponto de vista óptico, anisotrópico. Essa anisotropia faz com que 

uma onda luminosa se decomponha em duas ondas polarizadas que se propagam em direcções 

ortogonais com velocidades diferentes, fenómeno designado por birrefringência [4,5], dado que os 

índices de refracção são diferentes nessas direcções. A intensidade da luz transmitida é dada por: 

( θδ 2
2

222
0 sensenEI ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= )        (6.1) 
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onde E0 representa a amplitude da onda luminosa, δ é a diferença de fase entre as duas ondas 

ortogonais dada por: 

( hnn 21
2

−=
λ

)πδ         (6.2) 

sendo λ o comprimento de onda, n1 e n2 são os índices de refracção, h é a espessura e θ 

corresponde ao ângulo entre a direcção de vibração da luz e o polarizador. A partir da equação 6.1 

é possível verificar que a intensidade da onda transmitida será nula para θ=0º ou θ=90º. Estes 

pontos vão formar linhas escuras denominadas linhas isoclínicas. Por outro lado, quando a 

diferença dos caminhos ópticos é um múltiplo inteiro do comprimento de onda, as ondas 

recombinam-se, resultando numa onda transmitida com o mesmo estado de polarização da onda 

incidente.  

Quando as tensões são aplicadas num plano, a birrefringência é proporcional à diferença entre as 

tensões principais nesse plano ( 21 σσ − ). Esta lei, designada de lei óptica da tensão, é dada por: 

h
Nf

h
f σσ

π
θσσ ==−
221        (6.3) 

onde N representa a ordem da franja, h a espessura do material e fσ o coeficiente óptico do 

material. 

O campo de tensões gerado no modelo produz dois tipos de franjas de interferência, as chamadas 

linhas isocromáticas e as linhas isoclínicas. As linhas isocromáticas são caracterizadas por terem 

cores diferentes para diferentes níveis de tensão, dando por isso informação quanto à sua 

distribuição. Quando o número de linhas isocromáticas é elevado significa que as tensões são 

elevadas e nas zonas onde o espaçamento entre as linhas é menor signfica que são pontos onde 

há concentração de tensões. As linhas isoclínicas dão informação quanto à direcção das tensões 

principais, dado que as linhas escuras ocorrem quando a direcções das tensões principais é 

paralela ou ao polarizador ou ao analisador.  

Para a visualização destes dois tipos de franjas é necessário recorrer a um dispositivo de análise 

designado por polariscópio. Existem dois tipos de polariscópios, os planos e os circulares. Os 

polariscópios planos são compostos por uma fonte óptica e dois filtros polarizadores. Quando a luz 

proveniente da fonte passa o primeiro polarizador é convertida em luz com polarização plana, que 

vai atravessar o modelo de estudo. Em seguida a luz passa por um segundo polarizador e é 

colectada numa câmara, que pode estar ligada a um computador para guardar as imagens, como 

se pode ver na figura 6.2. Para o caso dos polariscópios circulares, são adicionados dois filtros de 

1/4 de onda, de cada um dos lados do modelo (figura 6.2). O efeito produzido por estes filtros é a 

obtenção da luz com polarização circular. 
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Figura 6.2: Esquema da montagem experimental para análise fotoelástica [6]. 

 

No caso do polariscópio linear, o que se obtem são tanto as linhas isoclínicas como as linhas 

isocromáticas, sendo as primeiras dependentes da orientação do polarizador, enquanto que as 

segundas são independentes. Para eliminar as linhas isocromáticas utiliza-se o polariscópio 

circular. 

Para as aplicações dentárias, as informações mais relevantes e que se podem obter a partir desta 

técnica experimental, são os pontos onde há concentração de tensões, mostrando os pontos onde 

possa haver falência de uma prótese ou os locais onde as células possam ser destruídas.  

Quando se pretende criar um modelo para estudar uma determinada estrutura dentária há que ter 

em conta vários parâmetros, nomeadamente a reprodução da geometria das estruturas biológicas 

e das suas propriedades mecânicas. Dado que se está a trabalhar com tecidos biológicos e que 

estes são anisotrópicos e heterogéneos e que os materiais fotoelásticos utilizados são isotrópicos, 

há a necessidade de definir quais os parâmetros mais importantes a ter em conta. Em geral, a 

escolha dos materiais baseia-se na diferença relativa entre os seus módulos de elasticidade, 

sendo selecionado o material fotoelástico para reproduzir aquela estrutura que se pretende 

estudar, como por exemplo um dente ou uma restauração dentária. Apesar das diferenças 

inerentes aos materiais, a técnica experimental da fotoelasticidade tem demonstrado dar bons 

resultados, comparativamente com estudos histológicos. Por exemplo, num estudo realizado sobre 
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um modelo da raiz de um dente canino de um gato [5], verificou-se que existe uma correlação 

entre os resultados obtidos para o modelo fotoelástico e as observações histológicas realizadas, 

ou seja, em zonas de concentração de tensões no modelo fotoelástico correspondiam a zonas 

histológicas em que as fibras do LPD estavam distendidas, como se pode ver na figura 6.3.  

 

Figura 6.3: Esquerda – modelo bidimensional fotoelástico da raiz de um dente; Direita – secção 

histológica correspondente, exibindo zonas onde as fibras de LPD estão comprimidas [5]. 

 

Este e outros estudos realizados demonstraram a importância da utilização da técnica 

experimental da fotoelasticidade como um meio para prever as regiões de tensões em tecidos 

vivos e que se sabe que estimulam a sua resposta biológica. 

A análise pelo método da fotoelasticidade pode ser realizado com modelos bidimensionais e 

tridimensionais. Os modelos bidimensionais apresentam algumas vantagens como o facto de 

serem relativamente fáceis de fabricar e é possível, com o mesmo modelo, testar vários tipos de 

carregamento. No entanto, também tem algumas limitações, sobretudo ao nível da reprodução da 

geometria. Um dos requisitos da análise fotoelástica bidimensional é não haver variação da tensão 

através da espessura do modelo fotoelástico. Em geral, nos estudos de estruturas dentárias os 

modelos representam a geometria segundo um único plano, neste caso o plano sagital. Os 

carregamentos considerados pertencem ao plano do modelo. Por outro lado, como neste caso não 

há a reprodução tridimensional da geometria, também é impossível obter o campo total da 

distribuição das tensões. Um exemplo de uma análise fotoelástica bidimensional está 

representado na figura 6.4. Nesta imagem é possível verificar a redução das tensões na região 

apical de um dente molar, quando este está conectado com um dente anterior, em relação ao 

mesmo dente molar, quando este está a ser carregado separadamente. 
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Figura 6.4: Comparação do estado de tensão, em modelos fotoelásticos bidimensionais, entre um 

dente molar conectado a um dente anterior e um dente molar separadamente [5]. 

 

A técnica empregue para os modelos tridimensionais já é mais complexa, pois é necessário fazer 

o congelamento de tensões. A aplicação desta técnica exige a utilização de materiais que 

apresentam estruturas químicas diferentes, quando atingem a temperatura de transição vítrea, 

como é o caso da resina de epóxido. Em geral, a temperatura de transição situa-se entre os 

135 ºC a 140 ºC. Na figura 6.5 pode ver-se um modelo tridimensional fotoelástico, que reproduz 

fielmente a geometria da mandíbula com os dentes inseridos. 

 

Figura 6.5: Vista lateral do estado de tensão de um modelo fotoelástico tridimensional, da 

mandíbula com os dentes inseridos [5]. 

 

Para se proceder ao congelamento de tensões deve-se criar o modelo de estudo tridimensional 

em resina e em seguida aplicam-se as cargas e mantém-se o conjunto num forno, até à 
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temperatura indicada. Em seguida o modelo é arrefecido até à temperatura ambiente e quando se 

retiram as cagas, as tensões mantêm-se no modelo. O modelo pode depois ser cortado em fatias, 

sem que isso altere o campo de tensões, para serem posteriormente observadas no polariscópio, 

como se procede na técnica bidimensional. Como se pode depreender pelo método acima 

descrito, a análise tridimensional implica a destruição do modelo, caso que não se verifica para a 

situação bidimensional. Por outro lado, tamém se verifica que para cada tipo de carregamneto que 

se pretende estudar é necessário construir um modelo e fazer o respectivo congelamento de 

tensões, o que torna este método mais complexo e dispendioso. 

 

6.2.1 Modelo experimental 

Foi realizado um estudo experimental, com vista à comparação qualitativa entre os campos de 

tensões induzidos por dois sistemas de implantes dentários, aplicando a técnica da análise 

experimental por fotoelasticidade bidimensional. Um dos sistemas representa o macromodelo 

de um implante Brånemark, modelo standard, em corte sagital, com a coroa dentária. O outro 

sistema também representa o mesmo implante mas foi-lhe adicionada uma membrana 

elatomérica, entre o pilar e a coroa, como se pode ver na figura 6.6. O implante e o pilar foram 

fabricados em alumínio e a coroa dentária em aço comercial. 

 

Figura 6.6: Esquema representativo do modelo fotoelástico de implante utilizado. 

 

Nesse modelo foi utilizada uma placa fotoelástica (PSM-1, Photoelastic Divison, 
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Measurements Group, Inc., NC, USA) com 200 mm de comprimento, 60 mm de altura e 6,4 

mm de espessura. A placa fotoelástica reproduz o osso alvéolar circundante, permitindo 

determinar o estado de tensão produzido pelas forças de oclusão, em torno do implante. Por 

sua vez, a placa fotoelástica foi colada a uma placa fabricada em alumínio (figura 6.7), que 

serviu como suporte e meio de fixação do modelo da placa fotoelástica com implante, no 

polariscópio. 

 

Figura 6.7: Esquema da placa de suporte e fixação do modelo no polariscópio. 

 

Foi determinado o campo de tensões para diferentes tipos de carregamentos. Os 

carregamentos foram realizados segundo duas direcções, na vertical (compressão pura) e na 

oblíqua, fazendo um ângulo de 60º com a horizontal. Foram também considerados diferentes 

valores de carga aplicada. Por fim, foram ainda comparados os campos de tensão criados 

para os dois sistemas de implantes dentários estudados. Os resultados foram obtidos em 

polariscópio circular, daí que se sejam apresentadas só as linhas isocromáticas. 

 

6.2.2 Resultados e discussão 

A figura 6.8 mostra as tensões induzidas pelo implante dentário, sem carga aplicada. Dado 

que os implantes não foram rigidamente fixos à placa fotoelástica, considerou-se que esta 

situação simulava o caso de um implante não osteointegrado. Como se pode ver, mesmo para 

uma situação em que não está a ser aplicada carga no implante, aparecem tensões na região 

apical. Este facto está relacionado com o processo de insersão do implante. Na realidade, tal 

facto também se verifica clinicamente, uma vez que o procedimento cirúrgico de inserção 

deste tipo de implantes implica que os mesmos sejam roscados no osso com o momento 

torsor máximo de 35 Ncm, o que vai induzir o aparecimento de tensões residuais no próprio 

osso.  
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Figura 6.8: Campo de tensões para o implante sem carga aplicada. 

 

Nas figuras 6.9 e 6.10 podem ver-se os campos de tensões gerados pela aplicação de uma 

carga de 400 N. A primeira imagem corresponde ao novo sistema de implante dentário com a 

inclusão da barreira elastomérica e a segunda imagem corresponde ao implante convencional. 

 

Figura 6.9: Campo de tensões para uma carga de 400 N, aplicada em compressão para um 

implante com membrana elastomérica. 

 

Duma maneira geral, pode observar-se que os padrões de tensão são iguais, para ambos os 

sistema de implante, embora quantitativamente as tensões sejam inferiores para o implante 

com barreira elastomérica. Para ambos os sistemas de implante verifica-se que há uma 

concentração de tensões junto à zona da crista alvéolar e na região apical. Há evidências 

clínicas em que por vezes existe a formação e interposição de um tecido conectivo mole entre 
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o implante e o osso e que está associado a regiões de concentração de tensões, o que pode 

levar à falha do processo de osteointegração e consequente laxação do mesmo. Também se 

pode verificar que existem zonas, no interior do osso alvéolar, em que o nível de tensão é 

muito baixo, o que também pode levar a um processo de reabsorção óssea e consequente 

diminuição da densidade do osso nessas zonas. Contudo, há necessidade de se validar estas 

observações com dados clínicos. 

Outra observação a assinalar é que ambos os campos de tensões não são simétricos, facto 

esse introduzido pelo efeito da rosca do implante. Por outro lado, comparando os dois campos 

obtidos, verifica-se que há uma atenuação nas tensões no osso circundante, quando se utiliza 

o implante com a membrana elastomérica, embora o padrão seja semelhante em ambos os 

casos. Isso significa que continuam a haver os mesmos pontos de concentração de tensões, 

mas a intensidade das mesmas é menor. 

 

Figura 6.10: Campo de tensões para uma carga de 400 N, aplicada em compressão para um 

implante sem membrana elastomérica. 

 

Com a vista a comparar o efeito das forças oclusais, que têm componentes horizontais e 

verticais, foram considerados dois carregamentos ambnos de 50 N, um na vertical e outro na 

direcção oblíqua, com um ângulo de 60º com a horizontal, correspondendo a uma componente 

horizontal de 43,3 N e a uma componente vertical de 25 N. Os resultados obtidos estão 

apresentados na figura 6.11. Como se pode verificar, mesmo quando as cargas aplicadas são 

na direcção oblíqua (situação mais real), a maior concentração de tensões aparece na zona 

apical do implante e na região da crista alvéolar, aliviando as tensões no outro lado. Tal pode 

estar relacionado com o facto de o implante não estar fixo ao osso (situação de não 

osteointegração). Os resultados evidenciam o momento flector a que o implante fica sujeito. 
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Figura 6.11: Campo de tensões para uma carga de 50 N: esquerda- aplicada em compressão; 

direita- aplicada na oblíqua a 60º com a horizontal. 

 

6.2.3 Conclusões 

O estudo realizado evidenciou a vantagem da inclusão de uma membrana elastomérica para 

amortecer a transferência de tensões elevadas do implante para o osso alvéolar. Estas podem 

fracturar constantemente o tecido ósseo circundante ao implante. O uso de uma membrana 

elastomérica pode simular o efeito do LPD, tendo por isso, um papel importante no processo 

de remodelação óssea, garantido assi o sucesso a médio e longo prazo do implante dentário. 

 

6.3 Extensometria 

Ao contrário do que se obtém com a técnica experimental descrita na secção anterior, esta apenas 

fornece os valores da deformação em pontos da superfície da estrutura de estudo, não dando por 

isso informação global do campo de deformações. No entanto, esta técnica tanto pode ser 

aplicada em modelos da estrutura a estudar, como nela própria.  

Existem vários tipos de extensómetros, baseados em diferentes princípios físicos, mas sem dúvida 

que são os extensómetros de resistência eléctrica os mais utilizados na análise experimental de 
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tensões. Os extensómetros ainda podem ser divididos em extensómetros de resistência, de 

capacitância e de indutância, sendo estes dois últimos menos comuns e são muitas vezes 

utilizados como transdutores. Para o segundo tipo, é utilizado um condensador de placas planas 

paralelas e a deformação pode ser medida de três formas; 1) alterando a distância entre as placas 

do condensador; 2) movendo uma das placas transversalmente em relação à outra; 3) movendo 

um corpo com uma constante dieléctrica maior do que a do ar entre as placas. Para o terceiro tipo, 

é utilizado um transformafor diferencial linear, composto por três bobinas. Quando ocorre uma 

deformação vai haver um movimento relativo entre as bobinas, o que vai alterar a indutância 

mútua. Estes dispositivos, devido ao seu modo de funcionamento, são afectados pela presença de 

campos magnéticos. O primeiro tipo de extensómetro e o mais importante, baseia-se na alteração 

da resistência eléctrica de um material quando está sujeito a uma força. Foi Lord Kelvin quem, em 

1856, descobriu o princípio de funcionamento dos extensómetros de resistência eléctrica [4], tendo 

verificado que a resistência eléctrica de dois fios, um de cobre e outro de ferro, aumentava de 

acordo com a tensão aplicada. Ainda observou que o fio de ferro apresentava uma variação na 

resistência maior do que o fio de cobre, para a mesma tensão aplicada. Nessas experiências foi 

utilizada a ponte de Wheatstone para medir a variação da resistência eléctrica, estabelecendo três 

princípios básicos: 

i) a resistência dos fios varia em função da tensão; 

ii) materiais diferentes têm diferentes sensibilidades; 

iii) a ponte de Wheatstone pode ser empregue para medir a variação de resistência, com 

precisão. 

Este tipo de extensómetro não só é fácil e rápido de utilizar, como também dá bons resultados 

para deformações na superfície de um corpo.  

A resistência R de um condutor eléctrico, de comprimento l e secção recta A, é dada por: 

A
lR ρ=          (6.4) 

onde ρ representa a resistividade eléctrica do material. A partir desta equação é possível 

determinar a variação da resistência em função dos outros parâmetros, dada por: 

A
dA

l
dld

R
dR

−+=
ρ
ρ

        (6.5) 

O termo dA corresponde à variação da secção recta do condutor e é devida à deformação 

transversal, que por sua vez é igual a ldl /ν− , onde ν representa o coeficiente de Poisson. Por 
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outro lado, a variação da secção recta também vai depender da variação do diâmetro do fio, dado 

por:  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

l
dldd if ν1         (6.6) 

onde di e df representam respectivamente o diâmetro inicial e final do fio. Pode-se então escrever 

que a variação da secção é dada por: 

l
dl

l
dl

l
dl

A
dA ννν 22 2 −≈⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+−=

2

      (6.7) 

Substituindo a equação 5.7 em 5.5, obtém-se que a variação da resistência eléctrica, dada por: 

( ν
ρ

)ρ 21++=
l
dld

R
dR

       (6.8) 

Esta última equação pode ser reescrita por forma a definir uma grandeza SA, que representa a 

sensibilidade da liga metálica com a deformação usada na fabricação do extensómetro: 

ε
ρρν

ε
/21/ dRdRS A ++==       (6.9) 

A sensibilidade da liga metálica à deformação não é mais do que a razão entre a variação relativa 

da resistência com a deformação ε aplicada. Desta última equação é possível verificar que a 

sensibilidade de uma liga à deformação depende de dois factores:  

i) da alteração das dimensões do condutor (liga metálica), expressa pelo termo ν21+ ;  

ii) da alteração da resitência específica, expressa pelo termo 
ε

ρρ /d
.  

Resultados experimentais mostraram que SA varia entre 2 e 4, para a maioria das ligas metálicas e 

entre 12,1(níquel) e 6,1(platina) para os metais puros. Pensa-se que esta diferença da resistência 

específica esteja relacionada com o número de electrões livres e com a sua mobilidade. Na tabela 

6.1 são apresentados os valores da sensibilidade e composição química de algumas ligas mais 

utilizadas no fabrico de extensómetros.  

Estes valores apresentados para a sensibilidade podem não ser constantes. dependendo do grau 

de impurezas que a liga contém e do intervalo da deformação considerado para medir SA. 
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Material  Composição (%) SA

Constantan 45 Ni; 55 Cu 2,1 

Nicrómio V 80 Ni; 20 Cr 2,1 

Isoelastico 36 Ni; 8 Cr;0,5 Mo; 55,5 Fe 3,6 

Karma 74 Ni; 20 Cr; 3 Al; 3 Fe 2,0 

Armour D 70 Fe; 20 Cr; 10 Al 2,0 

Platina/tungsténio 92 Pt; 8 W 4,0 

Tabela 6.1: Sensibilidade com a deformação e composição química de ligas utilizadas no fabrico 

de extensómetros de resistência eléctrica. 

 

A maior parte dos extensómetros utilizados são fabricados em constantan e para esta liga a 

sensibilidade é constante para uma gama grande de deformações. Esta liga também tem a 

particularidade de ter uma resistividade alta ( m.49,0 Ω= μρ ) e ser estável termicamente. 

A partir da definição de sensibilidade da liga pode-se ainda definir a sensibilidade do 

extensómetro. Como já foi referido anteriormente, numa análise experimental de tensões, mede-se 

pontualmente as deformações à superfície do corpo. Desta forma, o extensómetro em roseta vai 

dar uma leitura que é a soma de três componentes: uma na direcção axial, outra na direcção 

transversal e outra componente de corte, são elas xxε , yyε e xyγ , dadas por: 

x
u

xx ∂
∂

=ε  
y
v

yy ∂
∂

=ε  
y
u

x
v

xy ∂
∂

+
∂
∂

=γ      (6.10) 

onde u e v representam os deslocamentos nas duas direcções consideradas. 

Segundo a direcção transversal, pode-se definir a sensibilidade  do extensómetro como: tK

a

t
t S

S
K =           (6.11) 

onde  representa a sensibilidade para deformações transversais e  representa a 

sensibilidade para deformações axiais. Por último, a sensibilidade do extensómetro  é definida 

como: 

tS aS

gS

( )tag KSS 01 ν−=         (6.12) 
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Se não for considerada a sensibilidade transversal do extensómetro, o erro que se comete nas 

leituras é dado por: 

( ) ( %100
1

/

0

0

t

att

K
K

ν
νεε

−
+

=Ε )        (6.13) 

donde resulta que o erro cometido pode ser significativo quando  e tK at εε /  são ambos grandes. 

O desempenho dos extensómetros, nomeadamente a precisão e a estabilidade das medidas 

efectuadas, depende de vários factores. Desses factores, uns são intrínsecos ao próprio 

extensómetro e outros são extrínsecos. No primeiro caso teremos o efeito da temperatura, 

traduzido pelo coeficiente de expansão térmica; a linearidade da variação da resistência do 

extensómetro em função da deformação; o seu limite máximo de elasticidade; a dissipação de 

calor; a sua resposta dinâmica e a sua estabilidade ao longo do tempo. 

A alteração da temperatura ambiente pode afectar a sensibilidade da liga metálica, alterar as 

dimensões da grelha metálica do extensómetro (Δl/l = αΔT), as dimensões do material de base 

também podem alterar (Δl/l = βΔT) e a resistência também pode variar devido ao efeito do 

coeficiente de temperatura na resistividade da liga metálica (ΔR/R = γΔT). A temperatura também 

pode aumentar devido ao efeito de Joule no extensómetro e vai depender tanto da intensidade de 

corrente que nele passa como da diferença de potencial aplicada no circuito. 

Para cada aplicação deve ser escolhido o extensómetro adequado aos valores a serem medidos, 

isto é, cada extensómetro tem um intervalo de leitura de deformação. Esse intervalo depende do 

comprimento do extensómetro, da liga utilizada e do tipo de cola empregue. No caso dos 

extensómetros mais comuns que são de constantan, numa folha de poliamida, o seu limite 

máximo de deformação permitido é de 5% ε.  

Para análises de deformações em ensaios dinâmicos é necessário o conhecimento da resposta 

em frequência do extensómetro. Isto significa que é necessário saber ao fim de quanto tempo o 

extensómetro responde a uma deformação, devido ao seu comprimento e à sua espessura. Esse 

tempo pode ser determinado por: 

6

1

0 101,0 −+= x
c
l

t         (6.14) 

onde l0 é o comprimento do extensómetro e c1 é a velocidade de propagação da onda de 

deformação. Para ondas de deformação de grande velocidade pode-se assim desprezar a sua 

variação com o tempo. 
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A configuração dos extensómetros foi sofrendo alterações ao longo do tempo. Inicialmente eles 

eram compostos por fios esticados entre dois suportes, um fixo e outro móvel. Mas com esta 

configuração, o extensómetro tinha um comprimento considerável. A solução para o problema 

passou por construí-los em forma de grelha ou com enrolamento do tipo bobina. Hoje em dia, são 

constituídos por grelhas metálicas, fotodepositadas numa fina folha de poliamida (figura 6.12), 

permitindo que sejam facilmente colados na superfície da estrura de estudo. 

 

Figura 6.12: Exemplos de extensómetros. 

 

Como estes extensómetros são muitos frágeis e susceptíveis de sofrerem deformações, devem 

ser colados numa superfície do corpo de estudo que seja o mais plana possível, caso contrário 

poderá induzir ao aparecimento de uma deformação inicial e que se vai sobrepor às leituras. A 

existência dessa deformação residual pode ser verificada quando não estão a ser aplicadas forças 

à estrutura, caso o sinal é nulo, então isso significa que não há tensões residuais. As colas 

utilizadas podem ser de epóxido, cerâmicas ou cianocrilato, sendo esta última a mais utilizada. 

Após a colagem deve-se esperar sempre algum tempo para que o processo de polimerização da 

cola ocorra completamente. O processo de colagem dos extensómetros deve ser cuidadoso e 

rigoroso, pois disso depende a transmissão e aquisição da onda de deformação da estrutura, pelo 

extensómetro, sem que ocorra distorção do sinal. 

Considerando que um extensómetro é um transdutor que converte a deformação numa variação 

de resistência eléctrica, é necessário a utilização de um circuito eléctrico para obter o sinal e 

posteriormente amplificá-lo e fazer o seu processamento digital (figura 6.13). O circuito utilizado é 

a ponte de Wheatstone, em que as variações de resistência são convertidas num sinal eléctrico de 

variação de tensão. 

A ponte de Wheatstone é composta pelas resistências R2, R3 e R4, sendo a posição da quarta 

resistência ocupada pelo extensómetro (representado por Ext. na figura 6.13). O sinal de saída 

que se pretende medir vai ser o valor correspondente a ΔE. 
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A

R2 

R3 R4 

Aquisição de sinal Amplificação 

Ext. 

ΔE 

ΔV 

B

Figura 6.13: Esquema representativo da ponte de Wheatstone e do sistema de leitura. 

 

Por exemplo, aplicando as leis dos nós e das malhas ao circuito, a queda de potencial na 

resistência R1, representada por VAB, é dada por:  

V
RR

RVAB
21

1

+
=         (6.15) 

Considerando que no início, antes de se efectuarem as leituras, a ponte está equilibrada, ou seja 

ΔE=0 , temos então que: 

R1R3=R2R4          (6.16) 

Então quando há variação das resistências, o sinal de saída ΔE também varia e será dado por: 
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Os sinais medidos por meio de circuitos com extensómetros são em geral inferiores a 10 µV por 

µm/m de deformação, logo deve-se ter em conta o desenho do circuito eléctrico, para prevenir o 

aparecimento de ruído no sinal eléctrico. Maioritariamente o ruído eléctrico que se possa gerar é 

devido à presença de campos electromagnéticos. 
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6.3.1 Modelo experimental 

Como já foi referido anteriormente, o dente está viscoelasticamente fixo ao osso alveolar por meio 

do LPD, promovendo uma contínua adapatação dos dentes, por meio de micromovimentos e 

amortecendo a transferência das forças funcionais para o osso alveolar.  

Neste estudo experimental, foi testada a influência, no mecanismo de transferência de carga, da 

inclusão de um elemento elastomérico num implante convencional. O estudo consistiu na 

comparação das deformações entre dois implantes dentários, um designado por implante 

convencional e o outro, que contém uma membrana elastomérica com 0.5 mm de espessura ente 

o pilar do implante e a coroa cerâmica, designou-se por implante não convencional. Foram 

utilizados dois implantes dentários da marca Nobel Biocare, Brånemark System, modelo standard, 

com 15 mm de comprimento e 3,75 mm de diâmetro. Os dois implantes foram roscados numa 

mandíbula cadavérica de um indivíduo com cerca de 50 anos, segundo o protocolo estabelecido, 

com um momento torsor máximo de 35 N.cm. Na figura 6.14 pode ver-se a imagem de uma 

radiografia (obtida com uma Odontorama a 3mA e 55 kV) da mandíbula implantada, com o 

pormenor de um dos implantes.  

              

Implante

Osso 

Figura 6.14: Imagem radiográfica da mandíbula com os implantes. 

 

Os implantes foram roscados na maníbula na posição correspondente entre os dentes caninos e 

pré-molares, tendo o cuidado para não atravessar nenhum espaço trabecular oco, dado que a 

mandíbula se encontrava já desidratada. 

Foram colados quatro extensómetros da marca LY41 3/350 Hottinger Baldwin Messtechnik, dois 

na face interior da mandíbula e os outros dois na face exterior, como se pode ver na figura 6.15. 

Os extensómetros utilizados foram de 350 Ω, uma vez que desta forma a intensidade de corrente 

é mais baixa e por isso dissipa-se menos calor, para além de também serem mais estáveis. Houve 
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o cuidado para que os extensómetros fossem colados em zonas o mais planas possível, para 

evitar o aparecimento de tensões resultantes do encurvamento da superfície, embora tal fosse 

difícil sobretudo na face interior da mandíbula. Como se pode ver na figura 6.15, os extensómetros 

foram colados na direcção do eixo longitudinal do implante da direita e ligeiramente desviados do 

eixo para o implante da esquerda. Com esta colocação dos implantes pretendeu-se ver a 

atenuação da deformação transmitida ao longo da mandíbula.  

Figura 6.15: Colocação dos extensómetros na superfície da mandíbula: esquerda – face exterior; 

direita – face interior. 

 

Dado que se pretendeu estudar o efeito das forças oclusais transferidas dos implantes para o 

osso, a carga foi simulada pela queda, por gravidade, de um pequeno cilindro de aço com 40 mm 

de comprimento e com uma massa de 25g (figura 6.16). Como se pretendeu fazer a comparação 

entre as deformações medidas para os dois tipos de implantes, só se considerou a queda da 

massa de uma mesma altura de 700 mm, correspondendo a uma energia de impacto de 0,17 J 

(0.025x9.8x0.7). Foram ainda considerads duas direcções de carga aplicada, uma na vertical 

(carga de compressão) e outra oblíqua, com o tubo-guia a formar um ângulo de 50º com a base de 

suporte da mandíbula. Foram ainda realizadas cinco medidas e verificou-se que não houve 

diferenças significativas, ou seja, havia repetibilidade dos resultados obtidos. A mandíbula ficou 

assente numa base de silicone para evitar um contacto rigído com o meio circundante, durante o 

impacto da massa.  

Na figura 6.17 pode ver-se um esquema onde se evidencia a colocação dos extensómetros na 

mandíbula, assim como a localização da membrana de silicone utilizada. 
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Tubo-guia 

Massa 

Coroa cerâmica 

Extensómetro 

Base de suporte 

Mandíbula 

Implante dentário 

Figura 6.16: Fotografia da montagem experimental. 

 

Figura 6.17: Esquema da montagem experimental, com evidência da colocação dos 

extensómetros e da membrana de silicone na coroa dentária. 
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O sinal eléctrico (diferença de potencial) foi amplificado e registado num computador através de 

uma placa de aquisição de dados modelo Gage CompuScope 1012/Pci, com dois canais de 12 

bits/canal, efectuando 20 mil amostras/canal em cada segundo. A necessidade do uso do 

amplificador, com um ganho de 1:3000 é justificado pelo facto dos sinais medidos serem muito 

baixos, o que de outra forma seria difícil a sua medição. Os extensómetros foram ligados em 

quarto de ponte de Wheatstone ao sistema de aquisição de dados. Este critério é o mais ajustado 

à medição de extensões provenientes de fenómenos dinâmicos. Os sinais lidos através da placa 

de aquisição foram convertidos em valores de extensão por meio de curvas de calibração, obtidas 

em testes dinâmicos e estáticos com forças conhecidas. A conversão do valor da deformação em 

função da carga aplicada foi efectuada, para testes estáticos, com uma ponte de medida que dá o 

valor directo da deformação, quando se introduz o valor de sonda fornecido pelo fabricante. Foram 

depois realizados testes dinâmicos para obter a relação entre a carga aplicada e o valor do sinal 

eléctrico, obtido em mV. Dado que os ensaios foram realizados sobre o mesmo implante, só se 

obtiveram as curvas de calibração para esse implante, para os dois casos de estudo considerado, 

ou seja, com e sem membrana elastimérica. As curvas obtidas foram: 

 

07,08,3 +Δ= Vε   (sem membrana)    (6.18) 

07,01,3 +Δ= Vε   (com membrana)    (6.19) 

 

6.3.2 Resultados e discussão 

Foi realizado um primeiro ensaio dinâmico sobre cada um dos implantes. Este ensaio foi realizado 

para uma carga aplicada em compressão, produzida pela queda de uma massa de uma altura de 

700 mm. Os resultados obtidos são apresentados nas figuras 6.18 e 6.19, para os implantes sem 

e com membrana elastomérica, respectivamente. 

Da observação destes dois gráficos, resulta que, tanto num implante como noutro, os valores das 

extensões registados são inferiores para o extensómetro colocado na face interior da mandíbula. 

Isto deve-se, em parte, ao facto da mandíbula, por um lado, não apresentar uma estrutura óssea 

interna homogénea, comprovado pela radiografia da figura 6.14 e por outro lado, não transmitir as 

forças de modo uniforme devido à sua própria geometria e também o facto dos extensómetros não 

estarem simetricamente colocados em relação ao implante. 

Uma outra observação que ressalta da análise destes dois gráficos é que se verifica-se que a 

deformação registada no extensómetro na face externa apresenta dois picos, que resultam da 

sobreposição entre as ondas de deformação transmitida e reflectida, geradas pelo primeiro 

impacto da massa e por um pequeno ressalto que ocorre posteriormente. 

 181



6. Biomecânica do sistema osso-implante: estudos experimentais 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Figura 6.18: Variação da extensão, em função do tempo, para uma carga aplicada em 

compressão, sobre o implante convencional. 

 

 

Figura 6.19: Variação da extensão, em função do tempo, para uma carga aplicada em 

compressão, sobre o implante não convencional. 
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Por forma a ser possível determinar o efeito da membrana elastomérica no mecanismo de 

transferência de carga, entre o implante e o osso alvéolar, é apresentado na figura 6.20 a 

comparação entre os dois sistemas, para o extensómetro colocado na face externa da mandíbula. 

A comparação na face interna é apresentada na figura 6.21. 

 

Figura 6.20: Comparação da extensão medida pelo extensómetro colado na face exterior da 

mandíbula para uma carga aplicada em compressão, sobre os dois tipos de implantes. 

 

Figura 6.21: Comparação da extensão medida pelo extensómetro colado na face interior da 

mandíbula para uma carga aplicada em compressão, sobre os dois tipos de implantes. 
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Pode-se observar que tanto num caso como noutro, a inclusão da membrana não altera a forma 

da onda, ou seja, o campo de deformações induzido no osso mantém a mesma distribuição, só 

varia a intensidade do mesmo. Para o sistema de implante não convencional houve uma redução 

da deformação medida de 85% para o extensómetro colado na face exterior e de 88% para a face 

interior [7]. 

Os valores máximos e médios das deformações estão representados na figura 6.22. 

 

Figura 6.22: Comparação dos valores máximos e médios da deformação para os dois sistemas de 

implantes dentários medidos pelos dois extensómetros. 

 

As diferenças relativas entre os valores máximos da deformação, para os extensómetros exterior e 

interior são, respectivamente, 38% e 28%. Comparando os valores médios das deformações, a 

diferença é respectivamente de 50% e de 44%. 

Do ponto de vista fisiológico, a face interior da mandíbula está sujeita a deformações de tracção, o 

que pode ser verificado pela aplicação de uma carga com direcção oblíqua. Esta situação de 

aplicação da carga está mais próxima da situação real, de acordo com os contactos oclusais que 

se estabelecem entre os dentes opositores considerados.  

Foi aplicada uma carga oblíqua, com a inclinação de 50º em relação à horizontal, simulada pela 

queda da mesma massa e da mesma altura de 700 mm. Os resultados obtidos, para os dois 

sistemas de implantes estudados, mostram que a face interior da amandíbula está sujeita a 

deformações de tracção, enquanto que a face externa está sujeita a deformações de compressão, 

como se pode ver na figura 6.23. 
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Figura 6.23: Distribuição da extensão em função do tempo para uma carga aplicada na direcção 

oblíqua (50º em relação à horizontal). 

 

Com este tipo de carregamento efectuado é possível separar as componentes de flexão e de 

compressão, do campo de deformação induzido no osso. Da separação destas duas componentes 

resulta que a componente de flexão é de 64% e a componente de compressão é de 77%. 

Subtraindo a componente de flexão obtém-se a distribuição em compressão, para os dois 

extensómetros, que está apresentada na figura 6.24. Da análise deste gráfico pode verificar-se 

que a componente de compressão é cerca de quatro vezes superior na face exterior, do que na 

face interior da mandíbula. 

Este estudo foi realizado com uma mandíbula cadavérica desidratada, pelo que os resultados aqui 

apresentados não representam valores reais de deformação, dado que o osso vivo, devido às 

suas propriedades viscoelásticas, amortece as cargas transmitidas do implante para o osso. Por 

outro lado, a fixação do implante na mandíbula não simula o caso deste estar osteointegrado, 

sendo mantido na sua posição pela sua rosca. 
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Figura 6.24: Comparação das componentes de compressão medidos pelos dois extensómetros 

para um carregamento oblíquo. 

 

Como o objectivo principal deste estudo consistiu em comparar e estudar o efeito da inclusão de 

uma membrana elastomérica no mecanismo de transmissão de carga entre o implante e o osso 

alvéolar, não se afigura como relevante esta consideração. 

 

6.3.3 Conclusões 

O estudo realizado evidenciou a importância da utilização de implantes que tenham uma 

membrana elastomérica para amortecer as forças oclusais transmitidas do implante para o tecido 

ósseo circundante, evitando picos de tensão que podem levar à laxação do implante. 

No que diz respeito à aplicação de forças oblíquas, mais consentâneas com uma situação in vivo, 

nem sempre estas induzem fenómenos de flexão relevantes no implante. A análise experimental 

permitiu-nos verificar que as extensões provocadas pela componente de compressão foram 

superiores às provocadas pela componente de flexão. Por outro lado, verificou-se em todas as 

situações de carga considerada que a face exterior da mandíbula está sujeita a deformações 

superiores às verificadas na face interior. 
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Futuramente, um estudo mais detalhado permitirá aferir com maior rigor as componentes das 

forças de oclusão e a sua influência sobre as extensões desenvolvidas à face da mandíbula, 

assim como também será possível aferir diferentes formas de inclusão da membrana e como isso 

poderá afectar o mecanismo de transferência de carga. 

 

6.4 Sensores de redes de Bragg em fibra óptica 

6.4.1 Introdução  

Os sensores ópticos têm uma vasta aplicabilidade, como por exemplo para medir deformações ou 

vibrações. O facto destes sensores serem imunes a campos electromagnéticos faz deles uma boa 

escolha para medições em meios hostis em que não seja possível utilizar sensores eléctricos, 

como por exemplo os extensómetros de resistência.  

De entre os sensores que se podem produzir em fibra óptica, são as redes de Bragg aqueles que 

têm tido uma maior utilização. Estas redes de difracção criadas baseiam-se na modulação 

periódica do índice de refracção do núcleo da fibra, na direcção longitudinal. A existência dessa 

rede faz com que haja a reflexão selectiva  duma banda estreita de luz incidente, centrada em 

torno de um comprimento de onda característico, designado por comprimento de onda de Bragg. 

As redes são sensíveis tanto a variações de temperatura como de tracção e compressão, que se 

traduzem pela alteração do valor do pico do comprimento de onda de Bragg. 

Actualmente, os sistemas existentes baseados em sensores de Bragg para medir deformações, 

ainda têm um custo elevado, o que os torna pouco competitivos em relação a outros sistemas 

como os extensómetros eléctricos. No entanto, as redes de Bragg apresentam algumas 

características interessantes, como é o facto de ser possível a gravação de várias redes numa 

mesma fibra, sem que haja perturbações nas medidas efectuadas. 

 

6.4.2 Perspectiva histórica 

As fibras ópticas e os dispositivos ópticos tiveram uma grande evolução, a partir da metade do 

século passado. Mas foi sem dúvida, com a descoberta da fotossensibilidade, por Hill e seus 

colaboradores em 1978 [8], durante a realização de uma experiência para estudar efeitos não-

lineares, que a aplicação das fibras como sensores passou a ser possível, com o desenvolvimento 

das chamadas redes de Bragg em fibra óptica (RBF). Nessa experiência, levada a cabo pelos 

investigadores, a luz de um laser de árgon era acoplada com uma fibra de sílica dopada com 

germânio. Eles verificaram que na extremidade oposta da fibra aparecia um padrão de 

interferência, devido à reflexão de Fresnel, formando uma onda luminosa estacionária no interior 
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do núcleo da mesma. Eles ainda verificaram que nos pontos de máxima intensidade (interferência 

constructiva) havia a alteração permanente e periódica do índice de refracção do núcleo da fibra. 

A esta propriedade, que algumas fibras apresentam após a exposição à radiação ultra-violeta, 

designou-se por fotossensibilidade e depende do tipo de material, da fonte óptica  e de alguns 

factores de preparação das amostras. A rede de difracão que fica gravada chama-se rede de 

Bragg e à técnica utilizada neste caso designa-se por gravação interna.  

Inicialmente as aplicações destas redes eram limitadas, em parte devido aos comprimentos de 

onda de funcionamento (resultante do laser de gravação de árgon) das redes não se encontrarem 

em regiões de interesse, como por exemplo o infra-vermelho próximo para aplicações em 

telecomunicações. Foi em 1989 que Meltz e seus colaboradores demonstraram ser possível a 

produção de redes de Bragg com qualquer perfil e período, pela técnica de interferometria [9]. Eles 

utilizaram fibras de sílicio com o núcleo dopado com germânio e verificaram que ocorria uma 

alteração do índice de refracção, quando as fibras eram expostas a radiação ultra-violeta, na faixa 

de comprimento de onda entre os 240 nm a 250 nm. Ficava desta forma, gravado no núcleo da 

fibra um padrão de interferência, dado que a casca como só tem silício, é transparente à radiação 

ultra-violeta. Ficou provado que as fibras de sílicio dopadas com germânio são fotossensíveis. 

Acredita-se que o fenómeno da fotossensibilidade, deste tipo de fibras, está associado a defeitos 

na rede cristalina, introduzidos pelos átomos de germânio. Por exemplo, um defeito do tipo GeO 

(um átomo de germânio está ligado a três de oxigénio e o quarto átomo é um átomo de silício ou 

germânio) leva ao aparecimento de uma banda de absorção, centrada em 240 nm, com uma 

largura espectral de aproximadamente 30 nm. Ora, como o comprimento de onda da banda de 

absorção é próximo do da radiação utilizada, vai-se formar um padrão de interferência. Pensa-se 

que seja este o mecanismo responsável pela fotossensibilidade [10]. 

 

6.4.3 Propriedades das Redes de Bragg 

A rede de Bragg uniforme é representada por uma modulação periódica do índice de refração, nco, 

do núcleo da fibra óptica. Os planos da rede têm período, Λ, constante. A radiação ao percorrer o 

núcleo da fibra, será reflectida por cada plano da rede e quando esta satisfaz a condição de 

Bragg, forma-se uma banda de absorção.  

A variação do índice de refracção da rede de Bragg, segundo a direção de propagação, z, pode 

ser descrita por [11]: 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

Λ
Δ+=

znnzn nu
π2cos        (6.20) 
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onde Δn representa a amplitude da perturbação induzida no índice de refracção, Λ representa o 

período de espaçamento da rede e z a direcção ao longo do eixo longitudinal da fibra.  

 

6.4.3.1 Comprimento de onda de Bragg 

A condição de Bragg requer que sejam satisfeitas tanto a conservação de energia como a 

conservação de momento linear.  

O vector de onda da rede tem direcção normal aos planos da rede e intensidade 2π/Λ, onde Λ é o 

período da rede, como se pode ver na figura 6.25. O vector de onda difractado tem valor igual em 

módulo e sentido oposto ao vector de onda incidente e para que haja interferência construtiva 

entre eles, a condição de conservação de momento linear pode ser escrita como: 

Λ
+=

πθ
λ
πθ

λ
π 222 msennsenn

id       (6.21) 

onde m é a ordem da difração. Para o caso das redes em fibra óptica m = -1 e considerando neff 

como o índice de refracção para cada modo de propagação ( )θsennn nueff = , a equação 6.21 

pode ser escrita: 

Λ
+=

π
λ
π

λ
π 222

,, mnn ieffdeff        (6.22) 

Simplificando esta última expressão, tendo em conta que o vector de onda reflectido se propaga 

em sentido contrário ao incidente, o comprimento de onda é dado por:  

( )Λ+= deffieff nn ,,λ         (6.23) 

Considerando que os dois modos, incidente e difractado têm o mesmo valor, chega-se à condição 

que permite determinar o comprimento de onda de Bragg: 

Λ= effB n2λ          (6.24) 

Esta última equação 5.24 mostra-nos que somente os comprimentos de onda iguais ou muito 

próximos do pico de ressonância de Bragg, serão reflectidos pela rede formada no núcleo da fibra, 

caso contrário serão transmitidos, como se pode ver na figura 6.25. 
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Figura 6.25: Representação da rede de Bragg e espectros associados [12]. 

  

Quando se faz incidir radiação de uma fonte óptica de banda larga, no núcleo da fibra, vai haver 

reflexão para uma banda estreita de comprimento de onda. O espectro reflectivo obtido é centrado 

no comprimento de onda de Bragg (figura 6.25). 

 

6.4.3.2 Sensibilidade das redes de Bragg com a deformação e temperatura 

O princípio básico de funcionamento dos sensores baseados em RBF consiste na medição do 

deslocamento espectral do comprimento de onda de Bragg λB, quando esta fica sujeita à acção de 

perturbações externas, como tensão ou temperatura, que levam ao aparecimento de elementos 

não nulos nos tensores foto-elástico e termo-óptico. A alteração do comprimento de onda de 

Bragg está associado as mudanças na periodicidade espacial, Λ, ou no índice de refracção 

efectivo, n

B

eff, da rede, sendo o deslocamento espectral dado por [13]: 

T
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Λ=Δ 22λ    (6.25) 

onde l é o comprimento da rede de Bragg e T  a temperatura. 

O primeiro termo da equação 6.25 representa o efeito da deformação sobre a rede, que 

corresponde à mudança no espaçamento da rede e consequentemente à alteração do índice de 

refracção, sendo igual a:  

( ) zeBB p ελλ −=Δ 1         (6.26) 
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onde ε representa a componente de deformação e pe representa a constante foto-elástica ecfetiva, 

definida como: 

([ 1211122
ppp

n
p eff

e +−= ν )]
2

( )

       (6.27) 

onde p11 e p12 são os componentes do tensor foto-elástico e ν é o coeficiente de Poisson. Para 

uma fibra de sílica estes componentes são iguais a: p11 = 0,113, p12 = 0,252, ν = 0,16. Substituindo 

estes valores nas equações 6.26 e 6.27 e sendo neff = 1,482, obtém-se  o valor de 1,2 pm de 

deslocamento espectral por 1 μ m/m de deformação. Para uma rede de Bragg com o comprimento 

de onda de 1550 nm [14], este valor de 1,2 pm corresponde à sensibilidade das rede de Bragg 

com a deformação. 

O segundo termo da equação 5.25 representa o efeito da temperatura na fibra óptica. A variação 

da temperatura faz variar o espaçamento da rede, devido à expansão ou contracção térmicas, 

resultando na alteração do índice de refracção. O deslocamento espectral resultante é então dado 

por: 

TnBB Δ+=Δ Λ ααλλ        (6.28) 
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1α  é o coeficiente de expansão térmica para a fibra (aproximadamente igual 

a 0,55 x 10-6 oC-1 para a sílica). O valor ⎟⎟
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1α  representa o coeficiente termo-óptico 

e é aproximadamente igual a 8,6 x 10-6 oC-1, para uma fibra com núcleo de sílica dopada com 

germânio. Substituindo estes valores na equação 5.28 obtém-se o valor de 13,7 pm/ºC, para uma 

rede com comprimento de onda de Bragg em 1550 nm [14]. Este valor de 13,7 pm/ºC corresponde 

à sensibilidade das redes de Bragg com a temperatura. 

 

6.4.4 Gravação de redes de Bragg 

As redes de Bragg podem ser gravadas nas fibras, por processos diferentes, sendo as técnicas 

principais as interferométricas e de máscara de fase e a combinação entre as duas. Para a 

fabricação de redes pela técnica interferométrica, a mais difundida é a técnica holográfica. No 

entanto, hoje em dia a técnica mais utilizada é a máscara de fase, não só devido à simplicidade da 

montagem experimental necessária e cuidados relativos à coerência do feixe utilizado, como 

também à capacidade de reproductibilidade do sistema. 
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6.4.4.1 Interferometria 

Nesta técnica, um feixe de radiação ultravioleta coerente é dividido em dois com intensidades 

iguais, como se pode ver na figura 6.26. Em seguida, os feixes são recombinados, pela utilização 

de espelhos, criando um padrão de interferência no núcleo da fibra.  

 

 

Figura 6.26: Esquema representativo da montagem experimental para a gravação de redes pelo 

método interferométrico [12]. 

 

O período Λ da rede de Bragg formada por este processo, é igual ao período do padrão de franjas 

de interferência e vai depender do comprimento de onda da radiação ultra-violeta incidente 

utilizada, UVλ , e do ângulo entre os feixes interferentes, sendo dado por: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=Λ

2
2 θ

λ

sen

UV          (6.29) 

É possível alterar a montagem experimental por forma a que o ângulo entre os feixes interferentes 

se altere, assim como também se pode variar o comprimento de onda da radiação incidente 

utilizada por forma a que seja possível ter redes de Bragg com diferentes períodos. Na realidade o 
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que acontece é que o comprimento de onda da fonte tem um valor bem definido, o que constitui 

uma limitação deste processo. 

 

6.4.4.2 Máscara de Fase 

A máscara de fase é um elemento difractor utilizado em transmissão e que é obtido por 

fotolitografia. Nesse elemento, são gravados sulcos num substracto de sílica, que posteriormente 

são cobertos por uma camada metálica de tungstênio ou de crómio, sobre a qual é, por último, 

depositado um verniz fotossensível. 

O feixe de radiação ultra-violeta incidente ao atravessar a máscara é difractado e por sua vez os 

feixes difractados vão interferir, como se pode ver na figura 6.27. Com a radiação ultra-violeta em 

incidência normal, a radiação difractada é dividida nas ordens m = 0 e ± 1. O padrão de 

interferência criado na fibra corresponde aos feixes difractados de ordens ± 1. O período da rede Λ 

é dado por [15]: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=Λ

2
2 m

UV

sen
θ

λ
        (6.30) 

onde θm é o ângulo da ordem m difratada, λUV o comprimento de onda da radiação ultra-violeta 

incidente. 

 

 

Figura 6.27: Esquema representativo da montagem experimental para a gravação de redes pelo 

método da máscara de fase [12]. 
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O período da rede está ainda relacionado com o período da máscara de fase utilizada, sendo igual 

a: 

2
pmΛ

=Λ          (6.31) 

Como se pode verificar a partir desta última relação, o período da rede não depende do 

comprimento de onda da radiação utilizada, o que constitui uma vantagem deste método sobre o 

anterior. A obtenção de diferentes redes de Bragg com diferentes períodos é possível, mediante a 

utilzação de máscaras de fase com períodos diferentes. 

 

6.4.4.3 Interferometria com máscara de fase 

Nesta técnica de gravação a máscara de fase é utilizada como divisora do feixe incidente e é ela 

quem pré estabelece o comprimento de onda de reflexão da rede. 

A montagem utilizada para este método de gravação de redes está representada na figura 6.28. O 

feixe de luz ultra-violeta incidente é difratado para as ordens m=±1, pela máscara de fase. Em 

seguida, os feixes difractados são recombinados pelos espelhos E3 e E4, criando um padrão de 

interferência no núcleo da fibra. O feixe de ordem m=0 da máscara é bloqueado por meio da 

colocação de um anteparo opaco na sua frente. 

 

 

Figura 6.28: Esquema da montagem utilizada para gravação de redes de Bragg pelo método 

interferométrico com máscara de fase [12]. 
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Nesta montagem, o comprimento de onda reflectido pela rede gravada, λB, é determinado pelo 

ângulo entre os feixes interferentes, θ

B

m, e pelo comprimento de onda do laser de gravação, λUV, 

[9], sendo igual a: 

2
m

effUV
B

sen

n
θ

λ
λ =          (6.32) 

onde neff é o índice de refração efectivo da fibra. Neste tipo de técnica é possível gravar redes de 

Bragg com diferentes comprimentos de onda, alterando para isso a aposição dos espelhos E3 e 

E4 da montagem da figura 6.28. 

 

6.4.5 Sistemas de monitorização de redes de Bragg 

A monitorização da resposta de uma rede de Bragg pode ser feita mediante várias técnicas. Sobre 

a fibra óptica faz-se incidir um feixe de uma fonte óptica de banda larga (sinal de entrada), tais 

como díodos emissores (LED, ELED) ou uma fonte de emissão espontânea amplificada (ASE) e 

depois é colectado o feixe reflectido (sinal de saída). 

A forma mais simples de analisar o sinal de saída é através da medição da frequência da rede, por 

meio de um analisador de espectros (OSA). Esta técnica apresenta vantagens tais como alta 

precisão, é independente de calibração em intensidade óptica e tem capacidade de multiplexação 

de vários sensores. No entanto, o dispositivo óptico OSA é muito dispendioso.  

Uma outra técnica utilizada é a detecção homódina ou heteródina, em que neste caso se mede a 

diferença de fase entre o sinal de entrada e o sinal de saída. Esta é também uma técnica precisa, 

no entanto, tanto o sistema óptico, quanto o sistema de detecção necessitam ser muito estáveis. 

A utilização de redes de Bragg como sensores pressupõe a aquisição do sinal, proveniente dos 

transdutores ópticos. Essa aquisição pode ser feita a partir da técnica de desmodulação do sinal 

em intensidade, utilizando para o efeito uma fonte de luz sintonizável e filtros ópitcos. A 

desmodulação do sinal em intensidade, comparativamente a outros tipos de desmodulação em 

frequência, apresenta um comportamento melhor no caso de sinais dinâmicos. 
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6.4.5.1 Sistema de leitura de redes de Bragg para medidas estáticas e 
dinâmicas 

Foi desenvolvido um sistema baseado na detecção por intensidade óptica, em que são feitas 

várias compensações, nomeadamente para as flutuações de potência da fonte óptica, para as 

ligações e curvaturas das fibras ópticas.  

O sistema de leitura das redes de Bragg é composto por três módulos: circuito emissor, circuito 

óptico e circuito de desmodulação [16]. O circuito emissor é constituído por uma fonte de corrente 

modulada por uma onda sinusoidal, a 2 kHz. O sinal resultante é aplicado a um ELED (edge-

emitting LED) (LUMINENT - MREDSPF5003-1) com comprimento de onda central de 1540 nm e 

FWHM de 60 nm. A temperatura do ELED é controlada por um termo elemento Peltier, por forma a 

aumentar a estabilidade da fonte óptica. Na figura 6.29 está representado um esquema do circuito 

óptico utilizado [17].  

 

Figura 6.29: Circuito óptico para leitura de redes de Bragg. 

 

Neste circuito são utilizadas duas redes de Bragg com comprimento de onda semelhantes. Uma 

das redes é o sensor e a outra funciona como um filtro. 

No circuito implementado, a luz proveniente da fonte óptica de banda larga (LED) passa através 

do acoplador óptico AC1 para a rede sensora. Esta por sua vez, vai reflectir a luz na sua banda de 

funcionamento e vai ser direccionada para o segundo acoplador AC2. Neste acoplador, o sinal 

proveniente da rede sensora é dividido, indo uma parte directamente para o fotodetector PH2 

((THORLABS – FGA04 InGaAs) e a outra parte passa através da rede de referência e é colectado 

no fotodetector PH1 (THORLABS – FGA04 InGaAs), sendo também utilizado como referência 

para corrigir eventuais flutuações da potência óptica. Quando a rede sensora é submetida a uma 
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deformação ou a uma variação de temperatura externas, o seu comprimento de onda de Bragg 

altera-se, deixando de estar em sintonia com a rede de referência. A potência óptica recebida no 

fotodetector PH1 é diferente, sendo essa alteração proporcional à variação da sobreposição entre 

as duas bandas espectrais. 

A razão entre as potências ópticas colectadas nos dois fotodetectores (PH1/PH2) é proporcional 

ao valor da grandeza que se pretende medir. A resolução com que se efectua a medida é 

determinada pela relação sinal-ruído do sinal reflectido pelo sensor e pelas larguras de banda das 

redes de referência (filtro) e sensora. 

O sistema efectua medidas para um intervalo espectral onde ocorre a máxima e a mínima 

convolução entre os espectros de reflexão da rede sensora e o de transmissão da rede de 

referência, como se pode ver na figura 6.30. A área a preto, que corresponde à zona de 

sobreposição entre os dois espectros representa a região rejeitada pelo filtro. Sendo assim, há 

uma correspondência unívoca entre o valor de potência óptica e a variação do espectro da rede 

sensora associada. 

 

Figura 6.30: Representação dos espectros do sistema de leitura, das redes de referência (filtro) e 

do sensor [12]. 

 

A escolha da rede de referência, quanto ao seu perfil espectral, vai ser determinante para o tipo e 

qualidade das medidas efectuadas. Por exemplo, quando se pretendem efectuar medidas 

dinâmicas em que se espera um grande deslocamento expectral da rede sensora, deve-se utilizar 

uma rede de referência com uma largura espectral maior, para que continue a haver sobreposição 

dos espectros. No entanto, quando a largura espectral da rede de referência é grande, o sistema 

de leitura perde sensibilidade. Por outro lado, para maior resolução da medição utiliza-se uma 
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rede com largura espectral menor, mas isso vai limitar o intervalo de leitura de medições 

dinâmicas.  

O controlo do comprimento de onda de Bragg da rede de referência pode ser feito por variação 

térmica, fixando-a a um termo-elemento Peltier. Em algumas aplicações deste trabalho, foi 

utilizado um Peltier devido à sua melhor disponibilidade comercial, embora apresente maior tempo 

de resposta por causa das características térmicas. A medida é realizada fazendo com que as 

duas redes de Bragg mantenham seus espectros sintonizados. Para a aplicação de interesse, ou 

seja, para medidas de vibração, preferiu-se que os espectros estivessem parcialmente 

sobrepostos, conforme indicado na figura 6.30. Essa situação produz valor constante de tensão na 

saída do sistema e, quando a rede de Bragg sensora sofre deformação, o sinal de tensão na saída 

do aparelho sofre alteração proporcional. 

 

6.4.5.2 Caracterização do sistema de desmodulação 

A compensação de flutuação de potência ótica do sistema feita pelo divisor analógico foi avaliada 

com a inserção de um atenuador óptico regulável entre o acoplador óptico AC1 e a rede sensora. 

A medida foi realizada com o ajuste discreto do atenuador a valores pré-estabelecidos de 

atenuação e os sinais de tensão correspondentes eram medidos.  

Os sinais produzidos por PH1, PH2 e o sinal resultante de sua divisão são mostrados na figura 

6.31.  
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Figura 6.31: Sinais monitorizados em PH1, PH2 e na saída do divisor com a inserção de 

atenuação no sinal óptico [12]. 
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Os pontos medidos na saída do sistema para cada valor de atenuação têm um desvio padrão igual 

a 0.0279 V. A curva de ajuste linear do sinal de saída do sistema é dada por: 

3,223 0,023outV = − A         (6.34) 

onde A é a atenuação. O desvio padrão do ajuste, 27.9 mV, implica em imprecisão de deformação 

e temperatura de aproximadamente 18 μm/m e 2 ºC, respectivamente. 

Os resultados obtidos demonstram que o equipamento desenvolvido é capaz de operar com o 

sinal atenuado até 2.5 dB. Como o coeficiente de atenuação da fibra óptica monomodo é de 

aproximadamente 0.25 dB/km, desprezando perdas de emendas e ligações, comprovou-se a 

possibilidade de utilização do sistema para medidas a distâncias de aproximadamente 10 km sem 

a necessidade de ajuste nos ganhos dos amplificadores. 

 

6.4.6 Redes de Bragg em fibras de alta bi-refringência 

A fabricação de redes de Bragg e o seu uso com sensores, assim como o dispositivo necessário 

para o sistema de leitura, foi descrito nas secções anteriores. Os sensores descritos 

anteriormente, permitem a medição de deformações segundo uma única direcção, dado que se 

descreveu a utilização de fibras simples. Essas fibras são compostas por um núcleo de sílica 

dopada com germânio com secção circular e por uma casca de sílica, que envolve esse núcleo. 

Existem outros tipos de fibras que apresentam índices de refracção diferentes para duas direcções 

perpendiculares, fenómeno designado por birrefringência. A birrefringência nas fibras ópticas pode 

ser devida à geometria do núcleo ou por criação de uma tensão anisotrópica no núcleo, sendo 

esta última mais eficaz [18]. Na figura 6.32 pode ver-se os três principais tipos de fibras de alta 

birrefringência (fibras  HiBi). A anisotropia dos índices de refracção são produzidas quer por um 

núcleo elíptico (figura 6.32 (a)), sendo essas fibras designadas por IEC (Internal Elliptical 

Cladding), quer pela inclusão de regiões que induzem uma tensão assimétrica no núcleo, ou com 

a inclusão de bastões (figura 6.32 (b) - fibras PANDA – Polarization maintaining AND Absortion 

reducing) ou com lóbulos laterais em forma de gravata (figura 6.32 (c) – fibras Bow tie) [19]. 

Para estas fibras são considerados dois eixos que se definem como eixo rápido, segundo o qual o 

índice de refracção é mínimo e eixo lento, segundo o qual o índice de refracção é máximo. A 

birrefringência intrínseca (B) local das fibras pode ser definida como: 

( )yxyx CnnB σσ −=−=        (6.35) 
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onde  e  são os índices de refracção das direcções principais e xn yn xσ  e yσ  são 

respectivamente as tensões principais, para as direcções consideradas e C é uma constante 

fotoelástica que no caso de fibras de sílica é igual a 3.08x10-6 mm2/N com λ=1.5 μm [20]. 

 

Figura 6.32: Secções transversais dos três principais tipos de fibras de alta birrefringência: (a) - 

IEC; (b) - Panda; (c) - Bow tie. 

 

Quando se aplica uma força transversal F, a uma fibra HiBi, que faz um ângulo ϕ com o eixo lento 

X, como se pode ver na figura 6.33, a sua birrefringência passa a ter uma componente adicional 

dada por [21]: 

 
f

co
ext dL

KACFn
B

2
0

3

=         (6.36) 

onde A representa uma constante, C é a constante fotoelástica, K0 é a constante de propagação 

da luz no vazio, Lf é o comprimento de aplicação da carga F e d é o diâmetro da casca da fibra. A 

birrefringência total (B B

)

T) será então dada por: 

( 2122 2cos2 ϕextextT BBBBB −+=       (6.37) 

Quando uma rede de Bragg é gravada numa fibra HiBi, o período é o mesmo para os dois modos 

de polarização. No entanto, pelo facto dos índices de refracção, segundo o eixo rápido e lento, 

serem diferentes, resulta que o comprimento da onda de Bragg vai ser diferente para cada um dos 

modos. 
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Figura 6.33: Aplicação de uma força F a uma fibra birrefringente, com a indicação dos eixos 

principais. 

 

Quando uma fibra HiBi está sujeita a variações de temperatura e/ou de tensão, o comprimento de 

onda, de cada uma das ondas de Bragg, vai-se alterar de acordo com: 
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onde εx, εy e εz representam respectivamente as componentes de deformação segundo os três 

eixos principais e p11 e p12 são os componentes do tensor foto-elástico. A partir das equações 5.38 

e 5.39 podem escrever-se as relações de tensão-deformação, para os eixos principais e que são 

dadas por: 
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onde σx, σy e σz  são as componentes da tensão aplicada na fibra, segundo os eixos principais e E 

representa o módulo de elasticidade. 

A partir das relações acima apresentadas, é possível verificar que as redes de Bragg gravadas em 

fibras HiBi possibilitam a medida simultânea de temperatura e de deformação transversal e 

longitudinal. 

 

6.5 Modelo experimental 

6.5.1 Aplicação de redes de Bragg a estudos de biomecânica dentária 

As redes de Bragg em fibra óptica têm demonstrado ter muitas potencialidades de aplicação como 

sensores, nomeadamente em Biomecânica. O facto de terem dimensões mais reduzidas do que 

outros sensores, conjuntamente com a sua imunidade a campos electromagnéticos, torna estes 

sensores mais proveitosos do que outros como os extensómetros eléctricos, que estão sujeitos a 

ruído eléctrico (por interferências de campos electromagnéticos). Uma outra vantagem das redes 

de Bragg é ser possível utilizar uma mesma fibra com várias redes gravadas, permitindo assim 

fazer mais facilmente um mapeamento das deformações na superfície de uma determinada 

estrutura. 

Estes sensores já foram utilizados para a monitorização de movimentos respiratórios [22,23], 

assim como também já foram utilizados no estudo da contração de polimerização de resinas e 

cimentos dentários [24]. 

Com este trabalho prático pretendeu-se verificar a aplicabilidade das fibras ópticas em 

Biomecânica dentária, apresentando dessa forma um método alternativo para a análise 

experimental de tensões em bio-estruturas.  

As medidas efectuadas com RBF foram comparadas com as obtidas com os extensómetros de 

resistência eléctrica. O estudo permitiu desta forma, avaliar o desempenho dos novos sensores, 

tanto para ensaios estáticos como para ensaios dinâmicos. 

 

6.5.2 Ensaios estáticos e dinâmicos 

Neste estudo foi utilizada a mesma mandíbula cadavérica que já tinha sido utilizada para as 

medidas experimentais de extensometria, descritas na secção 6.3. Foram utilizados os mesmos 

implantes dentários (Nobel Biocare, Brånemark System, modelo standard com 3.75 mm de 

diâmetro e 15 mm de comprimento), situados na região entre os dentes caninos e pré-molares, 

que já se tinham utilizado anteriormente. A mandíbula foi instrumentada com os sensores ópticos, 
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RBF. Foi colado, com cola de cianocrilato, uma RBF na face exterior da mandíbula, ao lado do 

extensómetro, segundo a direcção longitudinal do implante, como se pode ver na figura 6.34.  

Da mesma forma que já se tinha procedido anteriormente, também neste caso se colocou a 

mandíbula numa base, para evitar o contacto rígido com o meio circundante, que neste caso ficou 

parcialmente embebida em resina. Mais uma vez se relembra que este suporte da mandíbula não 

replica a situação natural, no entanto como o objectivo do estudo é comparar as duas técnicas 

experimentais de análise de tensões, isto não constitui uma limitação.  

Foram realizados dois tipos de ensaios, um estático e outro dinâmico. No ensaio estático foi 

exercido um carregamento em degrau, sobre o implante. O carregamento foi feito em intervalos de 

de 20 N em 20 N, usando uma máquina de ensaio universal, UTM (Shimadzu), até uma carga 

máxima de 160 N. A aquisição do sinal proveniente do extensómetro foi feito com um sistema 

Spider 8-30 da Hottinger Baldwin Messtechnick GmbH. Para a RBF, foi utilizado um analisador de 

espectros ópticos (Anritsu – MS9601A), para adquirir a posição do pico espectral, para cada 

carregamento. Em seguida foram feitas as conversões das variações dos comprimentos de onda 

de Bragg em deformações longitudinal, considerando para o efeito um coeficiente de deformação 

para rede de Bragg de 1.2 pm/με. 

 

RBF 

ERE 

Figura 6.34: Montagem experimental da mandíbula instrumentada com o extensómetro e a RBF 

no ensaio estático.  

 

Dado que o registo do comprimento de onda de Bragg é feito por pontos discretos, foi feita uma 

interpolação de segundo grau à região do pico, para determinar o valor do comprimento de onda 

central, como se pode ver na figura 6.35. Da observação do gráfico desta figura, verifica-se que a 
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interpolação polinomial diminui os erros de leitura do comprimento de onda de máxima reflexão, já 

que, como se pode ver, os valores experimentais em torno do pico apresentam baixa 

discriminação. Por outro lado, a utilização desta técnica de interpolação pondera a banda numa 

maior extensão de comprimento de onda, conseguindo-se assim maior fidelidade nas medidas. 

 

Figura 6.35: Pico da banda de reflexão de uma rede de Bragg e respectiva interpolação polinomial. 

 

Os carregamentos dinâmicos foram gerados pela queda por gravidade de um cilindro, com 60 mm 

de comprimento, 12 mm de diâmetro e com uma massa de 52 g, ao longo de um tubo de plástico. 

Os ensaios foram realizados para uma altura de queda de 550 mm, como se pode ver na figura 

6.36. Para a aquisição do sinal dinâmico após o impacto, foi utilizado o sistema de interrogação 

descrito na secção 6.4.5.1, utilizando para o efeito um filtro ajustável. Para este tipo de ensaio 

houve a necessidade de fazer um ajuste ao sistema de aquisição. Dado que as frequências eram 

muito elevadas e estavam fora dos limites de frequência para os quais o filtro estava projectado, 

foi necessário fazer a amplificação do sinal. Para o extensómetro elétrico foi utilizado um 

amplificador com baixo nível de ruído e distorção e alto ganho da PICO Technologies (ADC212). A 

aquisição dos sinais dos dois sensores, extensómetro e RBF, foi feita por um osciloscópio digital 

da Tektronics (TDS3014B, 100 MHz - 1.25 GS/s). 

Para os ensaios dinâmicos as respostas dos sensores foram adquiridas logo após o impacto 

aplicado pela massa cilíndrica e a análise dos dados foi realizada no domínio tanto do tempo como 

da frequência. A análise no domínio da frequência foi obtida a partir da aplicação da transformada 

rápida de Fourier ao sinal temporal. 
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Figura 6.36: Mandíbula instrumentada com os sensores óptico, FBG, e eléctrico, EER, para 

ensaios dinâmicos pela aplicação de cargas de impacto ao implante por uma massa cilíndrica. 

 

6.5.3 Resultados e discussão 

As deformações foram medidas pelos dois sensores, óptico e eléctrico, foram registradas em 

função da carga aplicada pela UTM e os resultados estão apresentados na figura 6.37.  

 

Figura 6.37: Valores obtidos da deformação em função da carga aplicada para um ensaio estático.  
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Para os valores, medidos pela RBF e pelo EER, apresentados no gráfico da figura 6.37, foi obtido 

um coeficiente de correlação de 0,990 e um desvio padrão de 14,75 μm/m, os quais demonstram 

que os resultados evidenciam uma boa correlação entre os sensores. 

Para valores pequenos de carga aplicada, a deformação medida entre os sensores apresentou 

uma melhor correlação. Para carregamentos maiores é observado um desvio entre as medidas 

feitas pelos dois sensores, mas mesmo assim foi pouco significante. Para se analisar a relação 

entre as medidas efectuadas pela RBF e pelo EER, foi traçado o gráfico das deformações lidas 

pela RBG em função das deformações lidas pelo EER (figura 6.38). 
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Figura 6.38: Valores de deformação registados pela RBF em função dos valores de deformação 

registados pelo EER  

 

A recta vermelha representa o ajuste linear dos pontos e tem como equação: 

48,0033,1 −= EERRBF εε . A partir desta equação pode verificar-se que os dois sistemas de 

medida dão valores cuja razão é aproximadamente 1, no entanto a RBG dá leituras cujos valores 

são superiores em 0,48 με, em relação às medidas dadas pelo EER. 

Entretanto, durante os ensaios estáticos houve algumas dificuldades, sobretudo devido por um 

lado às diferenças inerentes aos dois sistemas de medida e por outro lado à própria máquina de 

aplicação de carga (UTM). As diferenças existentes entre os valores medidos pelo extensómetro e 

pela RBF podem em parte ser explicadas pela diferença entre as formas de aquisição do sinal. 

Para a RBF a aquisição é feita de uma forma discreta, ou seja, os espectros da RBF foram 

adquiridos pelo OSA após cada carregamento aplicado ao implante, enquanto que para o 
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extensómetro foi utilizado um sistema de aquisição contínuo. A outra dificuldade que apareceu 

estava relacionada com a instabilidade da UTM, ou seja para cada patamar da carga aplicada, a 

máquina fazia pequenos ajustes, o que era registado para o sistema de aquisição do 

extensómetro mas tal não acontecia para a RBF, como se pode ver na figura 6.39. 
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Figura 6.39: Valores de deformação registados pelo extensómetro, de forma contínua, em função 

da carga aplicada sobre o implante dentário. 

 

Para os ensaios dinâmicos, estão apresentados na figura 6.40, o sinal obtido, em função do 

tempo.  

À semelhança do que tinha ocorrido anteriormente para os ensaios experimentais de 

extensometria, também aqui apareceu um segundo pico (assinalado pela seta na figura 6.40), 

resultante do ressalto provocado pela massa durante o impacto. Esse ressalto é devido ao 

contacto metal-metal, que se estabelece durante o impacto, resultando na sobreposição entre as 

ondas de deformação reflectida e transmitida. Tal facto fica também demonstrado quando se faz a 

análise do sinal no domínio da frequência. Neste caso, e como se pode ver na figura 6.41, não 

aparece nenhuma componente de frequência evidenciada, caso existisse, corresponderia ao 

modo normal de vibração do sistema. 
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Figura 6.40: Sinal obtido no domínio do tempo, para um carregamento dinâmico, evidenciando 

(seta) o ressalto da massa de queda. 

 

 

Figura 6.41: Resposta no domínio da frequência para um carregamento dinâmico. 

 

Numa tentativa de eliminar tal facto e evitar o contacto metal-metal, a área de impacto da massa 

metálica foi recoberta com um plástico rígido com 0.3 mm de espessura. Desta forma, quando o 

implante sofre o impacto da massa metálica recoberta, o ressalto ocorre fora da janela temporal de 

interesse, permitindo assim determinar a componente de deformação transferida do implante para 
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o osso alvéolar circundante. Na figura 6.42 estão apresentados os valores do sinal registado em 

função do tempo, para a nova situação da massa de impacto recoberta.  

 

Figura 6.42: Resposta no domínio do tempo para um carregamento dinâmico com uma massa 

cilíndrica revestida com plástico. 

 

O sinal foi posteriormente convertido em valores de deformação e os resultados obtidos estão 

apresentados na figura 6.43.  

 

Figura 6.43: Variação de deformação com o tempo, medido pela RBF, para uma carga dinâmica. 

Pela análise do gráfico da figura 6.43, verifica-se que a região da mandíbula onde é feita a medida 

está sujeita a uma solicitação de compressão, correspondendo a um valor de deformação igual a 

200 μm/m. 
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Analisando o sinal obtido, mas no domínio da frequência, verifica-se que neste caso o sistema 

apresenta uma frequência natural igual a 3367.5 Hz, como se pode ver pelo espectro de 

frequências, apresentado na figura 6.44. 

 

Figura 6.44: Resposta no domínio da frequência para um carregamento dinâmico com uma massa 

cilíndrica revestida com plástico. 

 

Por último e por forma a ser possível o registo simultâneo dos dois sinais, um proveniente da RBF 

e o outro proveniente do extensómetro, a aquisição foi feita com um osciloscópio digital da 

Tektronics (TDS3014B, 100 MHz - 1.25 GS/s). Este ensaio foi realizado para o mesmo 

carregamento dinâmico. Na figura 6.45 são apresentadas as curvas de deformação medidas pelos 

sensores óptico e eléctrico após a aplicação da massa de impacto. 

Pela análise do gráfico da figura 6.45, houve uma boa concordância entre os dois sistemas de 

leitura. Desta forma, foi possível calcular as relações sinal ruído (SNR) tanto para a RBF como 

para o extensómetro e os valores obtidos foram 25.8 dB e 22.3 dB, respectivamente. A diferença 

entre a SNR dos dois sensores, igual a 3.5 dB, mostra que a RBF tem melhor sensibilidade, para 

pequenas deformações, em comparação com o extensómetro. 

Uma outra observação que se pode salientar, a partir da comparação dos dois sinais eléctrico e 

óptico, é que este último apresenta um nível de ruído superior, chegando mesmo a aparecer a 

frequência da rede eléctrica. 

 210



6. Biomecânica do sistema osso-implante: estudos experimentais 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Figura 6.45: Variação do sinal em função do tempo, medidos em simultâneo pelo extensómetro e 

pela RBF, para um carregamento dinâmico. 

 

6.5.4 Conclusões 

Com este trabalho experimental ficou demonstrado que os sensores baseados em redes de Bragg 

em fibras ópticas são um meio alternativo para a análise experimental de tensões, dado que 

fornece resultados fidedignos, que estão de acordo com os obtidos por meio de outras técnicas 

experimentais. Estes sensores apresentam algumas vantagens, nomeadamente o facto de não 

serem eléctricos e por isso são menos intrusivos. Pelos valores obtidos da relação sinal ruído, 

estes sensores mostraram ter maior sensibilidade, do que os extensómetros de resistência 

eléctrica. Verificou-se igualmente que este sistema pode ser aplicado tanto para ensaios estáticos 

como para ensaios dinâmicos. Será ainda possível, mediante a utilização de colas adaptadas, 

efectuar medições em tecidos ósseos frescos, simulando assim uma situação mais próximo do 

real. Por outro lado, dado ao facto destes sensores terem dimensões mais reduzidas será possível 

embebê-los em pequenas estruturas, como os implantes dentários, para ser possível caracaterizar 

duma forma mais precisa o mecanismo de transferência de carga entre o implante e o osso 

alvéolar. 

 

Referências 

[1] Asundi, A., Kishen, A., “Advanced digital photoelastic investigations on the tooth-bone 

interface”, J. Biomedical Optics, 6 (2), 224-230, 2001. 

 211



6. Biomecânica do sistema osso-implante: estudos experimentais 
_______________________________________________________________________________________ 

[2] Asundi, A., Kishen, A., “Stress distribution in the dento-alveolar system using digital 

photoelasticity”, Proc. Instn. Mech. Engrs., 214-Part H, 659-667, 2000. 

[3] Wang, M., Zhang, M., Zhang, J., “Photoelastic study of the effects of occlusal surface 

morphology on tooth apical vertical bite forces”, J. Contemp. Dental Practice, 5 (1), 2004. 

[4] Dally, J. W., Riley, W. F., “Experimental Stress Analysis”, 2nd Edition, McGraw-Hill, Kogakusha, 

1978. 

[5] Caputo, A., Standlee, J.; “Biomechanics in clinical dentristry”; Quintessence Publ. Co.; 1987. 

[6] Chousal, J. G., “Processamento de imagens obtidas por métodos ópticos em análise 

experimental de tensões”, Tese de doutoramento, Faculdade de Engenharia da Universidade do 

Porto, 1999. 

[7] Carvalho, L., Vaz, M. A. e Simões, J. A., “Mandibular strains induced by convencional and novel 

dental implants”, J. Strain Analysis for Enginneering Desing, vol. 39 (3), 291-297, 2004. 

[8] Hill, K. O., Fujii, Y., Johnson, D. C., Kawasaki, B. S., “Photosensitivity in optical fiber 

waveguides: Application to reflection filter fabrication”, Applied Physics Letters, 32, 647-649, 1978. 

[9] Meltz, G., Morey, W. W., Glenn, W. H., “Formation of Bragg gratings in optical fibers by a 

transverse holographic method”, Optics Letters, 14, 823-825, 1989. 

[10] Atkins, R. M. and Mizrahi, V., “Observations of changes in UV Absorption Bands of 

Singlemode Germanosilicate Core Optical Fibres on Writing and Thermally Erasing Refractive 

Index Gratings”, Electronics Letters, 28, 1743-1752, 1992. 

[11] Erdogan, T., “Fiber grating spectra”, Journal of Lightwave Technology, 15, 1277-1294, 1997. 

[12] Silva, J. C. C., “Monitoração de vibração de estruturas com o emprego de sensores em fibra 

óticas”, Tese de doutoramento, CEFET-PR, Curitiba – Brasil, 2005. 

[13] Kersey, A. D., Davis, M. A., Patrick, H. J., LeBlanc, M., Koo, K. P., Askins, C. G., Putnan, M. 

A., E. J. Friebele, “Fiber Grating Sensor”, Journal of Lightwave Technology, 15, 1442-1462, 1997. 

[14] Othonos, A., Kalli, K, “Fiber Bragg Grating: Fundamentals and Applications in 

Telecommunications and Sensing”, London, Artech House, 1999. 

[15] Kashyap, R., “Fiber Bragg Grating”, San Diego, Academic Press, 1999. 

 212



6. Biomecânica do sistema osso-implante: estudos experimentais 
_______________________________________________________________________________________ 

[16] Martelli, C., Silva, J. C. C., Novaes, P. J. D., Kalinowski, H. J., “Sistema de leitura de redes de 

Bragg para medidas estáticas e dinâmicas”, Revista de Física Aplicada e Instrumentação, 2004d, 

17, 22-29, 2004. 

[17] Melle, S., M., Liu, K., Measures, R., “A Passive Wavelength Demodulation System for Guided-

Wave Bragg Gratings Sensors”, IEEE Photonics Letters, 4, 516-518, 1992. 

[18] Abe, I., “Redes de Bragg em fibras óticas de alta birrefringência: produção, caraterização e 

aplicações”, Tese de doutoramento, CEFET-PR, Curitiba – Brasil, 2004. 

[19] Dyott, R., “Elliptical fiber waveguides”, Artech House, Boston, 1995. 

[20] Namihira, Y., “Opto-elastic constant in single mode optical fibers”, J. of Lightwave Technology, 

LT-3 (5), 1078-1083, 1985. 

[21] Carrara, S., Kim, B., Shaw, H., “Elasto-optic alignment of birefringent axes in polarization-

holding optical fiber”, Optics Letters, 11, 470-472, 1986. 

[22] Tjin, S. C., Tan, Y. K., Yow, M., Lam, Y. Z., Hao, J., “Recording compliance of dental splint use 

in obstructive sleep apnoea patients by force and temperature modelling”, Medical & Biological 

Engineering & Computing, 39, 182-184, 2001. 

[23] Wehrle, G., Nohama, P., Kalinowski, H., J., Torres, P., I., Valente, L., C., G., “A fibre optic 

Bragg grating strain sensor for monitoring ventilatory movements”, Measurement Science and 

Technology,12,  805-809, 2001. 

[24] Ottevaere, H., Tabak, M., Aznar, D., Fernandez, A., Van Ierschot, S., Berghmans, F., 

Thienpont, H., “Optical fiber sensors for monitoring stress build-up in dental cements”, OFS-16, 

16th International Conference on Optical Fiber Sensor, Japan, 574-577, 2003. 

 213



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



7. Concepção e estudo numérico de um novo implante dentário com elemento elastomérico 
_______________________________________________________________________________________ 

Capítulo 7 

 

Concepção e estudo numérico de um novo implante dentário 
com elemento elastomérico 

 

7.1 Introdução 

A concepção e desenvolvimento de novos sistemas de implantes dentários tem sido uma 

constante nas últimas décadas. À medida que se vão realizando estudos clínicos de longa 

duração, é possível obter dados que contribuam para o desenvolvimento de implantes que sejam 

capazes de colmatar as falhas que podem levar à sua laxação.  

Têm-se realizados também vários estudos que permitiram avaliar a influência de vários 

parâmetros no mecanismo de transferência de carga do implante para o osso alvéolar e que 

influenciam a capacidade de osteointegração dos implantes dentários. Por exemplo, aplicando o 

método dos elementos finitos, foram realizados estudos para avaliar parâmetros tais como o 

comprimento, diâmetro e número de implantes utilizados [1,2]. Os autores verificaram que as 

maiores tensões de von Mises aparecem no colar dos implantes e que estas podem ser reduzidas 

aumentando o diâmetro do implante. Já o aumento do comprimento do implante também faz 

diminuir as tensões, mas o seu efeito é menos pronunciado. Outros autores sugerem que o 

desenho, bem como a qualidade do osso influenciam o estado de tensão/deformação em torno do 

implante [3-9]. Segundo Tada et al [6], quanto mais baixa for a densidade óssea maiores serão as 

deformações no osso e maior será a probabilidade de os implantes falharem. Çehreli et al [7] 

recolheram dados na literatura para avaliar os parâmetros que influenciam as reacções de 

diferenciação óssea, envolvida nos processos de reabsorção e remodelação do osso. Os autores 

verificaram que o desenho dos implantes influenciam o mecanismo de transferência de carga mas 

tal já não acontece com as reacções que ocorrem ao longo do tempo no osso. Eles concluíram 

que ainda não existem certezas quanto aos mecanismos que controlam a remodelação e 

adaptação óssea, se é o mecanismo de transferência de carga ou a história dos carregamentos 

que actuam no implante. Alguns autores [10,11] consideram que as deformações dinâmicas ou a 

energia da deformação possam estar na origem do estímulo mecânico que activa os processos 

biológicos de remodelação óssea. Num estudo levado a cabo por Rubin et al [12], num modelo in 

vivo, verificaram que aplicando um estímulo mecânico, cem vezes por dia, correspondendo a um 

valor máximo de deformação de 1000 με, era possível garantir a manutenção da densidade óssea. 
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Eles também observaram que se os valores máximos de deformação fossem de 500 με,  ocorreria 

reabsorção óssea, enquanto que se os valores da deformação forem de 2000 με era possível 

haver a formação e crescimento ósseo. Segundo Roberts et al [13], a actividade de remodelação 

óssea vai depender do historial do carregamento dinâmico a que o osso esteve sujeito, 

nomeadamente a frequência e a magnitude do carregamento. A resistência mecânica do osso é 

de aproximadamente 25000 με e as deformações dentro do limite fisiológico situam-se entre 

200 με e 2500 με. Em condições normais fisiológicas, os carregamentos dinâmicos correspondem 

a cerca de 10% do valor máximo do osso. Dentro deste intervalo a massa óssea mantém-se 

constante, mantendo assim a integridade do osso pelo processo de remodelação (figura 7.1).  

 

Figura 7.1: Relação entre o carregamento dinâmico e a resposta fisiológica do osso [adaptado de 13]. 

 

Para valores inferiores a 200 με, a reabsorção óssea (R) é superior à sua formação (F). Entre 

200 με e 2500 με há equilíbrio entre os dois fenómenos biológicos, enquanto que para o intervalo 
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entre 2500 με e 4000 με a formação é superior à reabsorção. Acima de 4000 με ocorrem danos 

que podem mesmo levar à fractura das trabéculas ósseas. 

 

7.2 Estado de arte 

Uma das linhas de desenvolvimento dos implantes consistiu na alteração das condições físicas e 

mecânicas da superfície, com o intuito de favorecer a osteointegração e consequentemente a sua 

estabilidade a longo prazo. Mais recentemente a criação e desenvolvimento de novos sistemas de 

implantes apresentam a incorporação de um material elastomérico, que tem como função 

amortecer as cargas oclusais e funcionais que se transmitem desde a superfície dos dentes até à 

raiz e desta para o osso alveolar circundante [14]. Nos dentes naturais é o ligamento periodontal 

que serve de amortecedor, entre outras funções. 

Uma das razões que leva à perda de massa óssea na região perimplantar da crista alvéolar e a 

má adaptação gengival estão associadas a elevadas cargas excêntricas e forças tractivas. Nos 

últimos anos têm-se desenvolvido implantes que tentam minimizar estes efeitos pelo uso de 

pilares que contêm barreiras elastoméricas para absorver as cargas elevadas, nomeadamente o 

uso de pilares de silicone na região do colar do implante [15]. No entanto, o facto de estes 

materiais elastoméricos estar em contacto com a gengiva perimplantar e não ser um biomaterial, 

levou ao aparecimento de processos inflamatórios. Baseados neste princípio, Gaggl et al [15] 

criaram um novo sistema a partir do implante cónico auto-roscante Mobile-Implant, com um 

elemento elastomérico no seu interior, evitando o contacto com a gengiva. Este elemento consiste 

em três anéis de silicone colocados no seu interior e pressionados por meio de uma rosca interior. 

A supefície do implante apresenta rugosidade obtida por meio de tratamento laser. Os implantes 

foram carregados com forças axiais até um máximo de 2000 N e registaram os deslocamentos dos 

implantes. Com esta experiência os autores não só verificaram que a resiliência do novo sistema 

era semelhante à do dente natural, como também apresenta uma resposta semelhante à do LPD, 

quer para forças verticais como horizontais. Foi ainda verificado que, à semelhança do que 

acontece com o LPD, os deslocamentos horizontais são inferiores aos axiais. Os movimentos 

registados para este tipo de implantes é maior do que nos dentes naturais. 

Choi et al [16] testaram um outro conceito de inclusão do elemento elastomérico. Os autores 

conceberam um novo sistema de implante, baseado no sistema Brånemark, revestido com uma 

membrana, com 30 a 50 μm de espessura, de um biomaterial polimérico. Segundo eles, o material 

utilizado, chitosan, tem como objectivo substituir o LPD, replicando as suas propriedades 

viscoelásticas. Para avaliar a rigidez do implante, inseriram-no em osso de porco e aplicaram uma 

força de corte. Os resultados obtidos revelaram um aumento da rigidez, em cerca de 35%, em 

relação a um implante normal. 
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Outros autores [17-19] consideraram um implante contendo um elemento intramóvel, que era 

capaz de absorver as tensões e que apresentava uma resiliência semelhante à do LPD de um 

dente pré-molar natural. McGlumphy [20] também utilizaram o implante IMZ para avaliar e 

comparar, pelo método da fotoelasticidade, as tensões induzidas em torno do implante contendo 

um elemento interno rígido ou resiliente. Contudo este estudo não demonstrou haver diferenças 

estatísticas significativas entre os dois sistemas. 

Richter et al [21], tendo em conta que os dentes naturais têm mobilidade diferente da dos 

implantes e que existem dados clínicos que relacionam a perda óssea marginal, em torno do colar 

do implante relacionada com concentração de tensões, conceberam um implante que incluísse um 

elemento para diminuir as tensões. A inclusão desse elemento permitiria que a mobilidadde do 

implante fosse semelhante à do dente natural. Eles verificaram, por meio de estudos 

experimentais e teóricos, que havia a redução em cerca de 20% da tensão no osso, em relação ao 

implante convencional, quando se aplicavam cargas axiais. 

Também van Rossen et al [22] estudaram a distribuição de tensões em torno do osso alvéolar 

circundante a implantes com e sem um elemento amortecedor de tensões. Eles estudaram, pelo 

método dos elementos finitos, a aplicação de cargas axiais a implantes unitários e unidos a dentes 

naturais. O elemento amortecedor foi simulado com um módulo de elasticidade de 0.15 GPa. 

Pelos resultados que obtiveram, verificaram que o elemento amortecedor tinha pouco efeito na 

redução das tensões transmitias ao osso alvéolar. No entanto, para o caso do implante estar 

ligado, por meio de uma prótese, a um dente natural, esse elemento faz com que o campo de 

tensões seja mais uniforme e que a intensidade dos picos de tensão seja menor. Baseados em 

evidências clínicas que relatam a intrusão dos dentes naturais quando estão ligados a próteses 

parciais implanto-suportadas, Sheets et al [23] consideraram que a inclusão de um material capaz 

de absorver a energia de deformação poderia inverter essa situação. 

 

7.3 Estudos numéricos preliminares de validação do conceito 

7.3.1 Modelo simplificado bidimensional 

Como foi visto anteriormente, podem surgir alguns problemas, numa fase inicial, que não vão 

permitir que ocorra, duma forma normal, o processo de osteointegraçao de um implante dentário. 

Mesmo depois de ter terminado o processo de cicatrização e de osteointegração, o osso deve ser 

continuamente estimulado, para se mantenha uma constante remodelação óssea, por forma a 

garantir a fixação do implante, a longo prazo, evitando a reabsorção óssea e consequente laxação 

do implante. Como já foi referido no capítulo três, por vezes, durante o processo de cicatrização há 

a formação e interposição de um tecido conectivo fibroso entre o implante e o osso [2, 3], em parte 

provocado pela extensão do trauma cirúrgico. A formação desse tecido vai impedir a adaptação e 
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osteointegração do implante. O restabelecimento e manutenção do processo contínuo de 

remodelação óssea é assegurada pelo estímulo de um nível adequado de tensão, induzido no 

osso. Do ponto de vista fisiológico, não existem estudos que permitam por um lado clarificar 

quanto ao intervalo óptimo de valores de tensão adequados e por outro lado que seja possível 

determinar quais os mecanismos de activação, por parte das tensões mecânicas, dos processos 

biológicos em causa. Os estímulos resultam da transmissão das forças funcionais do implante 

para o tecido ósseo circundante. Essas forças são provenientes dos contactos oclusais durante a 

mastigação, a deglutição e a fala.  

Pelo exposto, um implante que seja capaz de reproduzir o estado de tensão/deformação 

fisiológico, induzido por um dente natural, terá maior probabilidade de sucesso clínico a médio e 

longo prazo. Factores como o desenho e a utilização de materiais que sejam biocompatíveis e 

bioactivos, são importantes para o desenvolvimento de um novo sistema de implante dentário que 

seja mais fiável. 

Nas duas secções seguintes serão apresentados dois modelos, um bi-dimensional simplificado e 

outro tri-dimensional, baseados na incorporação de um material elastomérico, que tenha o 

potencial de absorver as forças funcionais, transmitindo-as de uma forma mais homogénea e mais 

próximo do estado fisiológico, uma vez que os implantes têm um modo de fixação mais rígido 

comparativamente com os dentes naturais que apresentam um suporte viscoelástico estabelecido 

pelo LPD. 

 

7.3.1.1 Materiais e métodos 

Foi criado um modelo CAD de parte de uma mandíbula e um implante dentário. Nesse modelo, 

não foi tido em conta o efeito da rosca do implante, como se pode ver na figura 7.2. 

 

Figura 7.2: Imagem do modelo CAD simplificado da mandíbula e implante dentário. 
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Para o estudo numérico aqui apresentado foram considerados três tipos de implantes dentários. O 

primeiro considerado é unicamente composto por titânio; o segundo é de titânio com a rosca 

coberta com uma membrana de 0.5 mm de espessura de um elastómero e o terceiro é composto 

por uma parte exterior cónica de titânio com o interior preenchido pelo mesmo tipo de elastómero, 

considerado no segundo tipo de implante. Na figura 7.3 está representado o segundo modelo e na 

figura 7.4 está representado o terceiro tipo de implante simulado. 

 

Figura 7.3: Imagem do modelo CAD simplificado do segundo tipo de implante dentário simulado. 

 

 

Figura 7.4: Imagem do modelo CAD simplificado do terceiro tipo de implante dentário simulado. 

 

Para os três tipos de implantes foi considerada a aplicação de uma pressão normal na face 

superior do implante de 3.1 MPa, correspondendo à aplicação de uma carga de 770 N, como se 
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pode ver na figura 7.5. Foi gerada a malha de elementos finitos, sendo composta por 5300 

elementos tetraédricos e por um total de 10100 nós, dos quais 1685 correspondem a nós dos 

vértices dos elementos. Na figura 7.4 pode ver-se a malha de elementos finitos gerada para o 

implante do segundo tipo, com o pormenor da malha gerada na barreira de elastómero, em torno 

da rosca do implante. 

 

Figura 7.5: Malha de elementos finitos, gerada para o segundo tipo de implante, exibindo em 

pormenor a malha da barreira elastomérica e as condições de aplicação de carga no implante. 

 

As propriedades dos materiais utilizados estão listadas na tabela 7.1. Todos os materiais foram 

considerados lineares elásticos e isotrópicos. Para as condições fronteira simuladas, considerou-

se que o osso estava fixo lateralmente e que as interfaces entre o implante e o osso, assim como 

o elastómero e o osso estavam rigidamente fixas. Para cada um dos tipos de implantes foram 

obtidas as distribuições das deformações, dos deslocamentos, assim como as tensões de von 

Mises. 

 Módulo de Young 
(GPa) 

Coeficiente de 

Poisson (ν) 

Osso 20 0,33 

Implante 110 0,3 

Elastómero* 0,006 0,49 

Tabela 7.1: Propriedades dos materiais usados na simulação numérica. 

                                                 
* O material e as respectivas propriedades foram obtidos a partir da libraria de materiais do software 
Solidworks®. 
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7.3.1.2 Resultados e discussão 

Nas figuras 7.6, 7.7 e 7.8 são apresentados os resultados obtidos para as distrbuições de von 

Mises para cada um dos tipos de implantes simulados neste estudo.  

 

Figura 7.6: Distribuição das tensões de von Mises para o implante tipo 1. 

 

Figura 7.7: Distribuição das tensões de von Mises para o implante tipo 2. 

 

Figura 7.8: Distribuição das tensões de von Mises para o implante tipo 3. 
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Analisando e comparando estas distribuições, verifica-se que tanto para o primeiro tipo como para 

o terceiro tipo de implante aparecem zonas de concentração de tensões na interface entre o 

implante e o osso alvéolar, principalmente na região da crista alvéolar. No entanto, tal 

concentração de tensões já não se verifica para o segundo tipo de implante. Neste caso, o 

elastómero absorve as tensões mais elevadas, não as transmitindo para o osso. A partir da figura 

7.7 pode ver-se que já não ocorre concentração de tensões na região da crista alvéolar e que os 

valores mais elevados verificam-se no interior do implante, junto aos vértices da rosca. 

Observando o campo de tensões obtido para o terceiro tipo de implante, verifica-se que o campo 

de tensões tanto no osso como no implante é mais uniforme. No entanto há que ter em atenção o 

nível de tensão existente no osso, uma vez que se as tensões são inferiores ao nível tensão 

fisiológico isso significa que vai ocorrer um processo de reabsorção óssea. Como já foi referido 

anteriormente, o tecido ósseo sendo uma estrutura viva vai optimizar a sua densidade de acordo 

com a solicitação mecânica a que está sujeito.  

Outro factor a ter em atenção é o local onde ocorrem as concentrações de tensões. Por exemplo, 

tanto para o primeiro como para o terceiro tipo de implante, as zonas estão localizadas no osso, o 

que pode provocar fractura das trabéculas ósseas e como corresponde à região da crista alvéolar, 

isso pode levar à falência do implante. Tal situação não se verifica para o segundo tipo de 

implante, em que os valores mais elevados de tensão estão situados ao nível interno do implante. 

Estes resultados demonstram que o uso da barreira elastomérica, como revestimento, não só 

diminui o nível de tensão transmitido ao osso como leva a que as tensões mais elevadas se 

verifiquem no implante. Há no entanto que ter em conta para que os valores, também elevados, de 

tensão que aparecem na barreira elastomérica do implante tipo dois, não ultrapassem o seu valor 

de tensão de cedência. 

Os valores máximos de tensão de von Mises, deslocamento e deformação, para cada tipo de 

implante dentário estudado, são apresentados na tabela 7.2.  

 

 Tensão de von 
Mises (MPa) 

Deslocamento 
máximo (mm) 

Deformação    

(με) 

Implante tipo 1 6,9 9,5E-3 2,4E-4 

Implante tipo 2 7,9 2,9E-2 3,7E-2 

Implante tipo 3 13,6 6,9E-2 5,5E-1 

Tabela 7.2: Resultados obtidos para cada tipo de implante simulado. 
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As diferenças relativas entre o implante convencional e os implantes tipo 2 e tipo 3, para as 

tensões de von Mises, são respectivamente 14% e 97%, como se pode também verificar pela 

análise qualitativa das figuras 7.6, 7.7 e 7.8. Para o caso das deformações, as diferenças relativas 

são muito elevadas, cerca de quatro ordens de grandeza. Embora possa parecer contraditório o 

facto de se observar um aumento das tensões para o segundo e terceiro implante, é de salientar 

que tais valores ocorrem no elastómero. 

Nas figuras 7.9, 7.10 e 7.11 são apresentadas as respectivas as distribuições das deformações, 

para cada um dos implantes. 

À semelhança do que se observou quanto às tensões, também aqui o implante convencional tipo 1 

apresenta os valores mais elevados de defomação no osso, na região da crista alvéolar. Para a 

região apical os valores são menores. 

 

 

Figura 7.9: Distribuição das deformações para o implante tipo 1. 

 

Figura 7.10: Distribuição das deformações para o implante tipo 2. 
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Figura 7.11: Distribuição das deformações para o implante tipo 3. 

 

Para os outros dois tipos de implantes dentários tipo 2 e 3, apresentam um campo de deformação, 

ao nível do osso alvéolar, muito uniforme e de baixo valor. Para estes tipos de implantes, é o 

elastómero que sofre as maiores deformações. Um outro dado a salientar é que enquanto os 

implantes tipo 1 e tipo 3 apresentam semelhança nas regiões de concentração de tensões, tal não 

se verifica para as distribuições de deformação, dado que para este caso o implante tipo 3 

apresenta baixos valores ao nível do osso. 

 

7.3.1.2 Conclusões 

Este estudo comparativo entre três concepções diferentes de implantes dentários revelou que a 

inclusão de uma barreira elastomérica serve para absorver as cargas transferidas ao osso, dado 

que os valores mais elevados tanto de tensão como de deformação verificam-se no elastómero. 

Há no entanto que ter em atenção para que os valores não ultrapassem o limite de tensão de 

cedência do material elastomérico. Por outro lado, o implante composto por um núcleo preenchido 

por um elastómero induz um baixo nível de tensão no osso e caso esses valores estejam abaixo 

do limite fisiológico, pode levar a um fenómeno indesejável de reabsorção óssea. 

 

7.3.2 Modelo tri-dimensional 

O estudo apresentado na secção anterior foi um estudo preliminar de comparação, que serviu 

para avaliar o efeito da inclusão de uma barreira elastomérica. No modelo de implante utilizado na 

simulação de elementos finitos não foram tidos em conta aspectos da geometria da estrutura em 

estudo, tanto do implante como da mandíbula. 
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Nesta secção é apresentado um estudo de um modelo tridimensional de um implante da marca 

Nobel Biocare, Brånemark System, modelo standard, com 3.75 mm de diâmetro e 15 mm de 

comprimento. Para obter o modelo de elementos finitos foi feita a modelação CAD de uma parte 

da mandíbula com o implante inserido. Na figura 7.12 pode ver-se a malha de elementos finitos do 

modelo utilizado na análise numérica, assim como o pormenor da malha do implante em torno da 

rosca. 

Neste estudo foi feita a comparação entre dois tipos diferentes de implantes dentários: um 

convencional e outro igual ao convencional mas com um elemento estrutural do tipo silicone de 0.5 

mm de espessura, colocado a 0.5 mm da superfície superior do implante, como se pode ver na 

figura 7.12. 

Para este estudo foram considerados dois tipos de carregamento diferentes, com vista a simular 

diferentes condições e aplicação de força oclusais. Num primeiro caso foi aplicada, na face do 

topo do implante, uma força de compressão pura de 100 N. Para o segundo caso, foi adicionada à 

força compressiva uma componente horizontal de 75 N, no sentido labial-lingual. Este segundo 

caso de aplicação de carga está mais próxmo da situação real, dado que devido aos contactos 

oclusais, surgem componentes horizontais de força, de valor inferior às componentes verticais. 

Este tipo de carregamento provoca flexão ao nível do implante. 

 

Figura 7.12: Vista em corte da malha de elementos finitos de um implante dentário (Brånemark 

System), inserido na mandíbula, com o pormenor da malha em torno da rosca do implante. 
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Na tabela 7.3 estão indicadas as propriedades dos materiais utilizados nas simulações. Os 

materiais foram todos considerados com comportamento linear elástico e isotrópico.  

 Módulo de Young 
(GPa) 

Tensão de 
cedência (MPa) 

Coeficiente de 

Poisson (ν) 

Implante (titânio) 110 140 0,25 

Osso cortical 20  0,33 

Osso esponjoso 9  0,33 

Elastómero† 0,006 9,2 0,49 

Tabela 7.3: Propriedades dos materiais utilizados na simulação numérica. 

 

O modelo tridimensional de elementos finitos era composto por 32025 nós e 21285 elementos 

tetraédricos. Por forma a ser mais fácil a visualização dos resultados, foi feito um corte, segundo o 

plano sagital, pela linha média do implante, sendo este considerado um plano de simetria. Para as 

condições fronteira considerou-se que a face paralela ao plano de corte, composta pelas 

superfícies dos ossos cortical e esponjoso, estava totalmente fixa. As interfaces entre o implante e 

o osso, assim como a interface entre os dois tipos de osso, foram consideradas fixas, simulando 

assim o caso clínico de um implante totalmente osteointegrado. 

 

7.3.2.1 Resultados e discussão 

Nas figuras 7.13 e 7.14 estão apresentadas as tensões de von Mises para os implantes sem e 

com barreira elastomérica, para o caso do carregamento em compressão. 

De acordo com o que já se tinha observado para o modelo bidimensional, também aqui aparecem 

concentrações de tensões de von Mises na região da crista alvéolar, para o implante 

convencional. Pela observação das figuras 7.13 e 7.14 verifica-se que as tensões mais elevadas 

aparecem no implante e não no osso alvéolar. Atendendo à geometria do implante, essas tensões 

foram desenvolvidas na região de transição entre a parte cilíndrica e o colar. Para o caso do 

implante convencional, as tensões foram da ordem de 16 MPa, quer no lado anterior, quer no lado 

                                                 
† O material e as respectivas propriedades foram obtidos a partir da libraria de materiais do software 
Solidworks®. 
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posterior. Para o implante com barreira de elastomérica, as tensões foram da ordem de 25 MPa 

para o lado posterior e 9 MPa para o lado anterior.  

 

Figura 7.13: Vista da distribuição de tensão de von Mises para o implante convencional, sem 

barreira elastomérica. 

 

Figura 7.14: Vista da distribuição de tensão de von Mises para o implante com membrana de 

silicone. 
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No entanto esses valores encontrados não constituem uma limitação, dado que são inferiores ao 

limite de tensão de cedência do titânio, como se pode ver na tabela 6.3. O mesmo já não ocorre 

com o material elastomérico em que as tensões na interface com o implante são da ordem de 17 a 

20 MPa, que por sua vez são superiores ao da sua tensão de cedência, da ordem dos 9 MPa, logo 

pode acarretar problemas de estabilidade na interface. No interior do material elastomérico, as 

tensões desenvolvidas foram da ordem de 2-3 MPa, que são inferiores à tensão de cedência. 

Analisou-se também as tensões de corte. Mas mesmo neste caso as tensões de corte 

desenvolvidas no interior do material elastomérico foram da ordem de 0.8 MPa e na interface com 

o implante foi observado o valor máximo de 3.5 MPa, no lado posterior da mandíbula. Estes 

valores são inferiores ao valor da tensão de corte máxima do material elastomérico. 

Para se avaliar e comparar a interface entre o osso e os dois sistemas de implante dentário, foram 

considerados os resultados obtidos para os nós do exterior e do interior dos filetes da rosca. Na 

figura 7.15 está representada graficamente a comparação das tensões de von Mises, para o 

carregamento em compressão, para os dois tipos de implante, para os nós no exterior da rosca. 

Para os nós no interior da rosca, os resultados comparativos estão representados na figura 7.16.  

 

Figura 7.15: Comparação das tensões de von Mises, para o carregamento em compressão, na 

interface implante-osso esponjoso (nós no exterior dos filetes da rosca). 
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Para este tipo de solicitação, ambos os implantes seguem a mesma distribuição das tensões de 

von Mises. Contudo, existem diferenças significativas para o caso dos nós no interior da rosca e 

do lado da face anterior da mandíbula (figura 7.16). A partir do ponto D do gráfico da figura 7.16, 

passou a haver uma diminuição das tensões do implante com barreira elastomérica, 

comparativamente ao implante convencional. Essa diminuição, atingiu um valor máximo de cerca 

de 45% e mostra o efeito que a barreira elastomérica produz no mecanismo de transferência de 

carga. No entanto tais resultados não são corroborados pelos valores obtidos nos nós do exterior 

dos filetes da rosca. Sendo que neste caso não resulta numa situação vantajosa a colocação da 

barreira elastomérica no implante. Também se pode verificar, pela observação do campo de 

tensões que este não é simétrico, mesmo para o carregamento em compressão. Tal facto está 

relacionado com o efeito que a rosca do implante provoca. 

 

 

Figura 7.16: Comparação das tensões de von Mises, para o carregamento em compressão, na 

interface implante-osso esponjoso (nós no interior dos filetes da rosca). 

 

Na figura 7.17 está representada a comparação das tensões de von Mises, para o segundo tipo de 

carregamento considerado, para os dois implantes, para os nós no exterior dos filetes da rosca. 

Para o segundo carregamento, com a adição da componente horizontal de força, pode ver-se na 

figura 7.18, a comparação entre os dois implantes, para os nós no interior dos filetes da rosca. 
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Figura 7.17: Comparação das tensões de von Mises, para o carregamento com componente 

horizontal e de compressão, na interface implante-osso esponjoso (nós no exterior dos filetes da 

rosca). 

 

 

Figura 7.18: Comparação das tensões de von Mises, para o carregamento com componente 

horizontal e de compressão, na interface implante-osso esponjoso (nós no interior dos filetes da 

rosca). 
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Para este segundo carregamento considerado e de acordo com o sentido da força horizontal 

aplicada ( como se pode ver na figura 7.12), já se verificam diferenças, nas tensões de von Mises, 

entre os dois tipos de implantes, tanto nos nós exteriores como interiores dos filetes da rosca. 

Esse efeito é mais pronunciado na região posterior da mandíbula (ponto A nos gráficos das figuras 

7.17 e 7.18). Apesar da barreira elastomérica reduzir as tensões de von Mises, tal não ocorre da 

mesma forma para os nós exteriores e interiores. No primeiro caso a redução é de cerca de 48%, 

enquanto que no segundo é de 355%. Na região anterior pode verificar-se que não existem 

diferenças significativas.  

 

7.3.2.2 Conclusões 

Pela análise dos resultados, foi possível verificar que um implante que contém uma barreira de 

elastomómero permite diminuir as tensões transmitidas do implante para o osso alvéolar 

circundante, principalmente no interior dos filetes da rosca. É precisamente nessa região do 

interior dos filetes da rosca que as tensões elevadas podem levar à diferenciação do hematoma 

inicial (resultante da cirúrgia) em tecido conectivo e não em osso novo, impedindo assim que 

ocorra a osteointegração do implante dentário. 

O modelo de elementos finitos utilizados não teve em contra as propriedades de anisotropia do 

osso, no entanto, tal não constitui uma limitação uma vez que o estudo foi comparativo. 

 

7.4 Prototipagem e validação experimental e numérica de um novo sistema 
de implante dentário 

O desenvolvimento do novo sistema de implante dentário pode seguir várias vertentes. Até aqui foi 

apresentado um modelo em que, mantendo-se a geometria, se incluia uma membrana 

elastomérica. O efeito da membrana é de amortecimento das tensões transferidas do implante 

para o osso, para que seja possível replicar o estado de tensão/deformação fisiológico, induzido 

por um dente natural. Tal objectivo também pode ser atingido seguindo outras metodologias, 

nomeadamente alterando a geometria do implante ou utilizando a conjunção de materiais 

diferentes. É possível verificar que dois implantes com composições materiais diferentes podem 

induzir campos de deformação iguais. Por exemplo, para tal, pode considerar-se que a rigidez em 

flexão entre os dois, deve-se manter igual, ou seja, 

 

( ) ( ) ( ) torevestimenmaterialEIEIEI núcleomaterialúnicomaterial ___ +=  (7.1) 

 

onde EI representa a rigidez, em que E é o módulo de elasticidade e I o momento de inércia. 
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Nesta secção será descrita a fabricação de um implante dentário composto por dois materiais. Em 

seguida são descritos ensaios experimentais para comparar o novo sistema de dois materiais com 

implantes compostos só por um único material. 

 

7.4.1 Fabrico dos protótipos experimentais 

A partir de um macromodelo, à escala de 1 para 4, de um implante dentário da marca Nobel 

Biocare, sistema Brånemark, modelo standard, foi obtido o seu modelo de base. O macromodelo, 

fabricado em aço, tem 60 mm de comprimento e 15 mm de diâmetro, como se pode ver na figura 

7.19. 

 

Figura 7.19: Macromodelo do implante dentário utilizado. 

 

Com base nesse macromodelo foi obtido um molde que serviu para fabricar um implante 

integralmente em plástico. Foi ainda fabricado um terceiro tipo de implante, composto por um 

núcleo metálico, maquinado em aço e a parte exterior, incluindo a rosca, foi fabricada em plástico, 

pelo mesmo processo que o anterior. Na figura 7.20 está representado esquematicamente o 

modelo de implante híbrido, exibindo em pormenor as duas partes constituintes. 
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Figura 7.20: Macromodelo do implante dentário fabricado, com o núcleo metálico e o exterior em 

plástico. 

 

Na figura 7.21, pode ver-se os três protótipos fabricados. 

 

1 - metálico 

 

2 - metal_plástico 

 

3 - plástico 

Figura 7.21: Macromodelos de implante dentário fabricados. 

 

7.4.2 Estudo experimental 

A caracterização experimental destes protótipos, descritos na secção anterior, foi realizada por 

meio de ensaios dinâmicos, sobre os implantes inserindos em blocos de osso bovino fresco. Para 
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a medição das deformações utilizaram-se redes de Bragg, uma vez que já foi verificada a 

aplicabilidade deste tipo de sensor e também pelo facto se ser necessário colá-los na superfície de 

osso fresco, o que seria uma tarefa difícil com extensómetros. 

Para os ensaios, os implantes foram inserindos em blocos de osso bovino fresco. Foram utilizados 

provetes obtidos a partir de fémures de bovino, dado que neste caso há uma grande quantidade 

de osso cortical. Para roscar os implantes no osso, foi primeiro feito um furo com 12 mm de 

diâmetro. Na figura 7.22 pode ver-se o provete de osso bovino com o macromodelo de implante 

em aço, roscado. 

 

Tubo guia 

Sensores  
(RBF) 

Osso 

Implante 

Suporte 

1

2

Figura 7.22: Montagem experimental utilizada para a caracterização dos macromodelos, exibindo 

a localização dos dois sensores de Bragg utilizados (1 e 2). 

 

Este procedimento seguido, foi tido em conta de acordo com os procedimentos utilizados durante 

o processo cirúrgico dos implantes reais. Por outro lado, em simultâneo com este procedimento 

também se roscou várias vezes o implante antes de se proceder a medições experimentais, por 

forma a minimizar as possíveis diferenças, resultantes do efeito das tensões residuais induzidas 

no osso. Foi também concebida e construída uma base de suporte, para a fixação do osso. A 

concepção do dispositivo teve em conta a flexibilidade e capacidade de adaptação do mesmo, 

para vários blocos de osso, com dimensões diferentes. 
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Na parte inferior do suporte, o osso só ficou apoiado lateralmente, como se pode ver na figura 7.20. 

À semelhança do procedimento experimental efectuado para os implantes inseridos na mandíbula, 

também aqui as cargas dinâmicas foram simuladas pela queda por gravidade de uma massa 

cilíndrica de 172 g, de uma altura de 300 mm, guiada por um tubo guia (figura 7.22). Houve 

também o cuidado de se colar uma película de plástico na base de impacto da massa, para evitar 

o ressalto da mesma. Neste estudo foram realizadas medidas de deformação na superfície do 

osso bovino, para duas localizações diferentes, sendo ambos os sensores colados paralelamente 

ao eixo longitudinal do implante. A face onde foram colados os sensores dista cerca de 23 mm do 

implante. A primeira RBF foi colada a cerca de metade da altura do implante e a segunda foi 

colada na região apical do mesmo, como se pode ver na figura 7.22. Ambas as redes têm um 

comprimento aproximado de 2 mm. 

O sistema de leitura utilizado, baseia no uso de um filtro de referência, como já foi descrito no 

capítulo anterior. As medidas são efectuadas para um intervalo espectral onde ocorre a máxima e 

a mínima convolução entre os espectros de reflexão da rede sensora e o de transmissão da rede 

de referência, como se pode ver na figura 7.23. 

 

Figura 7.23: Espectros da rede sensora (linha a cheio) e do filtro de referência (circunferências). 

 

O sistema de aquisição adquire os valores com uma frequência de amostragem de 100 KHz. Foi 

ainda feita a calibração do sistema, para obter a relação entre o sinal eléctrico e a variação de 

comprimento de onda. Na figura 7.24 pode ver-se a curva obtida, para a qual foi obtido o factor de 

50 V/nm. Por último, para converter os valores em deformação, foi utilizado o factor 1,2 pm/με [24]. 

 238



7. Concepção e estudo numérico de um novo implante dentário com elemento elastomérico 
_______________________________________________________________________________________ 

Para cada tipo de implante foram efectuadas cinco medições para verificar a repetibilidade dos 

resultados, o que se verificou. 

 

Figura 7.24: Curva de conversão do sinal eléctrico em variações do comprimento de onda. 

 

7.4.2.1 Resultados e discussão 

Nas figuras 7.25, 7.26 e 7.27 estão apresentados os resultados obtidos respectivamente para o 

macromodelo em aço, em aço-plástico e em plástico. 

  

Figura 7.25: Variação de deformação com o tempo, para uma carga dinâmica aplicada ao implante 

em aço: esquerda - medido pela RBF 1; direita - medido pela RBF 2. 

 

Para o caso do implante totalmente metálico, verifica-se que este transmite a maior parte da carga 

na região apical, enquanto que para o implante totalmente plástico verifica-se o contrário, ou seja, 
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este transmite a maior parte da carga na sua região média, tendo em conta as duas localizações 

consideradas. 

  

Figura 7.26: Variação de deformação com o tempo, para uma carga dinâmica aplicada ao implante 

aço-plástico: esquerda - medido pela RBF 1; direita - medido pela RBF 2. 

 

Para o caso do implante híbrido, fabricado em aço-plástico, verifica-se que as deformações estão 

distribuídas de uma forma mais uniforme. 

 

Figura 7.27: Variação de deformação com o tempo, para uma carga dinâmica aplicada ao implante 

de plástico: esquerda - medido pela RBF 1; direita - medido pela RBF 2. 

 

Com o intuito de se proceder à comparação quantitativa dos três protótipos de macroimplantes, 

foram registados os valores máximos da deformação, para cada um deles. Os valores obtidos são 

apresentados na tabela 7.4. 
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 RBG 1 RBG 2 

Implante de aço 35 με 95 με 

Implante de aço-plástico 57 με 68 με 

Implante de plástico 80 με 60 με 

Tabela 7.4: Valores máximos da deformação para os três tipos de implantes estudados, para as 

localizações 1 e 2 da RBG, na superfície do osso. 

 

A partir da análise dos valores da tabela 7.4 é possível verificar que o valor mais elevado da 

deformação ocorre para o implante totalmente em aço, na região apical. É também para este 

implante que se verifica a maior diferença na deformação medida entre as duas localizações do 

sensor, registando-se um aumento de cerca de 170% da região da média do implante para a 

região apical. Para o implante totalmente em plástico, verifica-se uma redução de cerca de 25% e 

é sem dúvida para o implante híbrido que essa diferença é menor, cerca de 19%. É na região 

média do implante que se verificam as maiores diferenças entre os implantes, cerca de 56%, 

enquanto que na região apical essa diferença é de 37%. Estes resultados indicam que o implante 

híbrido transmite as forças para o osso circundante de uma forma mais uniforme. Contudo, 

verificou-se que as deformações são mais elevadas ao nível da região apical, para todos os 

implantes estudados. 

 

7.4.3 Estudo numérico 

Para se poder avaliar numericamente os três tipos de implantes testados experimentalmente, foi 

criado um modelo de elementos finitos. Na tabela 7.5 estão indicados os valores das propriedades 

de cada um dos materiais considerados na simulação numérica. 

 Módulo de Young 
(GPa) 

Coeficiente de 

Poisson (ν) 

Osso 13,7 0,33 

Aço 210 0,28 

Plástico 8,3 0,28 

Tabela 7.5: Propriedades dos materiais utilizados na simulação numérica. 
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Para cada uma das simulações foram consideradas as cargas verticais de compressão de 100 N 

aplicadas na face superior do implante e perpendicularmente a esta e duas faces laterais do osso 

foram consideradas fixas, replicando as condições fronteira experimentais. A malha de elementos 

finitos gerada para os modelos de implante de aço e de plástico eram compostas por 213126 

elementos tetraédricos e 299357 nós, como se pode ver na figura 7.28. O modelo híbrido de 

aço/plástico era composto por 208562 elementos tetraédricos e 293417 nós. 

 

 

F 

Ponto 1 

Ponto 2 

r 

Figura 7.28: Malha de elementos finitos dos macromodelos. 

 

Para cada um dos modelos foram registados os valores da deformação ao longo da linha r situada 

na superfície correspondente ao osso, onde também estão assinalados os pontos de localização 

das RBG, do modelo experimental. 
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7.4.3.1 Resultados e discussão 

Nas figuras 7.29, 7.30 e 7.31 estão apresentados os resultados obtidos para os implantes em aço, 

aço-plástico e plástico, respectivamente, para um carregamento de 100 N, aplicado em 

compressão. 

 

Figura 7.29: Distribuição das deformações para um macromodelo fabricado em aço. 

 

Figura 7.30: Distribuição das deformações para um macromodelo fabricado em aço-plástico. 
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Figura 7.31: Distribuição das deformações para um macromodelo fabricado em plástico. 

 

Para se poder fazer a análise e comparação dos resultados numéricos, foi construído o gráfico da 

figura 7.32, da variação da deformação com a profundidade, ao longo da recta r (figura 7.28). A 

profundidade é contada a partir do topo superior do bloco de osso. 

 

Figura 7.32: Distribuição das deformações para os três tipos de macromodelos ao longo da 

profundidade, para um carregamento estático de compressão de 100 N. 
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A partir do gráfico é possível notar que para os três tipos de macromodelos de implantes a 

deformação propaga-se sob a forma de uma onda que vai amortecendo, convergindo para o valor 

aproximado de 1 με, isto se for excluído o efeito das condições fronteira no topo inferior do osso, 

em que aí a deformação tem o valor mais elevado, de 2,3 με aproximadamente. Um outro facto 

que ressalta da observação do gráfico prende-se com o facto de que a partir da profundidade de 

10 mm, é o macromodelo de aço que apresenta os valores mais baixos de deformação. Mesmo 

para a região apical, os resultados numéricos revelam que é o macromodelo de aço que apresenta 

o valor mais baixo de deformação, contrariamente ao que se tinha obtido experimentalmente. Uma 

outra observação que ressalta da análise do gráfico é que é para o caso do macromodelo 

totalmente em plástico que a deformação apresenta as menores variações ao longo da altura total 

do implante, enquanto que os resultados numéricos tinham revelado que era o macromodelo 

híbrido que apresentava menores variações. O padrão de deformação apresentado pelos 

macromodelos de aço e de plástico são semelhantes, atingindo o valor mais baixo a cerca de 2/3 

da profundidade do macromodelo. Enquanto que no caso do macromodelo híbrido esse valor 

mínimo é atingido a cerca de 1/6 da sua profundidade. Em relação aos valores médios da 

deformação obtidos numericamente para as duas posições correspondentes à localização das 

duas RBG, estão registados na tabela 7.6. 

 

 Ponto 1 Ponto 2 

Implante de aço 0,395 με 0,772 με 

Implante de aço-plástico 0,624 με 1,163 με 

Implante de plástico 0,983 με 0,967 με 

Tabela 7.6: Valores médios da deformação para os três tipos de macromodelos, para duas 

localizações correspondentes às duas RBG utilizadas no modelo experimental. 

 

Os resultados numéricos revelam que é para o caso do macromodelo fabricado em plástico que os 

valores da deformação são mais semelhantes, tanto para a região média como para a região 

apical do implante. Os outros dois tipos apresentam valores mais elevados para a região apical. 

Um facto curioso de salientar e que contraria os resultados experimentais e as expectativas, é de 

ser o macromodelo de aço o que apresenta os valores mais baixos de deformação, em ambas as 

localizações consideradas. 

De uma forma geral verifica-se que os resultados numéricos diferem dos obtidos 

experimentalmente. Isto pode estar relacionado com o facto de na simulação numérica se ter 
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considerado o osso como um material linear elástico e isotrópico e experimentalmente foi utilizado 

osso fresco, que apresenta propriedades diferentes. Nomeadamente o facto de o osso fresco 

apresentar um comportamento viscoelástico e por outro lado também ser heterogéneo, chegando 

a apresentar diferenças nalgumas propriedades mecânicas da ordem de 100 vezes [25], faz com 

que as deformações sejam absorvidas no seu interior, daí que as medições realizadas à superfície 

possam apresentar tais diferenças em relação aos resultados numéricos. O facto de se ter 

realizado os testes experimentais para um carregamento dinâmico, enquanto que na simulação 

numérica ter sido considerado um carregamento estático, também contribuiu para as diferenças 

observadas. 

 

7.4.3.2 Conclusões 

A partir dos resultados obtidos experimentalmente para os macromdelos de implantes dentários, 

verificou-se que um implante híbrido, fabricado em metal e plástico, transmite as cargas de uma 

forma mais uniforme para o tecido ósseo circundante. Uma distribuição uniforme evita a 

concentração de tensões e diminui a possibilidade de ocorrência de microfracturas das trabéculas 

ósseas. Estes valores experimentais não estão de acordo com os valores numéricos, pois para 

este caso é o implante em aço (convencional) o que apresenta os valores mais baixos de 

deformação. No entanto, os resultados numéricos revelam que é o implante em plástico que 

apresenta uma distribuição mais uniforme de deformação. Os valores de deformação, medidos 

experimentalmente, encontram-se dentro do intervalo de valores de deformação fisiológico. 

Contudo haverá a necessidade de determinar experimentalmente, os valores da deformação no 

osso contíguo ao implante, na região de interface. 
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Capítulo 8 

 

Conclusões e propostas para trabalho futuro 

 

8.1 Conclusões 

Nesta tese foi apresentado e caracterizado um novo sistema para implante dentário. 

Pretendeu-se que este novo sistema pudesse substituir, do ponto de vista funcional, um dente 

perdido, ou seja, que o implante fosse capaz de induzir um campo de tensão/deformação 

próximo do fisiológico. Esse objectivo seria alcançado pela inclusão de uma membrana de 

material elastomérico, com a capacidade para absorver os picos de tensão transmitidos do 

implante para o meio ósseo circundante. 

Os dentes naturais têm uma função biomecânica bem definida. Eles são os responsáveis por 

transmitir as forças funcionais, originadas quer pelos movimentos mastigatórios quer pela fala 

e deglutição, ao osso alvéolar. O periodonto, em particular o LPD, desempenha um papel 

preponderante nesse mecanismo de transferência de carga. O LPD para além de fornecer 

suporte e nutrição aos dentes, também tem a função de amortecer as forças funcionais 

transmitidas ao osso e permitir a mobilidade dentária, responsável pelas correcções 

ortodônticas. Para a caracterização biomecânica do dente e o meio envolvente é necessário o 

conhecimento das propriedades mecânicas de todos os materiais envolvidos. Embora haja um 

vasto trabalho efectuado para a determinação das propriedades do dente e do osso, o mesmo 

já não acontece com o LPD. Dadas as suas dimensões reduzidas, tem-se verificado que a 

caracterização das propriedades do LPD se torna difícil de fazer, a avaliar pelos diferentes 

valores recolhidos na literatura, do seu módulo de elasticidade e que estão registados na 

tabela 5.1. Nesses trabalhos foi verificado que o LPD tem comportamento diferente para 

diferentes regimes de carregamento, daí que o seu comportamento tem sido descrito por meio 

de vários modelos constitutivos. Com base na teoria de quase viscoelasticidade de Fung, 

Toms et al [1] desenvolveram um modelo constitutivo, cujos parâmetros foram obtidos a partir 

de resultados experimentalmente. O modelo desenvolvido pelos autores foi utilizado para 

caracterizar numericamente o estado de tensão/deformação de um dente canino inferior 

direito e o meio ósseo envolvente. Nesse trabalho foi possível verificar que o LPD 

desempenha um papel importante no mecanismo de transmissão de carga para o osso 

alvéolar. De facto verifica-se que as maiores deformações ocorrem no interior do LPD e são 

de maior magnitude na região da crista alvéolar. Estes resultados obtidos estão de acordo 
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com as observações histológicas quanto à orientação das fibras de colagégio no interior do 

LPD. Também se verificou que as tensões máximas principais situam-se na região apical do 

dente, demostrando que o processo de remodelação é mais intenso nesta zona. 

Foi ainda caracterizado experimentalmente pelo método de análise de vibrações, o efeito do 

LPD em espécimes de porco. Os espécimes de porco foram escolhidos dada a semelhança 

biológica com o LPD humano. Esta análise permitiu determinar a rigidez equivalente do LPD, 

o factor de perda e a frequência do sistema. Com estes dados é possível implementar um 

modelo mais realístico, para caracterizar o campo fisiológico de tensão/deformação, embora 

tal não tenha sido possível realizar no decurso da tese, uma vez que esses resultados foram 

obtidos tardiamente. 

Com base no conhecimento do efeito do LPD no mecanismo de transferência de carga, foi 

criado um modelo para um novo sistema de implante dentário, partindo de um implante da 

marca Nobel Biocare, sistema Brånemark. Ao implante convencional foi adicionado um 

componente elastomérico para absorver os picos de tensão transmitidos ao osso, permitindo 

evitar a fractura das trabéculas ósseas e estimular de uma forma positiva o osso no processo 

contínuo de remodelação óssea.  

Foram aplicadas várias técnicas, experimentais e numéricas, para a caracterização do novo 

sistema de implante dentário, comparando-o com o implante convencional. Uma das técnicas 

experimentais utilizada foi a fotoelasticidade. Esta é uma técnica que pela possibilidade de 

observação do campo total de tensão, tem tido aplicabilidade em estudos de Biomecânica. 

Embora os resultados obtidos tenham sido qualitativos, foi possível verificar que a utilização 

de uma membrana elastomérica faz diminuir as tensões no osso. Também se verificou que 

havia uma grande concentração de tensões na parte interna dos filetes da rosca. Estes 

resultados obtidos também foram verificados pelo método de elementos finitos. Foi verificado, 

pela análise de elementos finitos aplicada ao modelo tridimensional do implante inserido na 

mandíbula, que a alteração estrutural, introduzida pela inclusão da barreira elastomérica fez 

diminuir as tensões, em cerca de 45% no interior dos filetes da rosca. Este valor é superior ao 

obtido por Richter et al [2], que foi de 20%. Os autores propuseram um modelo de implante 

com a interposição de um material menos rígido, para permitir uma mobilidade do implante 

semelhante à do dente natural e verificaram, por meio de estudos experimentais e teóricos, que 

havia a redução em cerca de 20% das tensões no osso, em relação ao implante convencional, 

para a aplicação de cargas axiais. Num outro estudo, levado a cabo por Gaggl et al [3], foram 

medidos os deslocamentos do novo sistema de implante dentário, para diferentes tipos de 

carregamento. Eles concluíram que os elementos elastoméricos reduziam as tensões induzidas 

por forças excêntricas, no entanto não quantificaram essa redução. O valor obtido do 

deslocamento, para a aplicação de uma força axial de 100 N, foi de aproximadamente de 
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0,04 mm. No entanto, para outros estudos realizados por outros autores [4,5], não foi possível 

provar a eficácia da inclusão de um elemento elastomérico, para amortecer as tensões. 

Pelos resultados numéricos verificou-se que a redução das tensões, para o carregamento em 

compressão só era significativo para os nós no interior dos filetes da rosca, onde também pela 

análise fotoelástica se verificava maior concentração de tensões. O facto da barreira 

elastomérica diminuir as tensões transmitidas ao osso, principalmente no interior dos filetes de 

rosca, vem favorecer o processo de osteointegração. Do ponto de vista biológico do processo 

de osteointegração, é nessa região do interior da rosca, onde inicialmente se forma um 

coágulo, o qual vai-se transformar, inicialmente em calo ósseo e por fim, depois de ser 

novamente vascularizado e mineralizado, transforma-se em novo osso, que fica em contacto 

íntimo com o implante. Ora, são vários os factores que impedem a transformação do coágulo 

em osso novo e que levam à formação de um tecido conectivo não mineralizado, impedindo a 

completa osteointegração do implante. Para além de factores biológicos como extenso trauma 

cirúrgico e infecção, existem outros factores como o excesso de carga que levam à formação 

desse tecido. Outro facto observado no campo de tensões foi que os valores mais elevados 

situam-se na região da crista alvéolar, o que está de acordo com os resultados reportados na 

literatura. 

O novo sistema de implante foi ainda testado e comparado experimentalmente, utilizando para 

tal a extensometria. Um implante convencional foi roscado, na região correspondente ao dente 

canino, numa mandíbula cadavérica desidratada e que ficou assente num suporte, para evitar 

o contacto rígido com o meio circundante. Essa forma de suporte não replicou a situação 

natural, em que a mandíbula está suspensa e articula com o crânio por meio da articulação 

temporomandibular, mas tal foi tido como uma simplificação do sistema e não uma limitação, 

dado que se pretendia comparar os dois tipos de implantes. Sobre o implante foi colocada 

uma membrana de elastómero e foram realizados ensaios dinâmicos. O carregamento foi 

simulado pela queda por gravidade de uma massa, sobre o implante e as deformações foram 

medidas na face interna e externa da mandíbula. Os resultados obtidos também 

demonstraram que a barreira fazia reduzir as deformações no osso. Para o caso de se 

comparar os valores máximos da deformação entre os dois tipos de implantes, essa diferença 

situou-se entre os 28% a 38%, valores próximos dos obtidos por Richter et al [2], enquanto 

que para os valores médios, essa diferença foi entre 44% a 50%, mais próximos dos valores 

obtidos no modelo numérico tridimensional aqui estudado. Todos os valores registados de 

deformação encontravam-se dentro do intervalo de valores considerados fisiológicos, que 

segundo Roberts et al [6] situam-se entre os 200 με e os 2500 με. 

Foi ainda implementado e testado um novo sistema para a medição de deformações, tanto 

para ensaios estáticos como dinâmicos. Esse novo método consistiu na aplicação de redes de 

Bragg, gravadas em fibas ópticas. Este tipo de sensor tem tido uma grande aplicabilidade em 
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áreas como as telecomunicações, monitorização de estruturas de Engenharia Civil e outras. A 

motivação para aplicar este tipo de sensor na área da Biomecânica prendeu-se com o facto de 

ele ter dimensões menores do que os extensómetros eléctricos e também ser imune ao ruído 

eléctrico, como se verificou durante a realização do trabalho experimental com extensometria. 

Os resultados obtidos com os sensores ópticos mostraram estar de acordo com os que se 

obtiam em extensometria, com a vantagem de que a relação sinal ruído era menor, 

demonstrando assim que os valores medidos por eles são mais precisos. 

Para além do conceito de inclusão de uma membrana de elastómero no implante 

convencional, foi criado um novo modelo de implante, fabricado em dois materiais diferentes 

mas com a mesma geometria. O conceito deste novo implante foi testado, experimental e 

numericamente, em macromodelos, ampliados por um factor de quatro, em relação ao 

tamanho normal. Os testes comparativos foram realizados para três tipos de implantes, um 

totalmente fabricado em aço, outro em aço e plástico e por último um totalmente fabricado em 

plástico. Os testes experimentais foram realizados roscando os macromodelos em provetes de 

osso bovino fresco e com sensores de Bragg colados na superfície do osso. Foram realizados 

ensaios dinâmicos, sendo também aqui a carga simulada pelo impacto da queda, por 

gravidade, de uma massa. O implante fabricado com os dois materiais demonstrou que gerava 

um campo de deformações mais uniforme no osso circundante, enquanto que o implante de 

aço transmitia grande parte da carga através da região apical. As diferenças observadas da 

deformação foram de 56% na região média do implante e de 37% na região apical. Os valores 

medidos das deformações encontravam-se abaixo do limite fisiológico e tal pode ter sido 

devido ao facto de se estar a trabalhar com macromodelos e a carga não ter sido aplicada 

com intensidade proporcional. Os resultados obtidos numericamente para os macromodelos 

demonstraram que o implante híbrido era capaz de transmitir as cargas de uma forma mais 

uniforme. 

Uma outra área abrangida no trabalho desenvolvido ao longo desta tese, foi a possibilidade de 

revestimento de um implante com um filme de diamante policristalino. Dado que o diamante é 

um material biocompatível e bioactivo, foi testada a sua capacidade de adesão à superfície do 

implante de titânio e resistência às tensões de corte, durante o processo de inserção no osso. 

A técnica empregue para a deposição a partir da fase de vapor, permite uma grande 

versatilidade das geometrias a serem revestidas, abrindo assim a possibilidade de utilização 

dos filmes de diamante em aplicações biomédicas. O filme depositado sobre o implante foi 

analisado por microscopia electrónica de varrimento, antes e depois de ser roscado num 

provete de osso bovino fresco. As observações mostraram que o filme era uniforme, quer em 

termos de estrutura como de densidade e distribuição dos cristais, mesmo no interior dos 

filetes da rosca. Também foi verificado que a integridade do filme depositado se mantinha, 

mesmo após ter sido roscado. 
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8.2 Propostas para trabalho futuro 

Os trabalhos desenvolvidos ao longo desta tese deixaram algumas questões em aberto e que 

poderíam e deveríam ser posteriormente analisadas. Nomeadamente a caracterização e 

obtenção das propriedades mecânicas do LPD para criar modelos numéricos mais realistas e 

que possibilitem uma quantificação mais precisa do campo de tensão fisiológico. Será também 

conveniente caracterizar numericamente, vários tipos de carregamento, nomeadamente, que 

simulem o ciclo mastigatório. A obtenção desses resultados será importante para aferir os 

modelos e resultados experimentais. Os futuros modelos experimentais a desenvolver, 

deverão ter em conta as condiões reais, não só de suporte como de carregamento. 

Os resultados obtidos para o novo sistema demonstraram que há uma redução das tensões 

transferidas para o osso cirundante. Para futuro, o uso deste tipo de material pode ser 

explorado por forma a permitir não só a osteointegração como a capacidade da 

osteopercepção. 

No entanto haverá necessidade de comprovar estes resultados com ensaios in vivo, ao longo 

do tempo. Esses estudos poderão avaliar a influência que a redução da tensão transmitida 

terá no processo de osteointegração do implante, assim como o seu desmpenho durante o 

funcionamento. A realização deste tipo de estudo também será importante para avaliar a 

capacidade de adesão e integração de filmes de diamante policristalino, para que possam ser 

utilizados como revestimentos de implantes. 

O facto dos sensores ópticos serem de pequenas dimensões e electricamente neutros poderá 

no futuro possibilitar o desenvolvimento de um sensor compacto, que possa ser embebido na 

estrutura do próprio implante. Dessa forma, poderia ser possível a medição e quantificação 

das deformações fisiológicas. 

A criação de novas geometrias, em conjunto com a combinação de vários materiais utilizados 

para a fabricação e implantes também poderá ser uma vertente a explorar em trabalhos 

futuros. 

Alguns dos métodos experimentais utilizados neste trabalho permitiram determinar as 

frequências próprias do sistema. O conhecimento dessas frequências também poderá ser 

aplicado para a avaliação do grau de osteointegração de um implante dentário. 
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