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Resumo 
 

Introdução: Os implantes angulados têm sido a opção de escolha no que diz 

respeito à reabilitação de maxilares atróficos, de modo a evitar danos nas 

estruturas anatómicas, reduzir o comprimento do cantilever distal e criando 

melhores resultados biomecânicos. Diversos fatores como níveis e distribuição de 

stress em redor dos implantes, número e distribuição dos implantes pela arcada, 

presença de cantiléveres ou o tipo de osso, podem comprometer a sobrevivência 

da reabilitação. 
Objetivos: Avaliar as diferenças em termos biomecânicos e, 

consequentemente, em termos protéticos da utilização de implantes angulados 

comparativamente a implantes axiais. Adicionalmente pretendeu-se também 

avaliar a presença de stress ósseo de acordo com a posição e inclinação dos 

implantes. 

Material e Métodos: Elaborou-se uma pesquisa em bases de dados 

bibliográficas, tais como a PubMed® e a Scielo. Foram incluídos artigos do tipo 

“Meta-Análise” e “Revisão sistemática” de estudos em pacientes humanos com 

implantes angulados/axiais em maxilas/mandíbulas atrofiadas; estudos que 

avaliassem o stress ósseo dos implantes; estudos comparativos entre implantes 

axiais e angulados e estudos com análise de elementos finitos in vitro. 

Desenvolvimento: O stress ósseo tem demonstrado influenciar o prognóstico e a 

viabilidade dos implantes. Quando são aplicadas cargas excessivas, como as 

forças da mastigação, nas estruturas anatómicas poderá ocorrer stress e 

deformação óssea. Logo, é imprescindível planear previamente cada caso de 

modo a alcançar o tratamento ideal adequado a cada paciente. 

Conclusão: O stress ósseo está dependente do local de colocação dos implantes, 

do grau de inclinação e do seu comprimento. Por sua vez, a quantidade de 

implantes utilizados na reabilitação protética e o tipo de osso em que estes são 
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colocados, influencia o stress ósseo. De acordo com vários estudos, a técnica 

“All-on-four” constitui uma alternativa viável de tratamento na reabilitação de 

maxilares atróficos, evitando procedimentos invasivos e proporcionando 

vantagens biomecânicas. 
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Abstract 
 

Introduction: Tilted implants have been the option of choice with regard to the 

rehabilitation of atrophic jaws, in order to avoid damage to anatomical structures, 

reduce the length of the distal cantilever and creating better biomechanical 

results. Several factors such as levels and distribution of stress around the 

implants, number and distribution of implants through the arch, presence of 

cantilevers or the type of bone in which the implants are placed, can compromise 

the survival of the rehabilitation. 

Objectives: Evaluate the differences in biomechanical terms and, consequently, 

in prosthetic terms of the use of angled implants compared to axial implants. 

Additionally, it was also intended to assess the presence of bone stress according 

to the position and inclination of the implants. 

Material and methods: A search were made in bibliographic databases, such as 

PubMed® and Scielo. Articles of the type “Meta-Analysis” and “Systematic 

review” of studies in human patients with tilted/axial implants in atrophied 

maxilla/mandible; studies that assess bone stress of implants; comparative studies 

between axial and tilted implants and finite element analysis in vitro were 

included. 

Development: Bone stress has been shown to influence the prognosis and 

viability of implants. When excessive loads are applied, such as chewing forces, 

stress and bone deformation may occur on anatomical structures. Therefore, it is 

essential a prior plan for each case in order to achieve the ideal treatment suitable 

for each patient. 

Conclusion: Bone stress is dependent on the place of implant placement, the 

degree of inclination and its length. In its turn, the number of implants used in 

prosthetic rehabilitation and the type of bone on which they are placed, influences 

bone stress. According to several studies, the "All-on-four" technique is a viable 
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treatment alternative in the rehabilitation of atrophic jaws, avoiding invasive 

procedures and providing biomechanical advantages. 
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Introdução 
 

As indicações das reabilitações orais sobre implantes são cada vez mais 

extensas e é possível reabilitar quase todos os tipos de perdas dentárias. 

Atualmente pode ser considerado um tratamento rotineiro devido, em parte, à 

previsibilidade da sobrevivência dos implantes, com taxas de sucesso próximas 

dos 90%1. 

Existem várias técnicas disponíveis para ajudar no planeamento e 

colocação de implantes. Esta capacidade de previsão dos resultados tem um papel 

importante, pois permite gerir os riscos da cirurgia e tomar decisões bem 

ponderadas no que se refere ao melhor plano de tratamento para cada paciente1. 

A osteointegração é o ponto chave para o sucesso do implante e consiste na 

união do osso à superfície de materiais como o titânio ou cerâmicas. Na realidade, 

a carga física gerada sobre os implantes pode ser suportada por longos anos 

através da integração entre o osso e o implante2,3. 

Em 2017 Gümrükçü2 definiu que o processo de osteointegração do 

implante e a utilização de implantes com comprimento convencional, segundo 

Lemos4, maiores que 8 mm, serão os fatores responsáveis pelo sucesso dos 

mesmos a longo prazo. 

Nos casos de atrofia maxilar a falta de disponibilidade óssea é um aspeto 

característico. Nestes casos, os implantes de comprimento convencional podem 

não ser viáveis devido à proximidade de estruturas vitais importantes. No caso 

específico do maxilar superior, muitos profissionais optam pela colocação dos 

implantes angulados em zonas postero-superiores, evitando deste modo a 

penetração do seio maxilar. Com este tipo de abordagem tenta-se aproveitar zonas 

ósseas com maior quantidade e qualidade, assim como, diminuir o comprimento 

do cantilever distal. Esta técnica é considerada menos invasiva e menos 

dispendiosa do que a alternativa mais comum que seria a elevação do pavimento 

do seio maxilar e a colocação de implantes axiais1,3,5,6. 
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Esta posição inclinada tem atuado como alternativa à cirurgia de elevação 

do pavimento do seio maxilar com colocação de enxertos ósseos, técnica 

consideravelmente mais invasiva, principalmente nos pacientes com limitações de 

saúde geral.  

Na literatura científica, diversos autores como Chrcanovic1, Gümrükçü2,7, 

Misch8, Watanabe9 e Liu10 mencionam valores elevados de stress ósseo 

provocado pelos implantes na zona póstero-superior, o que justifica um estudo 

rigoroso de avaliação destes efeitos. 

Vários estudos científicos2,11,12 identificam a existência de condições 

desfavoráveis de carga como um dos fatores de risco mais comuns para a perda 

do implante. Neste contexto, a escolha do alinhamento e da posição ideal dos 

implantes é crucial para o sucesso dos mesmos9. O stress excessivo constitui um 

fator importante na viabilidade do implante, uma vez que poderá estar 

relacionado com uma maior reabsorção óssea, ao redor do mesmo, 

comprometendo dessa forma a sua durabilidade e previsibilidade13,14. Para 

avaliação deste fator de risco, uma das técnicas utilizadas para deteção da 

distribuição do stress, criado na interface pilar-implante, é a análise por elementos 

finitos (FEA)7. Como tal, a FEA no âmbito desta monografia será devidamente 

aprofundada no sentido de contribuir com evidência científica na temática 

abordada. 

A este propósito, esta monografia pretende avaliar quais as diferenças em 

termos biomecânicos da utilização de implantes angulados comparativamente aos 

implantes axiais e o que essa diferença poderá acarretar em termos protéticos. 

Pretende-se ainda saber qual o efeito da posição dos implantes no stress ósseo. 
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Materiais e Métodos 
 

Esta revisão bibliográfica tem como objetivo estudar quais os contextos 

mais adequados à colocação de implantes angulados de modo a evitar um stress 

ósseo excessivo que possa originar a perda dos mesmos. 

Posto isto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas plataformas: 

“PubMed” e “Scielo”, abordando os seguintes termos: “Tilted Implants”; 

“Osseous stress”, com os seguintes filtros: “Meta-Analysis”; “Systematic 

Reviews”. 

 

A elegibilidade dos artigos foi feita com base na leitura dos títulos, resumos 

e através da leitura integral dos artigos, sendo que os artigos que não obedeciam 

aos critérios de inclusão foram excluídos. 

 

Critérios de inclusão: 

o Estudos em pacientes humanos com implantes angulados/axiais e 

maxilas/mandíbulas atróficas; 

o Estudos que avaliassem o stress ósseo dos implantes; 

o Estudos que avaliassem a diferença entre implantes axiais e angulados e quais 

as especificidades de cada um; 

o Análise de elementos finitos in vitro; 

o Meta-Análises; Revisões Sistemáticas; 

o Artigos em Língua Portuguesa, Espanhola e Inglesa. 

 

Critérios de exclusão: 

o Estudos que não avaliem nenhum dos seguintes parâmetros: stress ósseo, 

implantes angulados; 

o Artigos noutras línguas que não portuguesa, espanhola e inglesa; 
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Desenvolvimento 

 

O êxito da reabilitação implantar baseia-se na correta seleção de pacientes 

cujas condições orais sejam apropriadas à colocação de implantes, evitando assim 

problemas futuros referentes à perda óssea ou até mesmo perda de implantes, 

originados pelo stress excessivo9. 

 

 

o Implantes angulados 

 

Recentemente, os implantes angulados têm sido bastante utilizados no que 

se refere à reabilitação de maxilares edêntulos, principalmente nos casos de baixa 

qualidade e quantidade de osso existente6. Soto-Penaloza et al.15 obtiveram uma 

taxa de sobrevivência dos implantes angulados ao fim de 24 meses de 99,8%. 

De acordo com estas características ósseas, deverá ser previamente 

planeada a colocação de implantes com o comprimento, largura e posição 

adequados, de modo a obter um suporte ideal para a reabilitação protética6. 

 

a) Vantagens 

 

Os implantes angulados apresentam inúmeras vantagens quando colocados 

distalmente na maxila, entre as quais: 

- Evitam ou reduzem os enxertos ósseos e elevações do seio maxilar16; 

- Permitem a utilização de implantes mais longos com consequente 

aumento da superfície de osteointegração; 

- Melhoram a estabilidade primária, pela ancoragem bicortical; 
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- Evitam extremidades em cantilever muito longas, pela colocação distal 

dos implantes, tendo melhor distribuição de carga no arco dentário, o que permite 

um suporte molar mais apropriado17,18,19,20. 

 

b) Desvantagens 

 

- Aumenta o stress ósseo, referem vários autores6,21; 

- Obrigam à utilização de um pilar protético angulado, com custo associado 

mais elevado que o pilar reto; 

- Em termos cirúrgicos existe uma maior dificuldade de acesso na 

colocação dos implantes em posição angulada, devendo os pacientes possuir uma 

boa abertura de boca. 

 

 

o Comprimento do cantilever 

 

Quando nos setores posteriores, os implantes são colocados na posição 

axial, muitas vezes a prótese fixa apresenta cantilever longo. A presença de 

cantilever tem sido relacionada com reabsorção óssea marginal e complicações 

mecânicas. 

De modo a reduzir o comprimento do cantilever, a solução seria a 

inclinação para posterior dos implantes distais, proporcionando uma melhor 

distribuição de carga, uma ampliação da base protética, uma melhor ancoragem 

cortical e estabilidade primária22. 
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o Implantes colocados angulados vs. Implantes axiais 

 

Lin WS et al.23 explicam no seu estudo, que as cargas oclusais mais 

elevadas nos implantes angulados colocados na zona posterior da maxila, são 

devidas à sua proximidade com os côndilos, comparativamente com os implantes 

axiais anteriores. Por isso, não é de estranhar algum efeito no desempenho dos 

implantes angulados posteriores, já habitualmente sujeitos a cargas mais elevadas. 

Baseado na sua revisão sistemática, a análise dos dados descritos, sugere não 

haver diferenças no desempenho do implante relacionado com posição anatómica. 

Não há evidências concretas de diferença nas taxas de sucesso entre 

implantes angulados e axiais. Ambos apresentam taxas de sobrevida e perda óssea 

marginal idênticas. No entanto, segundo Ata-Ali17, dependendo do local da 

colocação dos implantes angulados, haverá maior ou menor reabsorção óssea 

marginal. 

Outros estudos1,24 referem igualmente que a colocação de implantes 

angulados não influencia estatisticamente a taxa de insucesso em relação aos 

implantes axiais. Sugerindo que tanto os implantes angulados como os axiais 

conseguem atingir os mesmos resultados, tendo aqueles vantagens biomecânicas.  

 

 

o Elevação do seio maxilar 

 

A elevação do seio maxilar é uma técnica de enxerto com biomateriais que 

continua a ser uma opção de tratamento bastante utilizada e com taxa de sucesso 

elevada. Porém, é um procedimento que poderá envolver maior trauma e estar 

associado a um risco de morbilidade elevado25,26. 

A pneumatização do seio maxilar, associada à reabsorção óssea, em 

consequência da perda de um ou vários dentes na zona posterior geralmente reduz 

a altura entre a crista alveolar e o assoalho sinusal. Essa insuficiência óssea pode 
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dificultar a colocação de implantes e, posteriormente, provocar instabilidade dos 

mesmos3.  Nesses casos, os implantes angulados são uma alternativa viável, 

evitando procedimentos invasivos. No entanto, há relatos de valores elevados de 

stress ósseo nas zonas de interface entre os implantes angulados e os aditamentos 

protéticos, implicando um estudo prévio que avalie a situação anteriormente 

citada1,2,27. 

 

 

o Técnica “All-on four” 

 

O conceito “All-on-four” foi apresentado em 2003, por Maló28, que 

referenciou que este só seria corretamente utilizado com condições plausíveis de 

distribuição. Vários autores têm sugerido esta técnica nos desdentados totais 

evitando os enxertos ósseos. Esta preconiza a colocação de dois implantes axiais 

na região anterior e dois implantes angulados distalmente na zona posterior. Está 

indicada principalmente nos casos de pacientes com dentição muito 

comprometida ou totalmente edêntulos. Este procedimento permite períodos de 

tratamento menores, uma vez que evita os enxertos ósseos demorados, com a 

utilização de implantes angulados posteriores1,2,17. 

Esta técnica de reabilitação apresenta taxas de sobrevivência dos implantes 

acima dos 95%, com valores de 97,6% para o maxilar e entre 96% e 99% para a 

mandíbula28,29. 

Nos vários estudos feitos com estas condições, Agliardi et al.30 observaram 

uma taxa de sucesso de 100%, tanto nos implantes axiais, como nos implantes 

angulados, apresentando um follow-up de 27.2 meses. Também Peñarrocha et 

al.31 reabilitou 10 pacientes com “All-on-four”, observando após 12 meses de 

follow-up, o insucesso de apenas um dos implantes, correspondendo a uma taxa 

de sucesso de 97.7%. Maló et al.32 estudaram 32 pacientes, colocando 128 

implantes, dos quais 64 angulados e 64 axiais, observando uma taxa de sucesso de 
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95.3% e 100%, respetivamente. Apenas foi realçada uma perda óssea marginal de 

0.9 mm em média, sem diferenças evidentes entre os implantes. Por sua vez, 

Rosen and Gynther33 no seu estudo colocaram 103 implantes angulados, obtendo 

uma taxa de sucesso de 97%, após follow-up de 12 anos, apresentando 1.2 mm de 

perda óssea marginal. 

Assim, os autores mencionados concluíram que é viável a colocação distal 

de implantes angulados, combinados com implantes axiais na zona anterior da 

maxila, evitando assim procedimentos invasivos, como são os enxertos ósseos. 

 

 

o Análise de elementos finitos (FEA) 

 

Uma variável implícita ao longo desta monografia é a análise de elementos 

finitos (FEA). Consiste num método numérico comum, ideal para a planificação 

dos implantes, simulado por computador e viável no que diz respeito à deteção e 

avaliação da distribuição do stress gerado sob carga mecânica na interface do 

implante e entre implante e pilar. Baseia-se na produção de resultados pela 

divisão do modelo global em pequenas peças, determinando a interação entre 

elas, utilizando métodos numéricos. Para além disso, é útil no que toca a avaliar a 

influência de fatores clínicos na manutenção do posicionamento do implante e na 

investigação da biomecânica dos implantes dentários2,3. 

 

 

o Stress ósseo 

 

A influência do stress causado pelos pilares angulados ainda é, nos dias de 

hoje, um tema bastante controverso e que tem sido bastante debatido2,10. Tem sido 

aceite a teoria de que a colocação de pilares angulados aumenta o stress do 
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implante e do osso2. Assim, devido às forças desfavoráveis aplicadas sobre o osso 

em redor do implante, existe a possibilidade dos implantes angulados falharem17. 

O pilar do implante é uma variável mecânica que pode influenciar a 

camada cortical e medular do tecido ósseo. Isto porque o stress e a deformação 

geradas irão originar diferentes comportamentos ósseos34. É frequente haver 

stress e deformação no osso aquando da aplicação de cargas em estruturas 

anatómicas. Este stress aplicado no osso, dentro dos limites normais, é 

fundamental para o funcionamento estrutural. Caso exceda o limite elástico pode 

ocorrer destruição das estruturas anatómicas2. 

Para além das forças verticais e horizontais existentes, Holmgren et al.35 

provaram que, durante a mastigação, existem forças combinadas e forças oblíquas 

que podem provocar danos no osso cortical. Estas forças representavam as forças 

de mordida reais, como será descrito posteriormente. 

Pela análise de elementos finitos (FEA), alguns estudos sugerem que 

podem ocorrer tensões acentuadas à volta dos implantes angulados e que a 

direção desfavorável poderá originar uma maior reabsorção óssea em volta dos 

mesmos, comparativamente com os implantes axiais9,36,37. 

Rangert38 em 1997 concluiu que quando os implantes angulados são 

unitários estão sujeitos a flexões, o que irá aumentar o stress ósseo marginal. No 

entanto, estudos com a FEA39 em 2007 demonstraram que numa prótese fixa de 

arcada total, com os implantes ferulizados, a inclinação dos implantes distais 

permitiu uma redução da tensão à volta dos implantes, a redução do comprimento 

de cantilever e uma distribuição mais equitativa das forças oclusais. Assim, 

observou-se uma redução da perda óssea marginal e resultados bastante mais 

favoráveis, comparativamente com o estudo de Rangert9,36,37,39,40,41,42,43. 
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o Stress Ósseo: Osso compacto vs. Osso esponjoso 

 

Lekholm e Zarb44, em 1985, classificaram o osso em 4 categorias: 

o Tipo 1: quase a totalidade do osso é compacto homogéneo; 

o Tipo 2: osso com camada espessa de osso compacto a envolver o osso 

trabecular denso; 

o Tipo 3: camada fina de osso compacto a envolver a área de osso 

trabecular denso; 

o Tipo 4: camada fina de osso compacto a envolver a área de osso 

trabecular com pouca espessura e baixa resistência. 

 

Na literatura está descrito que a taxa de perda dos implantes é maior nas 

regiões com densidade óssea D4 e que o osso mais favorável para a colocação de 

implantes é o osso D3, D2 e D1. 

Watanabe F. et al.9 realizaram um estudo com FEA que abrangia modelos 

que correspondiam à região do primeiro molar da mandíbula, onde incluíram 

implantes com 0º, 5º e 15º de angulação. Observaram que o stress aumentava à 

medida que o grau de inclinação do implante era maior, tanto nos modelos 

representativos da cortical vestibular como lingual, aumentando ainda mais nesta 

última como se pode observar nas tabelas I e II. 
 

 

 

Tabela I: Tensão máxima compressiva no osso, em kgf/mm2, quando o implante está inclinado para vestibular 

Fonte: Watanabe F. et al., 2003. Adaptado sem autorização dos autores, consultado em 10.04.2020 
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Tabela II: Tensão máxima compressiva no osso, em kgf/mm2, quando o implante está inclinado para lingual 

Fonte: Watanabe F. et al., 2003. Adaptado sem autorização dos autores, consultado em 10.04.2020 

 

 

 

 

 

No entanto, o estudo demonstrou uma situação inesperada, que foi um 

ligeiro decréscimo de stress no implante com angulação de 5º comparativamente 

com o grau de inclinação 0º, mas apenas quando a carga foi vertical e no centro 

da coroa. Em todas as outras situações não acorreu nenhum decréscimo. Isto pode 

dever-se ao facto da carga ter sido aplicada perto do longo eixo do implante. 

No modelo com inclinação de 0º, as tensões concentraram-se próximo ao 

limite dos ossos cortical e esponjoso quando a carga foi aplicada no centro da 

coroa na direção vertical. Quando esta carga foi aplicada nas pontas das cúspides, 

as tensões foram observadas na área do osso da crista perto do ponto da carga 

(Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Figura 1: Representação dos modelos com os implantes inclinados de 0º e distribuição de tensões de carga: carga vertical no centro da 

coroa; carga vertical na ponta da cúspide vestibular; carga vertical na ponta da cúspide lingual 
Fonte: Watanabe F. et al., 2003. Adaptado sem autorização dos autores, consultado em 10.04.2020 
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O mesmo aconteceu nos modelos com inclinação de 5º, mas com 

magnitudes superiores (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Representação dos modelos com os implantes com inclinação de 5º e distribuição de tensões de carga: inclinação vestibular de 5° 

com carga vertical no centro da coroa; inclinação bucal de 5º com carga vertical na ponta da cúspide bucal; inclinação lingual de 5º com 
carga vertical na ponta da cúspide lingual 

Fonte: Watanabe F. et al., 2003. Adaptado sem autorização dos autores, consultado em 10.04.2020 
 

 

A aplicação de forças com 45º, tanto no centro da coroa como nas pontas 

das cúspides, gerou maior tensão de compressão no osso cortical na direção da 

inclinação e maior tensão de tração no lado aposto a esse, o que significa que há 

uma distribuição variável da carga, uma vez que a força não está direcionada no 

longo eixo do implante, originando um aumento das tensões (Figuras 3 e 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Representação dos modelos com os implantes inclinados para vestibular com angulação de 5º e distribuição de tensões de carga: a) 
carga angular de 45º no centro da coroa; b) carga angular de 45º na ponta da cúspide vestibular 

Fonte: Watanabe F. et al., 2003. Adaptado sem autorização dos autores, consultado em 10.04.2020 
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Figura 4: Representação dos modelos com os implantes inclinados para lingual com angulação de 5º e distribuição de tensões de carga: a) 

carga angular de 45º no centro da coroa; b) carga angular de 45º na ponta da cúspide lingual 
Fonte: Watanabe F. et al., 2003. Adaptado sem autorização dos autores, consultado em 10.04.2020 

 

Observou-se que o osso cortical apresentou uma maior variação de stress 

comparativamente com o osso esponjoso.  O facto de se alterar a angulação dos 

implantes fez com que houvesse uma distribuição e quantidade diferente do stress 

entre o osso e o implante. Isto comprova que os implantes ou pilares angulados 

não são benéficos no que toca à distribuição do stress e que poderão levar à 

reabsorção óssea cortical, pois é onde o stress se situa predominantemente. 

Concluiu-se que, apesar da direção da carga exercida e da angulação do 

implante influenciarem o stress gerado no osso, devemos ter em conta que a carga 

deve ser aplicada na direção vertical e, o mais perto possível do longo eixo do 

implante, algo que não pode ser observado na mastigação do ser humano9. 

 

 

o Relação entre a angulação implante-pilar e o stress ósseo 

 

Outro estudo, realizado por Zeynep Gumrukçu et al.7, utilizou modelos 

maxilares com quatro, cinco e sete implantes, os grupos A, B e C, respetivamente. 

No total, usaram-se 13 modelos (Tabela III), dos quais: 

- Grupo A: 5 modelos planeados com 4 implantes – 2 implantes na maxila 

anterior com 4.1 mm de diâmetro e 11.5 mm de comprimento e 2 implantes axiais 

posteriores com 6, 8 ou 11.5 mm de comprimento, nestes dois últimos com 
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aumento virtual da base da cavidade do seio maxilar com materiais de enxerto 

ósseo (Figura 5a-c) e implantes angulados posteriores de 13 e 16 mm com 

angulações de 30º e 45º, respetivamente (Figura 6a, b); 

- Grupo B: 5 modelos planeados com 5 implantes – 3 implantes na maxila 

anterior com 4.1 mm de diâmetro e 11.5 mm de comprimento e 2 implantes axiais 

posteriores com 6, 8 ou 11.5 mm de comprimento, nestes dois últimos, com 

aumento virtual da base da cavidade do seio maxilar com materiais de enxerto 

ósseo e implantes angulados posteriores de 13 e 16 mm com angulações de 30º e 

45º, respetivamente; 

- Grupo C: 3 modelos planeados com 7 implantes – 3 implantes na região 

pré-molar anterior com 4.1 mm de diâmetro e 11.5 mm de comprimento e 4 

implantes axiais na região posterior com 6, 8 ou 11.5 mm de comprimento, nestes 

dois últimos, com aumento virtual da base da cavidade do seio maxilar com 

materiais de enxerto ósseo. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Representação dos implantes verticais com diferentes comprimentos: a) implante vertical curto de 6 mm na maxila atrófica 

posterior; b) implante vertical de 8mm com aumento da base sinusal de 2 mm na maxila atrófica posterior; c) implante vertical de 11,5 mm 
com aumento da base sinusal de 5,5 mm na maxila atrófica posterior 

Fonte: Gümrükçü Z. et al., 2017. Adaptado sem autorização dos autores, consultado em 12.04.2020 
 

Figura 6: Representação dos implantes com diferentes comprimentos e angulações: a) implante de 13 mm com inclinação de 30º na maxila 
atrófica posterior; b) implante de 16 mm com inclinação de 45º na maxila atrófica posterior 

Fonte: Gümrükçü Z. et al., 2017. Adaptado sem autorização dos autores, consultado em 12.04.2020 
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Tabela III: Representação dos 13 modelos dos grupos A, B e C 
Fonte: Gümrükçü Z. et al., 2017. Adaptado sem autorização dos autores, consultado em 12.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do estudo provou-se que implantes com 6 mm de comprimento 

não necessitavam de enxerto ou inclinação do mesmo e, por isso, poderiam ser 

colocados verticalmente. Também os implantes com 8 e 11.5 mm foram 

colocados verticalmente, embora houvesse exposição dos implantes na cavidade 

do seio maxilar e foi efetivamente necessária a colocação de material de enxerto 

ósseo aloplástico sintético na base da cavidade do seio maxilar. No caso dos 

implantes com 13 e 16 mm optou-se pela inclinação dos mesmos, em substituição 

do enxerto ósseo. 

Assumiu-se que foram criadas todas as condições necessárias para a 

osteointegração da interface implante-osso, em todos os modelos. 

O stress de von Mises foi utilizado neste estudo, assim como noutros como 

indicador dos valores de tensão na região peri-implantar, tanto no osso compacto 

como no osso esponjoso. 

Assumiu-se que a máxima força de mordida era aproximadamente 150 N 

para cada quadrante. No entanto, esta força seria superior na região posterior. 
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Observou-se que os valores máximos de stress de von Mises estavam 

concentrados no grupo A, mais precisamente na camada cortical do modelo com 

os implantes angulados a 30º (Figura 7g). Foi registado em todos os modelos que 

o máximo valor de stress de von Mises estava localizado em redor do osso 

cortical dos implantes distais (Tabela IV). 

Notou-se ainda que nos grupos A e B os valores de stress de von Mises 

diminuíam, tanto no osso cortical como no osso esponjoso, nos modelos que 

apresentavam os implantes distais axiais. Enquanto que nos modelos que 

apresentavam os implantes distais angulados os valores de stress de von Mises 

aumentava em redor destes 7. No entanto, nos implantes distais angulados o stress 

diminuiu quando a angulação dos implantes aumentou de 30º para 45º, o que não 

era expectável. Segundo Naini et al.21, isto deveu-se ao facto da redução do 

comprimento do cantilever compensar o aumento de stress que era esperado, 

provocado pelo aumento da angulação do implante. 

No grupo C, o valor máximo de stress de von Mises observou-se na 

camada cortical do modelo que apresentava os implantes distais de 6 mm. 

Conclui-se, assim, que em todos os modelos os valores mais baixos de 

stress foram registados no grupo C e os mais elevados no grupo A (Tabela IV) 

(Figura 10). 

Também Silva et al.45 e Ogawa et al.46 publicaram um estudo em 2010, no 

qual concluíram que o stress diminuía à medida que aumentava o número de 

implantes. Esta conclusão vai de encontro a este estudo de Gümrükçü que afirma 

que os valores de stress mais baixos registados dizem respeito ao modelo com 7 

implantes. A explicação deste facto pode ser devido a estes conseguirem espalhar 

pelo osso a força mastigatória que é exercida sobre eles numa área mais extensa8. 
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Figura 7: Distribuição do stress de von Mises em cada modelo do grupo A: a) camada cortical do modelo A1D3; b) camada esponjosa do 
modelo A1D3; c) camada cortical do modelo A2D3; d) camada esponjosa do modelo A2D3; e) camada cortical do modelo A3D3; f) camada 

esponjosa do modelo A3D3; g) camada cortical do modelo A4D3; h) camada esponjosa do modelo A4D3; i) camada cortical do modelo 
A5D3; j) camada esponjosa do modelo A5D3 

Fonte: Gümrükçü Z. et al., 2017. Adaptado sem autorização dos autores, consultado em 12.04.2020 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Figura 8: Distribuição do stress de von Mises em cada modelo do grupo B: a) modelo B1D3 da camada cortical; b) modelo B1D3 da 
camada esponjosa; c) modelo B2D3 da camada cortical; d) modelo B2D3 da camada esponjosa; e) modelo B3D3 da camada cortical; f) 
modelo B3D3 da camada esponjosa; g) modelo B4D3 da camada cortical; h) modelo B4D3 da camada esponjosa; i) modelo B5D3 da 

camada cortical; j) modelo B5D3 da camada esponjosa 
Fonte: Gümrükçü Z. et al., 2017. Adaptado sem autorização dos autores, consultado em 12.04.2020 
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Figura 9: Distribuição do stress de von Mises em cada modelo do grupo C: a) camada cortical do modelo C1D3; b) camada esponjosa do 

modelo C1D3; c) camada cortical do modelo C2D3; d) camada esponjosa do modelo C2D3; e) camada cortical do modelo C3D3; f) camada 
esponjosa do modelo C3D3 

Fonte: Gümrükçü Z. et al., 2017. Adaptado sem autorização dos autores, consultado em 12.04.2020 

 
 

 

Tabela IV: Resultados da análise de stress de von Mises em cada modelo 
Fonte: Gümrükçü Z. et al., 2017. Adaptado sem autorização dos autores, consultado em 13.04.2020 
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Figura 10: Comparação do stress máximo de von Mises de todos os modelos 

Fonte: Gümrükçü Z. et al., 2017. Adaptado sem autorização dos autores, consultado em 13.04.2020 

 

A falha dos implantes pode ser devida a complicações biomecânicas, como 

a direção da carga exercida, o volume de osso insuficiente, a inclinação dos 

implantes, o tipo de prótese e o número dos implantes de suporte. A forma como 

o stress é transmitido ao osso em redor dos implantes é o fator que pode 

influenciar diretamente o sucesso ou a falha destes47,48,49,50. 

Os valores de stress mais baixos observados nos implantes com um 

comprimento maior, pode ser devido ao facto do implante transmitir a carga para 

o osso através de uma área de interface mais extensa. Assim, conclui-se com este 

estudo que os implantes recomendáveis são aqueles que têm comprimentos 

longos e que sejam colocados axialmente, seja numa posição anterior ou 

posterior. Numa maxila atrófica e numa posição mais posterior, é imprescindível 

que seja feito o levantamento do seio maxilar e consequente enxerto para 

posterior colocação dos implantes7. 

Küçükkurt et al.51 foram de encontro aos resultados que observamos no 

artigo de Gümrükçü7 e afirmaram que as vantagens biomecânicas poderiam ser 

alcançadas através do uso simultâneo de implantes longos com elevação do seio 

maxilar. 
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Conclui-se também no estudo de Gümrükçü7 que, apesar de ser aumentado 

o comprimento do implante mais inclinado de 11.5 mm para 13 mm, não houve 

uma redução do stress, o que nos leva a deduzir que o efeito do aumento da 

inclinação dos implantes é mais determinante do que o efeito do aumento do 

comprimento dos mesmos. 

Também o aumento do número de implantes exibe resultados mais 

vantajosos, e por isso, segundo Misch, o número ideal de implantes para uma 

reabilitação total fixa no maxilar superior é de 7 implantes8. 

 

 

o Implantes axiais com elevação do seio maxilar vs. Implantes 

angulados sem elevação do seio maxilar 

 

Um estudo de 20172,8 avaliou a eficácia do tipo de osso, incluindo os 

implantes e o valor do stress ocorrido no osso cortical e no osso esponjoso na 

maxila atrófica, como resultado da opção entre o uso de implantes verticais com o 

aumento simultâneo do seio maxilar versos o uso de implantes angulados sem 

elevação do seio maxilar. 

Utilizaram 2 modelos maxilares distintos: o modelo D2 que continha uma 

espessa camada de osso compacto, envolvendo um núcleo denso de osso 

trabecular e o modelo D3 que continha uma fina camada de osso cortical, em 

volta de um núcleo de osso trabecular denso. 

Cinco implantes foram colocados nos modelos, localizados bilateralmente 

nas zonas dos caninos e segundos pré-molares e no incisivo central esquerdo, ou 

seja, na zona dos dentes 15; 13; 21; 23 e 25. 

Três modelos com as características mencionadas acima foram utilizados 

com as seguintes particularidades na zona do 15 e 25:  



27 
 

• Modelos 2a e 3a: implantes colocados verticalmente com 11.5 mm de 

comprimento e com 5.5 mm de material de enxerto colocado no fundo da 

cavidade sinusal; 

• Modelos 2b e 3b: implantes com comprimento de 13 mm, colocados 

distalmente com 30º de angulação; 

• Modelos 2c e 3c: implantes com comprimento de 16 mm, colocados 

distalmente com 40º de angulação. 

 

Neste estudo assumiu-se que os implantes se osteointegraram com sucesso. 

Assim, como resultados, pôde observar-se que o stress máximo de von Mises 

evidenciou-se à volta dos implantes distais em todos os modelos em forma de 

círculo e foi mais evidente na camada de osso cortical comparativamente com a 

camada de osso esponjoso (Figura 11). Observou-se que o stress de von Mises foi 

mais elevado no modelo D3 em comparação com o modelo D2 (Figuras 12 e 13). 

O que comprova que o stress concebido no osso à volta dos implantes é o 

resultado da espessura do osso cortical. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Figura 11: Comparação do stress de von Mises nas camadas de osso cortical e esponjoso 

Fonte: Gümrükçü Z. et al., 2017. Adaptado sem autorização dos autores, consultado em 16.04.2020 
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Os valores de stress máximo de von Mises foram observados na região do 

colo dos implantes distais em ambos os tipos de osso. 

No osso esponjoso observou-se maior stress nos modelos com implantes 

verticais que diminuía com o aumento da inclinação dos mesmos. A explicação 

deste acontecimento deve-se ao facto da maior parte do stress verificado pela 

inclinação do implante ficar concentrada na camada cortical da região do colo. 

Conclui-se que o tipo de osso é um fator indispensável no que diz respeito 

ao sucesso do implante 2,52. Vários estudos53,54,55,56 que relacionam os efeitos da 

espessura óssea cortical com a estabilidade do implante, comprovaram que há 

uma forte correspondência entre as duas variáveis.  

Holmes and Loftus57 provaram que o aumento da densidade óssea é 

benéfico para as propriedades mecânicas dos implantes e provoca, por isso, uma 

diminuição dos níveis de stress na interface implante-osso, devido à diminuição 

dos micromovimentos dos implantes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Resultados da análise de tensões dos modelos da maxila tipo D2 em escala de cores 
Fonte: Gümrükçü Z. et al., 2017. Adaptado sem autorização dos autores, consultado em 16.04.2020 
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Figura 13: Resultados da análise de tensões dos modelos da maxila tipo D3 em escala de cores 

Fonte: Gümrükçü Z. et al., 2017. Adaptado sem autorização dos autores, consultado em 16.04.2020 
 

 

Neste estudo foram colocados implantes angulados com 13 mm de 

comprimento e angulação de 30º nas zonas posteriores atróficas. Depois de 

realizada a análise do stress em todos os modelos, notou-se que os implantes 

distais com um grau de inclinação de 30º produziam valores de stress superiores 

no osso cortical, comparando com os modelos com implantes verticais. Porém, 

valores de stress menores foram registados nos modelos que continham implantes 

com inclinação de 45º, comparando com os modelos com implantes de inclinação 

de 30º. Tal como afirmam Bevilacqua et al.58 no seu estudo, este facto deve-se 

provavelmente à menor extensão do cantilever distal e/ou à utilização de 

implantes 3 mm mais longos nos modelos com implantes angulados a 45º. Logo, e 

indo ao encontro dos resultados do estudo de Li et al.59, concluímos, como já 

mencionado anteriormente, que comparando os implantes angulados de 30º e 45º, 

os implantes de 45º são os que mais vantagens em termos de stress ósseo podem 

oferecer, uma vez que apresentam valores de stress menores comparativamente 

com os implantes de 30º. 

Conclui-se que o comprimento do cantilever é um fator importante no que 

diz respeito ao stress criado, podendo este diminuir ou aumentar à medida que 
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variamos o comprimento do cantilever. Também o aumento da distância entre 

implantes proporciona uma distribuição da carga mais favorável. 

 

 

o Angulação e localização ideal dos implantes 

 

No estudo de Liu10 foram colocados 2 implantes mesiais axiais na região 

anterior da maxila em 3 posições diferentes (bilateralmente no incisivo central, 

incisivo lateral e canino) e 2 implantes distais angulados colocados na zona do 

segundo pré-molar com angulações diferentes (15º, 30º e 45º), como ilustrado na 

figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 14: Modelos tridimensionais sólidos maxilares. Os modelos usaram dois implantes mesiais e dois distais. Os números dos modelos 
representam diferentes posições dos implantes mesiais (I-III, IV-VI e VII-IX para as posições do incisivo central, incisivo lateral e canino, 

respetivamente) e diferentes ângulos dos implantes distais (I/IV/VII; II/V/VIII e III/VI/IX para 15º, 30º e 45º graus de inclinação, 
respetivamente. 

Fonte: Liu X. et al., 2019. Adaptado sem autorização dos autores, consultado em 22.04.2020 
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Misch60 afirmou que 65% da área edêntula anterior e 50% da área edêntula 

posterior da maxila eram constituídas por cristas com osso cortical fino e poroso e 

osso trabecular pouco denso subjacente. 

É importante ressalvar o facto deste estudo de Liu, contrariamente aos 

estudos anteriormente mencionados, utilizar a força de carga dinâmica adquirida 

no movimento mastigatório humano. Portanto, de modo a simular o processo 

mastigatório real, a força de mordida altera com o tempo de uma forma rápida e 

dinâmica61,62. Apesar deste aspeto ser mais realista, as cargas dinâmicas podem 

desenvolver ainda mais stress ósseo, aumentando, consequentemente, a 

possibilidade do implante falhar. 

Menicucci et al.63 descobriu no seu estudo de 2002, que o stress provocado 

nos implantes e no osso à sua volta era mais influenciado pela duração da carga 

do que propriamente pela força. Logo, no presente estudo, a fase mastigatória foi 

dividida em 5 estágios onde a força de carga foi igual em todos os estágios, mas a 

duração, direção e posição da carga foram alteradas de forma dinâmica. 

O objetivo deste estudo de Liu10 consistiu em fornecer informação ao 

clínico acerca da localização e angulação ideal dos implantes, de modo a obter 

sucesso implantar a longo prazo. Assim, provou-se que o stress máximo estaria 

localizado na área de osso cortical dos implantes distais, comparativamente com 

os implantes mesiais (Figura 15), e que o stress no osso esponjoso era mais baixo 

do que o exibido no osso cortical (a diferença foi estatisticamente significativa 

(P=0.01, P<0.05)). Era na zona do colo dos implantes distais, circundados por 

osso cortical, onde o stress se concentrava maioritariamente (Figura 16). 

A intensidade e a área de concentração do stress variavam de acordo com 

os diferentes modelos, o que indicia que a posição dos implantes mesiais verticais 

e a angulação dos implantes distais é um aspeto crucial no que diz respeito ao 

stress originado nos implantes distais e no osso circundante. 

O maior stress dos implantes distais e do osso circundante foi registado nos 

modelos que apresentavam os implantes mesiais na zona dos incisivos centrais. É 
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possível que isto ocorra, uma vez que a distribuição do stress não é homogênea 

nesta zona, devido à proximidade dos implantes mesiais e à distância dos 

implantes distais. Presenciou-se um menor stress nos modelos onde foram 

colocados os implantes mesiais na zona dos caninos, graças à melhor distribuição 

do stress. Conclui-se assim que, em pacientes que apresentem a maxila totalmente 

edêntula, a melhor opção será a colocação de implantes mesiais na zona dos 

caninos, de modo a alcançar o menor stress possível. 

Quanto à angulação dos implantes distais, nos modelos com os implantes 

mesiais posicionados na zona dos caninos, foi registado menor stress no osso 

cortical nos modelos VIII e IX, comparando todos os modelos. Contudo, foi o 

modelo VIII que registou o menor stress entre os 2 modelos anteriores. Assim, de 

acordo com este estudo de modo a obter o sucesso dos implantes na maxila 

edêntula, deveria colocar-se implantes mesiais na zona dos caninos e implantes 

distais angulados a 30º 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 15: Distribuição do stress e mapa de calor da intensidade na maxila nos 9 modelos de elementos finitos no estágio 3 de carga 

dinâmica: a) Modelo I; b) Modelo II; c) Modelo III; d) Modelo IV; e) Modelo V; f) Modelo VI; g) Modelo VII; h) Modelo VIII; i) Modelo 
IX 

Fonte: Liu X. et al., 2019. Adaptado sem autorização dos autores, consultado em 23.04.2020 
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Figura 16: Distribuição do stress e mapa de calor da intensidade dos implantes mesiais e distais nos nove modelos de elementos finitos no 
estágio 3 de carga dinâmica: a) Modelo I; b) Modelo II; c) Modelo III; d) Modelo IV; e) Modelo V; f) Modelo VI; g) Modelo VII; h) Modelo 

VIII; i) Modelo IX 
Fonte: Liu X. et al., 2019. Adaptado sem autorização dos autores, consultado em 23.04.2020 
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Conclusão 
 

Apesar da falta de evidência científica das taxas de sucesso entre implantes 

axiais e implantes angulados, comprovou-se que haverá menor ou maior stress e 

reabsorção óssea dependendo do local de colocação dos mesmos. 

Existem diversos fatores relevantes que influenciam o stress ósseo. O tipo 

de osso no qual colocamos os implantes é fundamental para o sucesso ou 

comprometimento dos mesmos. O stress de von Mises era mais evidente na 

camada de osso cortical, onde os implantes angulados colocados distalmente têm 

mais contacto. 

O sucesso dos implantes depende igualmente da sua inclinação na arcada 

existindo uma evidente redução do stress ósseo à volta dos implantes distais 

angulados a 45º, quando comparados com os implantes angulados a 30º, devido à 

diminuição do comprimento do cantilever. 

A técnica “All-on-four” é uma opção viável de tratamento na reabilitação 

protética de maxilares totalmente edêntulos, evitando procedimentos invasivos e 

apresentando vantagens biomecânicas com taxas de sucesso superiores a 90%. No 

entanto, a elevação do pavimento do seio maxilar é uma alternativa à técnica 

anterior, pois permite a colocação de implantes axiais na região posterior atrófica, 

diminuindo o stress ósseo.  

O aumento do número de implantes também parece apresentar resultados 

mais favoráveis no planeamento da reabilitação protética uma vez que a força 

mastigatória exercida sobre eles é distribuída por uma área mais extensa de osso.  
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