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Verificou-se, pelo método dos elementos finitos, as tensões induzidas em sistema ósseo e
protético, composto de implante Hexágono Externo (HE) e Cone Morse (CM), com pilares de
titânio (Ti) e zircônia estabilizada por ítrio (Y-TZP), em prótese fixa implantossuportada de três
elementos em região superior maxilar com e sem a utilização de placa oclusal plana,
previamente confeccionada em resina acrílica, com dois carregamentos distintos (100N e 300N)
por elemento, sentidos axial e oblíquo. Utilizou-se um modelo virtual tridimensional simulando
a região de primeiro pré-molar a primeiro molar maxilar, com dois implantes de 4 x 11mm,
sendo a região de primeiro molar somente de titânio. Os valores de tensões tanto por tração
quanto por compressão óssea com implantes CM foram inferiores aos implantes HE. Nos
pilares em Y-TZP dos implantes CM, houve redução nas razões de tensões referentes aos prémolares. Nos pilares dos implantes dos molares (Ti) houve aumento de 10% com a substituição
dos pilares em pré-molar, exceto nos grupos com carregamento oblíquo sem placa. Houve
redução de 18% (molar) e 43% (pré-molar). Nos pilares em Y-TZP, com conexão HE, as razões
de tensões referentes aos pré-molares sofreram redução. O implante CM induziu menores
tensões por tração, porém induziu maiores tensões por compressão. Observou-se melhor
combinação para implantes CM, e menores reduções de tensões utilizando-se implante CM e
pilares em Ti. Houve aumento nas tensões no carregamento oblíquo, na ausência de placa
oclusal, independentemente da carga aplicada.
Descritores: Prótese Dentária Fixada por Implante; Placas Oclusais; Análise de Elementos
Finitos.
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