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RESUMO 

  

Os magnetos de Neodímio Ferro Boro (Nd2Fe14B) apresentam excelentes propriedades 

magnéticas e compatibilidade biológica, embora sejam frágeis e possuam baixa 

resistência à corrosão. As forças de atração magnética de magnetos de terras raras têm 

sido empregadas em sistemas de retenção, principalmente associadas aos implantes 

osseointegráveis, em próteses bucais e próteses faciais, bem como em aparelhos 

ortodônticos. Este estudo avalia o comportamento das forças de repulsão magnética, em 

função do volume e comprimento do eixo magnético, quando submetidos a afastamentos, 

de modo que esta propriedade física seja empregada em odontologia. Vinte e quatro 

corpos de prova, com um ou dois pares de magnetos de Nd2Fe14B, com diferentes formas 

e volumes variados, foram submetidos a ensaio mecânico para mensuração das forças de 

repulsão magnética, em condições de afastamentos que variaram entre 0,0 e 20,0 mm. 

Os dados observados mostram que, considerando-se uma mesma área superficial de 

polo, a força de repulsão magnética varia em função do comprimento do eixo magnético. 

Os dados relativos ao afastamento foram submetidos a análise de variância (p≤0,05), 

tendo-se observado que o aumento da distância entre os magnetos diminui 

significantemente a força de repulsão magnética na maioria dos corpos de prova. No 

afastamento 0,0 mm as forças magnéticas de repulsão dos subgrupos mantêm uma 

sequência crescente a partir do subgrupo de menor volume de magnetos ao subgrupo de 

maior volume de magnetos, os quais permanecem nessa sequência nos afastamentos 

iniciais. A força de repulsão magnética gerada por magnetos pequenos varia menos em 

função do aumento do afastamento. Conclui-se que a variação da força de repulsão 

magnética, dada a mesma área superficial de polo, apresenta uma relação direta com o 

volume e com o eixo magnético onde, quanto maior o volume ou o comprimento do eixo 

magnético, maior a força de repulsão magnética. A relação direta entre volume e força de 

repulsão magnética não se altera frente aos afastamentos inicais, tendendo a se tornar 

imensurável com o aumento da distância. A força de repulsão magnética mantém uma 



 
 

relação inversa com a distância entre os pares de magnetos. Este ensaio mecânico indica 

que a força de repulsão magnética apresenta, assim como a força de atração magnética, 

uma curva hiperbólica de redução frente ao aumento do afastamento. 
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ABSTRACT 

 

Neodymium Iron Boron (Nd2Fe14B) magnets exhibit excellent magnetic properties and 

demonstrate biological compatibility, despite of their fragility and low resistance to 

corrosion. The magnetic attraction forces of rare earth magnets have been used in 

retention systems mainly associated with osseointegrated implants, in oral and facial 

prostheses, as well as orthodontic appliances. This study evaluates the repulsion forces of 

magnets, varying volume and length of magnetic axis when subjected to vertical distance, 

in order to assess the usefulness of such physical property in clinical situations. Twenty-

four specimens, with one or two pairs of Nd2Fe14B magnets, presenting different shapes 

and various volumes, were subjected to mechanical testing so as to measure magnetic 

repulsion forces, under conditions of vertical pole face separation ranging from 0.0 to 20.0 

mm. Repulsive magnetic force varies depending on the length of the magnetic axis, when 

considering the same surface area of a pole. Analysis of Variance - (p≤0.05) indicated that 

by increasing the distance between the pairs of magnets, magnetic repulsion force 

significantly reduces in most of the specimens. Starting at a 0.0 mm distance, the 

magnetic repulsion forces keep an enhancing sequence from lower to higher magnetic 

volume, holding these characteristics during initials distances. Repulsion magnetic forces 

generated by small magnets varies less as the distance increases. The results indicate the 

repulsion magnetic force variation, fixing the same pole surface area, presenting a direct 

relationship between volume and magnetic axis, since the increase of the volume or of the 

magnetic axis length leads to a higher magnetic repulsive force. The relationship between 

volume and magnetic repulsion force does not vary at initial distance. Nevertheless, when 

such distance increases, the force between the magnets significantly decreases. The 

magnetic repulsion force holds an inverse relationship with respect to the distance 

between magnets pairs. This mechanical test indicates that the magnetic repulsion force, 

as well the magnetic attraction force, present a hyperbolic curve of force reduction due to 

the increasing vertical distance. 



 
 

Keywords: Magnetics. Physical Properties. Metals Rare Earth. Neodymium. Iron. Boron. 

Materials Testing. Prostheses and Implants.
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Há indícios, na antiga literatura dos povos hebreus, árabes, hindus, egípcios e 

chineses, de que o fenômeno do magnetismo é conhecido há milhares de anos. O mais 

antigo livro de Medicina que se conhece, escrito cerca de 1000 anos antes de Cristo, o 

Livro de Medicina Interna do Imperador Amarelo, faz referência ao uso do magnetismo 

nas artes da cura. A pedra, a qual se faz referência, é a magnetita, que era usada com 

finalidades terapêuticas. Os médicos chineses usavam as pequenas pedras magnéticas 

juntamente com a acupuntura, na tentativa de aliviar dores e de restabelecer a saúde dos 

seus pacientes.  

A palavra magnetismo está associada ao nome de uma cidade da região da 

antiga Turquia, a Magnésia, que era rica em minério de Ferro. Provavelmente os gregos 

foram os primeiros a refletiram sobre as propriedades da magnetita (Fe3O4), mineral com 

a característica de atrair o Ferro e outros metais. Posteriormente descobriu-se que os 

magnetos dispõem de polos, em número de dois, e opostos. O comportamento de dois 

magnetos, ao serem aproximados, depende dos tipos de polos em aproximação, quando 

os opostos se atraem e os semelhantes se repelem. Em função deste comportamento, 

uma das pontas da pedra foi chamada de polo norte e a outra de polo sul, sendo 

constatado que os polos de mesmo nome se repelem e os de nomes contrários se 

atraem. Observando que a força de atração e repulsão variava em função da posição dos 

magnetos, onde existiam linhas em que a força era constante, o físico inglês Michael 

Faraday determinou que todo o espaço em que existiam linhas de força seria chamado de 

campo magnético. As linhas de força do campo magnético têm direção entre os polos 

norte e sul e atravessam todo o espaço e qualquer corpo que esteja em seu trajeto.  

Com o desenvolvimento dos magnetos permanentes, tais como ferrites, alnicos, 

e magnetos de terras raras, foram feitos estudos para a utilização desses materiais em 

aplicações médicas. Após avaliar os efeitos biológicos do magnetismo sobre o corpo 

humano, o uso de magnetos permanentes em diferentes áreas biomédicas engloba desde 

o simples uso como forma de retenção em próteses odontológicas até a utilização em 

cirurgia cerebral como guia de catéteres, cicatrização da fraturas e ressonância nuclear 

magnética. Suas aplicações incluem o uso em odontologia como sistema de retenção 

para próteses dentárias e próteses faciais, bem como na ortopedia maxilofacial.  
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A maioria dos estudos na área biomédica diz respeito à força de atração 

magnética, manifestada pela aproximação de dois magnetos com polos opostos. A força 

de repulsão magnética, decorrente da tentativa de aproximação de magnetos com 

polaridade semelhante é, certamente, um campo ainda por ser explorado. Este trabalho 

avalia o comportamento de repulsão de magnetos de Neodímio Ferro Boro (Nd2Fe14B) 

com vista à sua aplicação em odontologia. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Materiais magnéticos  

 

 

De acordo com Sagawa et al. (1984), os magnetos de Samário Cobalto (SmCo5), 

podem ser produzidos pela metalurgia do pó, sendo caracterizado por alta saturação de 

magnetização. Esses magnetos têm a vantagem de poderem ser utilizados em aplicações 

que demandem alta temperatura, situação na qual o magneto de Neodímio ferro Boro 

(Nd2Fe14B), relatado em 1984, é inadequado devido à perda da magnetização. Possuem 

boa resistência à desmagnetização e têm o maior valor do produto energético máximo. 

Suas excelentes propriedades magnéticas permitem a produção de pequenos magnetos, 

que podem ser utilizados como implantes em coração e também em aparelhos de 

ressonância nuclear magnética.  

Coey e Sun (1990) relataram que o Sm2(Co,Fe,Cu,Zr)17 possui alta 

magnetização, alta resistência à desmagnetização e maior resistência à temperatura e 

corrosão quando comparado aos magnetos de Nd2Fe14B. Nesta época os autores 

acreditavam que este material, ainda em desenvolvimento, estaria disponível para 

aplicações médicas e odontológicas em um futuro próximo. 

Tsutsui et al. (1979), Wilson et al. (1995) e Wilson et al. (1997) relataram que os 

magnetos de alta energia apresentam deficiências como a fragilidade e a baixa 

resistência à corrosão. 

Bondemark et al. (1995) aferiram a densidade do fluxo magnético em Gauss (G) 

em magnetos ortodônticos de SmCo5, com dimensões de 4 x 5 x 2 mm, isoladamente e  

em posições de relevância clínica para forças de atração e de repulsão magnética. Os 

magnetos foram revestidos por aço inoxidável, excetuando-se a face de 2 x 5 mm. Nos 

ensaios de forças de atração e repulsão, as faces livres foram posicionadas frente à 

frente, a uma distância de 5 mm. Verificou-se que a máxima densidade de fluxo foi gerada 

nas faces dos polos, sendo a maior densidade produzida no momento de atração entre os 

magnetos (2,2 kG), seguida pelo magneto isolado (2,0 kG) e no momento de repulsão 

entre os magnetos (1,7 kG). A densidade de fluxo diminuiu exponencialmente com o 
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aumento da distância entre os magentos. A diferença de densidade de fluxo entre os 

magnetos novos e usados foi insignificante.  

Riley et al. (2002) citaram que alguns átomos como Ferro (Fe), Níquel (Ni) e 

Cobalto (Co) possuem elétrons desemparelhados que criam um campo magnético. Em 

um material magnético uma grande parte desses átomos alinha-se em pequenas regiões 

chamadas domínios. Sob a aplicação de um campo magnético os domínios irão se alinhar 

produzindo uma magnetização total da amostra, chegando ao ponto de saturação e esta 

magnetização é reduzida a tanto de se tornar imensurável quando se aplica um campo 

magnético oposto  e de igual intensidade. O valor desse campo é denominado 

coercividade. O mérito de um magneto é o seu produto energético máximo. Quanto maior 

este valor, maior é o fluxo produzido pelo magneto. Quando um campo magnético 

aplicado é removido, o magneto retém a magnetização. Essa propriedade se chama 

remanência. Ao longo dos últimos 100 anos houve uma drástica redução do tamanho do 

magneto de modo a produzir a mesma intensidade de fluxo magnético e o aumento da 

propriedade de coercividade. Os autores relataram que na década de 1970 foram 

desenvolvidos os magnetos de alta energia, e mais recentemente, os magnetos de 

SmCo5 e Nd2Fe14B e que a proporção de metais raros incorporados nestes magnetos 

aumentou significantemente a capacidade de magnetização.  

Costa et al. (2004) analisaram o efeito do campo magnético sobre o 

comportamento de corrosão de magnetos de Nd2Fe14B em  solução gasosa de cloreto de 

sódio a 3,5%, pela observação da perda de peso em uma balança de precisão. Os 

resultados mostraram um efeito evidente do estado de magnetização sobre o 

comportamento de corrosão dos magnetos de Nd2Fe14B, uma vez que os espécimes 

magnetizados exibiram maiores perdas de peso do que os não magnetizados. As 

diferenças nos índices de corrosão entre os espécimes foram atribuídas ao efeito do 

campo magnético sobre o transporte de oxigênio na solução para a interface 

magneto/eletrólito, evidenciado pelo aumento da aderência de partículas nos espécimes 

magnetizados devido à presença do campo magnético.  

Ahmad et al. (2006) utilizaram 60 magnetos de Nd2Fe14B  revestidos por 

politetrafluoretileno (PTFE), por parileno e não revestidos. Os magnetos foram submetidos 

a quatro semanas de envelhecimento em solução salina, testes de cizalhamento e 

corrosão. A densidade de fluxo magnético foi significantemente menor após a aplicação 
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de uma camada protetora de parileno, enquanto que apenas uma ligeira diminuição foi 

observada após a aplicação da camada protetora de PTFE. Após o período de 

envelhecimento, o grau de magnetismo residual dos magnetos revestidos foram 

superiores aos não revestidos e o PTFE foi considerado o melhor material de 

revestimento para a preservação da densidade do fluxo magnético. 

 

2.2 Magnetos em odontologia  

 

 

Block et al. (1990) relataram que a vantagem do uso dos magnetos é que o 

paralelismo dos implantes não é uma necessidade primordial na confecção de uma 

prótese implanto retida. O sistema magnético oferece retenção vertical excelente, o que 

pode ser benéfico em pacientes com perda de um segmento do corpo mandibular como 

resultado de ressecção tumoral. Os magnetos podem ser usados para neutralizar as 

grandes forças em extremo livre. A desvantagem é que a prótese pode deslizar ao longo 

da superfície do magneto, limitando seu uso em pacientes com graves reabsorções 

maxilares. 

Blechman (1991) citou que os campos magnéticos estáticos têm sido utilizados 

em medicina e odontologia durante os últimos 30 a 40 anos e a literatura pertinente não 

mencionou um único relato clínico em que seu uso tenha sido prejudicial.  

McCartney (1991) relatou que no final dos anos 80 o uso dos magnetos em 

conjunto com implantes osseointegrados possibilitou a retenção de próteses faciais. O 

autor descreveu um caso clínico do uso de implantes osseointegrados no osso temporal 

para a retenção de prótese auricular, evitando a necessidade do uso de adesivos, 

melhorando a retenção e a higiene. O sistema de retenção magnético também gerou o 

benefício de facilitar a inserção da prótese. 

Bondemark e Kurol (1992) analisaram a força magnética de repulsão em 

magnetos ortodônticos de SmCo5 (4 x 5 x 2 mm) e a variação dessa força após 5 meses 

de carga máxima. O diagrama de força - distância se mostrou em uma curva hiperbólica e 

a força magnética de repulsão máxima, correspondente ao momento de contato entre os 

magnetos, foi 214,9 g (2,1 N). A força magnética de repulsão foi 115,8 g (1,13 N) no 

afastamento de 1,0 mm entre 2 magnetos (80 mm3). No afastamento de 2,0 mm, a força 
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magnética de repulsão foi 0,56 N. A variação da força magnética de repulsão, após 5 

meses de carga máxima, não foi significante. Os autores relataram que, em ortodontia, 

considera-se que as forças elevadas podem ser prejudiciais, devido ao risco da 

ocorrência de reabsorções radiculares, deiscências dos tecidos moles e perda de suporte 

ósseo. Concluem que o sistema magnético é aprovado para o uso ortodôntico.  

von Fraunhofer et al. (1992) analisaram as forças magnéticas de repulsão e 

atração de magnetos de SmCo, as quais foram maiores de 200 g (1.96 N) no afastamento 

de 0,0 mm e se enquadraram dentro da faixa de força recomendada em ortodontia, 75 a 

150 g (0,73 – 1,47 N), entre os afastamentos de 0,5 mm e 1,5 mm. As forças magnéticas 

reduziram drasticamente para 40 g no afastamento de 2 mm. Os autores relataram que a 

proximidade entre 2 magnetos, possibilita que os 4 polos podem distorcer o campo 

magnético, ou seja, no posicionamento de repulsão entre os magnetos, poderá haver 

atração entre os polos opostos de cada magneto. 

Darendeliler e Joho (1993) descreveram um aparelho ortopédico funcional, 

utilizado para tratamento de maloclusão Classe II, composto por uma placa acrílica para a 

mandíbula e outra para a maxila, portando dois magnetos de SmCo5 em cada placa. Os 

magnetos foram trapezoidais, com dimensão de 4 x 4 x 6 x 1 mm, revestidos por uma liga 

de Níquel, Cobalto e Cromo. A lacuna entre os magnetos, correspondente à película da 

liga de revestimento, foi de 1 a 1,5 mm, o que reduziu a força em 300 a 350 g (2,94 – 3,43 

N) em cada lado, considerando-se um potencial inicial total de 600 a 700 g (5,88 a 6,86 

N). As forças magnéticas variaram de 150 a 600 g (1,47 a 5,88 N) e ofereceram liberdade 

aos movimentos mandibulares e ao funcionamento contínuo dos músculos orofaciais. A 

força de 300 g (2,94 N), quando os magnetos estavam justapostos, mostrou ser adequada 

para os pacientes na faixa etária de 7 a 12 anos. Este aparelho, menos volumoso do que 

um aparelho ortopédico convencional, estimulou, na maioria dos casos, a sua utilização 

por quase 24 horas. 

Camilleri e McDonald (1993) relataram que na condução de um experimento in 

vivo deve ser considerado que o campo magnético pode influenciar o processo de 

cicatrização. Os magnetos não revestidos são altamente suscetíveis à corrosão por 

líquidos intersticiais, sendo este aspecto dependente do tipo da liga utilizada. Pouco se 

sabe sobre os possíveis efeitos tóxicos locais e sistêmicos da liga magnética. O estudo 

investigou os efeitos de um campo magnético estático sobre o padrão e a taxa de 
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deposição óssea em ratos albinos da raça Wistar com vinte dias de idade, nos quais 

ainda não havia união dos ossos parietais na sutura sagital. Cada magneto de Nd2Fe14B 

foi posicionado na região da sutura sagital. A remodelação óssea foi analisada por 

fluorescência de tetraciclina aos 5 e 10 dias após a cirurgia. Embora este exame com 

tetraciclina não tenha revelado alteração da remodelação óssea de forma significativa, 

houve redução na captação de timidina após a colocação do magneto, atingindo um efeito 

máximo em três dias e regressando posteriormente a um valor normal. Os autores 

concluem que estes resultados questionam o potencial do campo magnético estático em 

afetar a atividade das células mitóticas e apontam a necessidade de uma compreensão 

mais clara dos efeitos dos campos magnéticos estáticos no âmbito celular. 

Donohue et al. (1995) analisaram a citotoxicidade in vitro em culturas de 

fibroblastos de ratos e da mucosa oral humana submetidos a magnetos de Nd2Fe14B 

(Ímãs Development Ltd., Swindon, UK). Os magnetos foram utilizados nas seguintes 

formas: magnetizado sem revestimento, desmagnetizado sem revestimento, magnetizado 

revestido por parileno e desmagnetizado revestido por parileno. Os resultados mostraram 

que todas as formas foram citotóxicas para os fibroblastos de ratos e da mucosa humana, 

exceto a forma de magneto desmagnetizado revestido por parileno que foi citotóxica 

somente para os fibroblastos da mucosa humana. Os autores sugeriram que os efeitos 

citotóxicos são possivelmente dos produtos de corrosão e do magnetismo. 

Mancini et al. (1999) examinaram as características físicas de magnetos de 

Nd2Fe14B, tendo registrado a força de atração e a densidade de fluxo magnético em nove 

conjuntos de pares de magnetos com formas diferentes. Os efeitos da relação espacial da 

força foram avaliados pela variação das posições vertical, horizontal e transversal entre os 

magnetos, e alteração dos ângulos dos polos e faces. Os dados obtidos sugeriram que os 

magnetos com maiores áreas na face dos polos e maiores eixos magnéticos forneceram o 

melhor desempenho para utilização clínica. Os autores formularam uma relação 

específica entre a força e a densidade de fluxo magnético para cada par de magnetos, 

relação esta que pode ser utilizada no manejo ortodôntico prevendo a força entre os 

magnetos através da densidade de fluxo magnético. Os resultados confirmaram que os 

movimentos tridimensionais da mandíbula podem afetar os níveis de força proporcionados 

pelos aparelhos. Foi concluído que os magnetos têm a propriedade de prover uma base 

fisiológica sólida para o sucesso dos tratamentos.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mancini%20GP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Evans%20RD%22%5BAuthor%5D
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Hernández-Hernández et al. (2009) avaliaram a ação de um campo magnético de 

6.4 mT, com variação da frequência, em cultura de células neuroendócrinas de rato. Os 

autores utilizaram um dispositivo mecânico com um par de magnetos de ferrite, que girava 

em torno de uma placa de Petri, onde havia uma cultura celular. O campo magnético agiu 

na cultura celular nas frequências de 4, 7, 10 ou 12 Hz, 2 horas diárias, durante o período 

de 7 dias. O campo magético induziu o crescimento celular nas frequências de 7 e 10 Hz. 

Os autores concluíram que a exposição do campo magnético não invasivo promoveu a 

proliferação celular, e que o dispositivo poderá servir como base no futuro 

desenvolvimento para o uso clínico.  

Bondemark et al. (1994b) analisaram a citotoxicidade dos magnetos de SmCo5 

novos e reciclados. Os magnetos reciclados apresentaram citotoxicidade significamente 

inferior aos magnetos novos. Os autores recomendaram o revestimento dos magnetos e a 

imersão dos componentes em água por 24 horas para a dissolução das moléculas 

agressivas antes do uso bucal. 

Rubenstein (1995) realizou um levantamento em centros que oferecem 

tratamento de próteses faciais implanto suportadas. Um total de 357 pacientes iniciou o 

tratamento, do qual 338 completaram o tratamento. A região auricular foi o local mais 

comum (72%), sendo seguida pela óculo-palpebral (20%), nasal (6%) e regiões 

combinadas (2%). Considerando as 249 próteses auriculares, o sistema barra - clipe foi 

observado em 100 % dos casos do Canadá, 98% na Suécia e 78% dos pacientes tratados 

nos Estados Unidos da América do Norte (EUA). Os magnetos foram utilizados em 7% 

dos casos nos EUA e em 2% dos casos na Suécia. O sistema barra - clipes foi utilizado 

em 20% das próteses óculo palpebrais nos EUA, 33% no Canadá e cerca de 50% na 

Suécia. Aproximadamente 20% das próteses óculopalpebrais dos EUA e da Suécia 

usaram uma combinação de magnetos e clipes. As próteses nasais representaram 

somente 6,3% dos centros estudados, o que não foi suficiente para ser notado qualquer 

tendência de eleição do sistema de retenção.  

Wilson et al. (1995) expuseram magnetos de Nd2Fe14B desmagnetizados em 

saliva artificial, na presença e na ausência de biofilme de Streptococcus sanguis. Os 

magnetos foram testados com revestimento de poli(para-xylylene) e sem revestimento. 

Após o período de 21 dias, na presença de Streptococcus sanguis, observaram uma 

diminuição de 3,2% na massa dos magnetos, enquanto que na ausência do 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hern%C3%A1ndez-Hern%C3%A1ndez%20H%22%5BAuthor%5D
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microorganismo a diminuição foi de apenas 1,4%. Os autores sugeriram que a presença 

desses microorganismos na superfície do metal pode resultar no aparecimento de 

correntes de corrosão e uma ampla gama de produtos metabólicos, tais como ácidos 

orgânicos que reagem com o metal. Não houve diminuição significante da massa dos 

magnetos revestidos por poli(para-xylylene) na presença de Streptococcus sanguis. 

Observaram que a presença do biofilme acarretou maior corrosão nos magnetos de 

Nd2Fe14B e que o revestimento de poli(para-xylylene) forneceu proteção contra a 

corrosão. Os autores concluíram que a corrosão dos magnetos na cavidade bucal é um 

fato, sendo influenciada por fatores químicos, mecânicos e biológicos. A ocorrência desta 

corrosão deve ser levada em consideração em função dos seus efeitos sobre as 

propriedades mecânicas e magnéticas do material e da toxicidade dos produtos 

resultantes da oxidação. 

Bondemark et al. (1995) simularam uma situação clínica de exposição dos 

tecidos orais ao fluxo magnético, de magnetos de SmCo5 na dimensão de 4 x 5 x 2 mm. 

Os tecidos bucais mais próximos aos magnetos, que foram a gengiva marginal, mucosa 

jugal e alveolar, segundo pré-molar e mesial de primeito molar, receberam a mais alta 

densidade de fluxo magnético. A região do segundo pré-molar foi a mais exposta, 

apresentando 900 G, enquanto que na linha mediana da abóbada palatina a densidade de 

fluxo foi muito baixa e insignificante, no valor de 0,5 G. A exposição dos campos 

magnéticos aos tecidos circundantes foi considerada de baixo risco, e os possíveis efeitos 

nocivos devem ser entendidos como pequenos e limitados. 

Burns et al. (1995) realizaram um estudo clínico prospectivo de 17 indivíduos 

com próteses totais convencionais preexistentes, os quais foram instalados 2 implantes 

bilateralmente na região anterior de mandíbula. Os sistemas de retenção foram bola e 

magnético. Os aumentos das forças de retenção das sobredentaduras, no período de 6 

meses, foram 734,5 g (7,2 N), para o sistema bola, e 288,5 g (2,8 N) para o sistema 

magnético. O estudo indicou superioridade estatística das sobredentaduras sobre 

implantes às convencionais.  

Linder-Aronson et al. (1995) ajustaram um anel de alumínio com dois magnetos 

de SmCo5 em uma das patas traseiras na região proximal da tíbia de 45 ratos Sprague-

Dawley. Na outra pata traseira foi montado outro anel de alumínio, porém sem o magneto. 

As reações ósseas e epiteliais das regiões mediais e laterais aos magnetos foram 
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avaliadas histomorfometricamente e comparadas ao grupo controle. Os resultados 

mostraram um epitélio mais fino e retardo na remodelação óssea na região dos anéis 

portadores dos magnetos de SmCo5. Apesar do epitélio permanecer significantemente 

mais fino após o período de uma semana de retirada dos magnetos, ocorreu uma 

normalização gradual em comparação ao grupo controle, indicando que o efeito foi 

reversível. Os autores concluíram que as reações adversas foram insignificantes no 

mecanismo de renovação epitelial. 

Noar et al. (1996a) analisaram as propriedades físicas e o desempenho de um 

aparelho fixo de intrusão com magnetos de Nd2Fe14B utilizados em pacientes com 

mordida aberta anterior. Os autores mensuraram os efeitos dos diferentes 

posicionamentos entre os magnetos na força magnética de repulsão. Os resultados 

mostraram que a perfeita justaposição dos magnetos foi de extrema importância, 

ocorrendo uma significante redução da força de repulsão quando os polos opostos entre 

os magnetos não estavam alinhados. Quando os corpos de prova foram montados em 

articulador, para simular o movimento da mandíbula, os níveis de forças foram ainda mais 

reduzidos, como resultado dos efeitos da rotação causada pelo articulador. 

Noar et al. (1996b) analisaram o fluxo magnético e a força de repulsão de três tipos 

de magnetos de Nd2Fe14B (Neo 1i, Neo 3i, e Neo 5i), usados em aparelhos para 

tratamento de mordida aberta anterior, com cinco diferentes dimensões: 25 x 4 x 2 mm, 

25 x 4 x 1,5 mm, 25 x 4 x 1 mm, 25 x 4 x 0.5 mm e 5 x 5 x 1,5 mm. A densidade de fluxo 

magnético foi medida em Tesla por uma sonda de Hall e a força de repulsão foi 

quantificada por uma máquina de ensaios mecânicos Instron. Houveram diferenças 

significativas do fluxo magnético entre as quatro dimensões e foi demonstrada uma 

relação linear entre a espessura e o fluxo magnético. Os magnetos de Neo 1i (25 x 4 x 2 

mm) apresentaram uma força de repulsão magnética de 1600 g (15,69 N) com 0,1 mm de 

afastamento, tendo diminuído drasticamente para 200 g (1,96 N) no afastamento de 2 

mm. No afastamento de 20 mm praticamente não foi constatada força de repulsão. Os 

magnetos com espessura de 0,5 mm mostraram forças magnéticas inferiores em razão do 

volume reduzido, bem como não apresentaram diferença estatisticamente significante do 

fluxo magnético entre as composições. Os autores explicam este resultado pelo fato de 

que os magnetos pequenos são mais difíceis de serem testados com precisão. O 

magneto Neo 1i foi considerado o mais adequado pelos autores, uma vez que é mais 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Noar%20JH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hunt%20NP%22%5BAuthor%5D
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barato do que o Neo 5i, quando exposto ao ar não oxida tanto quanto o magneto Neo 3i e 

não demonstrou qualquer propriedade magnética significantemente inferior àquelas 

destes magnetos. Os autores concluíram que, em função da previsibilidade das forças 

desenvolvidas, os magnetos de Nd2Fe14B podem ser usados na boca.  

Thomas (1996) descreveu um caso de reabilitação com prótese óculo-palpebral 

retida por magnetos em paciente oncológico. Após a instalação da prótese, observou-se 

que, pelo motivo da ausência da prótese obturadora palatina desde a cirurgia inicial de 

hemimaxilectomia, o paciente tinha graves problemas na fala. No entanto, a fala foi 

melhorada com o posicionamento da prótese óculo-palpebral, que restringiu o fluxo de ar 

através da cavidade facial. O autor concluiu que todo paciente requer uma avaliação 

individual para a seleção do sistema de retenção adequado na estabilidade da prótese, 

mantendo o mínimo estresse funcional sobre os implantes. A utilização dos magnetos na 

retenção protética foi um grande passo à frente dos adesivos tradicionais que tamanhos 

variados de componentes magnéticos fornecem quantidades variáveis de retenção. Os 

magnetos podem ser usados de forma isolada ou juntamente com outros sistemas de 

retenção. 

Davis et al. (1996) utilizaram implantes Astra Tech para reter sobredentaduras 

mandibulares em 25 pacientes edêntulos. Em 12 pacientes foi utilizado o sistema de 

retenção magnética, com magnetos de Nd2Fe14B revestidos por Titânio e Nitreto de 

Titânio. Foram instalados dois implantes em 10 pacientes e três implantes em dois 

pacientes. Treze pacientes utilizaram o sistema bola, tendo sido instalados 2 implantes 

em cada paciente desse grupo. Após um período de acompanhamento de três anos 

observou-se que as sobredentaduras do grupo de retenção magnética apresentaram 64 

consultas para as manutenções e o grupo com sistema de retenção bola apresentou 63 

consultas. As consultas para as manutenções foram maiores durante o primeiro ano, 

sendo 46.9% no grupo de retenção magnética e 54.0% no grupo bola. Não houve 

diferença estatisticamente significante no número de consultas para as manutenções 

entre os dois grupos.  

Bondemark et al. (1997) relataram um novo método de extrusão ortodôntica, 

empregando forças de atração com magnetos de Nd2Fe14B. Um magneto  foi fixado na 

raíz remanescente e um outro magneto, de tamanho maior, foi instalado no aparelho 

removível. As raízes foram extruídas 2 a 3 mm com uma força de 0,5 a 2,4 N, durante um 
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período de tratamento de 9 a 11 semanas. O controle da força, a curta distância e as 

ausências de atrito e fadiga magnética resultaram no sucesso da extrusão rápida. Não 

houveram evidências de deiscências de tecido mole, mobilidade dentária significaticante 

ou reabsorção radicular. 

Petropoulos et al. (1997) compararam os períodos de retenção e soltura dos 

sistemas de retenção de barra - clipe, da Nobel Biocare (NBC), bola da Nobel Biocare 

(NB), Zest ancor (ZA), magneto Zest (ZM) e ERA Sterngold (SE) em modelo de 

sobredentadura implanto retida. Os sistemas foram testados utilizando dois implantes 

Brånemark instalados em um modelo montado em uma máquina de ensaios mecânicos 

Instron. O ensaio foi configurado para transcorrer na velocidade de 50,8 mm/minuto. A 

força de tração foi aplicada nas direções vertical e oblíqua, simulando a função 

mastigatória. Os resultados mostraram que o sistema NBC, quando submetido às forças 

verticais e oblíquas, foi o mais retentivo. Seguiram-se, em ordem decrescente, os 

sistemas SE, ZA e NB. O sistema ZM foi o menos retentivo, o qual pode gerar 

transmissão de menores cargas horizontais aos implantes devido a possibilidade de 

deslize entre as superfícies magnéticas em uma eventual desadaptação. O período de 

fadiga, correspondente ao tempo decorrido para que a fixação perca sua retentividade, 

mostrou-se mais longo no sistema ZM. 

Wilson  et al. (1997) inocularam 90 magnetos de Nd2Fe14B com saliva humana 

em um dispositivo fermentador. A solução consistiu em saliva artifical com adição de 0,72 

l de mucina ao dia e, após 15 dias, foram adicionados três doses de 33,3 ml de sacarose 

diárias por mais 15 dias. Periodicamente foram removidos seis magnetos com biofilmes e 

em cada ocasião foi determinado o pH do fermentador e da massa seca de Streptococcus 

aeróbicos e anaeróbicos, Actinomyces e Veillonellados. A adição de sacarose ao 

fermentador resultou em uma queda no pH de uma média de 6,94 para 4,96,  aumento da 

proporção de Streptococcus e redução da proporção de Veillonellados. A diminuição da 

massa dos magnetos foi 28 vezes maior na presença de sacarose e os autores 

concluíram que a presença de sacarose afetou a composição microbiana presente nos 

biofilmes, resultando em um aumento significativo na corrosão dos magnetos. 

Naert et al. (1998) avaliaram 36 pacientes desdentados totais em um estudo 

prospectivo de 5 anos com implantes esplintados e não- esplintados, como sistemas de 

retenção em sobredentaduras mandibulares. Os pacientes foram randomizados em 3 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Petropoulos%20VC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kousvelari%20E%22%5BAuthor%5D
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grupos de igual tamanho, tais como: magnetos, bolas ou barra - clipes (grupo referência). 

O acúmulo de placa bacteriana foi significativamente maior para o grupo de magnetos ao 

grupo de bolas. O sangramento à sondagem, nível ósseo marginal e nível de inserção 

não diferiram estatisticamente entre os grupos. Os autores concluíram que o tipo de 

retenção sobre implantes não alterou o resultado peri-implantar.  

Bernhold e Bondemark (1998) descreveram os efeitos de um aparelho magnético 

intrabucal nos tratamentos de apnéia, sonolência diurna e baixo nível de saturação de 

oxigênio no sangue. Foram instalados quatro magnetos cilíndricos de Nd2Fe14B, com 

dimensão de 6,4 x 3,0 mm, de modo que a orientação da força magnética resultasse em 

protrusão mandibular. A máxima força de atração entre os magnetos foi 850 g (8,33 N). A 

espessura da camada de revestimento do acrílico de cada placa foi de 0,3 a 0,5 mm, 

propiciando uma distância de 0,6 a 1,0 mm entre os magnetos, o que reduziu a magnitude 

da força para a faixa de 500 a 650 g (4,90 - 6,37 N). Foi aplicado um questionário sobre o 

ronco e realizado um registro noturno da saturação do oxigênio no sangue antes e após 

seis meses do tratamento. Os principais sintomas, ronco e sonolência diurna, diminuíram 

significantemente e a saturação do oxigênio no sangue durante o sono apresentou 

melhoras. O tratamento não acarretou trauma à articulação temporomandibular. Segundo 

os autores, o espaço aéreo da hipofaringe aumentou, ocorrendo um rebaixamento da 

base da língua e a redução significativa do contato entre a língua e o palato mole. 

Bondemark et al. (1998) analisaram a mucosa bucal após a exposição a 

magnetos ortodônticos durante um período de nove meses, em oito indivíduos entre 17,8 

e 42,4 anos de idade. Em cada indivíduo foi colado alternadamente um magneto de 

Nd2Fe14B (3 x 3 x 1 mm) no lado direito e um equivalente, desmagnetizado e revestido por 

parileno, no lado esquerdo da região vestibular dos dentes pré-molares superiores. Três 

biópsias de ambos os lados de cada indivíduo e também de um local que não havia 

entrado em contato com o magneto desmagnetizado foram congeladas para estudo 

histopatológico e imuno histoquímico. Clinicamente, a mucosa bucal apresentou 

características normais antes e após o período do experimento. Em quatro dos oito 

indivíduos, o epitélio foi 1,4 a 2,3 vezes mais espesso nos tecidos controle e teste do que 

nos tecidos normais distantes. Comparado com os sítios normais, todos os sítios controle 

e teste apresentaram um ligeiro aumento na coloração vascular. Três indivíduos 

apresentaram pequena infiltração de células linfocitárias e todos mostraram indicação da 
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presença de queratinócitos. As reações teciduais menores encontradas nos tecidos teste 

e controle foram interpretadas como resultado de microtraumas por irritação de contato e 

não pelo campo magnético estático, ocasionando o aumento da taxa de proliferação 

celular. A diferença entre estes tecidos foi insignificante, e não houve sinal de aumento da 

queratinização.  

Davis e Packer (1999) apresentaram um estudo sobre o uso de retenções com 

sistemas bola e magnético em sobredentaduras mandibulares, utilizando implantes Astra 

Tech. O acompanhamento dos pacientes por um período de cinco anos não apresentou 

diferença significante entre os dois grupos, em relação à frequência das manutenções e 

sáude da mucosa. A avaliação subjetiva indicou que o tratamento com o sistema 

magnético foi menos confortável e houve redução na eficácia mastigatória. Os autores 

concluíram que ambos os sistemas são opções de tratamento viáveis, embora o sistema 

bola apresentou o melhor desempenho. 

Naert at al. (1999) acompanharam sobredentaduras sobre 2 implantes de 36 

pacientes por 5 anos, divididas em grupos de sistemas de retenção barra – clipe, bola e 

magnetos. O grupo dos magnetos obteve a menor força de 370 g (3,6 N), seguido por 655 

g (6,4 N) do grupo bola e, por fim, 1677 g (16,4 N) do grupo barra – clipe. A força de 

retenção do magneto se mostrou mais constante comparado ao grupo barra – clipe após 

5 anos. As quedas de forças para os grupos foram: 260 g (2,5 N) para o magneto, 88 g 

(0,8 N) para o bola e 437 g (4,2 N) para o barra – clipe. Os autores relataram que foi 

frequente a troca dos magnetos pelo motivo da oxidação. 

Nestle et al. (1999) analisaram a força de retenção magnética em cilíndros 

magnéticos com alturas de 6,5, 5,4 e 4,35 mm e em magnetos telescópios de 5,2 mm de 

altura. As forças entre os magnetos foram medidas em ângulos diferentes. A força de 

retenção diminuiu à medida que o ângulo entre o magneto e o implante aumentou. Em 

todos os grupos, a força de retenção foi reduzida em mais do que a metade quando sob o 

ângulo de 75°. Os autores concluíram que os implantes devem ser inseridos na direção 

axial da força de retenção das próteses. 

O Grupo de Ensino de Física da Universidade Federal de Santa Maria (2011) e 

Noar e Evans (1999) relataram que os novos magnetos de alta energia são capazes de 

produzirem forças de maior intensidade em relação ao seu tamanho, e a força gerada 

entre dois magnetos diminui drasticamente com o aumento da distância, sendo que essa 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Naert%20I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Noar%20JH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Evans%20RD%22%5BAuthor%5D
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força se torna inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Há perda 

significante e irreversível do magnetismo quando os magnetos são submetidos às altas 

temperaturas, como temperaturas entre 80 e 90 C° durante a reação exotérmica de 

polimerização do metacrilato de metila utilizado como revestimento. Consideraram que o 

desalinhamento entre dois magnetos leva a uma diminuição da força magnética e que os 

magnetos podem sofrer corrosão em meio bucal, o que requer um revestimento para 

proteção.  

Weischer e Mohr (2000) descreveram a aplicação de implantes craniofaciais 

como ancoragem para próteses capilares nas regiões dos ossos parietal, occipital, 

temporal e frontal nos defeitos de dois pacientes. Seis implantes foram colocados em 

cada paciente e seis meses após a colocação dos implantes as próteses capilares foram 

instaladas, empregando-se o sistema de conexão magnética. No período entre 10 e 22 

meses após a reabilitação não houve perda de implante. As próteses mantiveram a 

função e a estética com sucesso, e o sitema de retenção magnética foi considerado uma 

opção para a reabilitação dos defeitos craniofaciais. 

Riley et al. (2002) mencionaram que os magnetos estão sendo cada vez mais 

utilizados em uma ampla gama de aplicações clínicas odontológicas devido ao aumento 

da resistência à corrosão e da força magnética. Os mesmos retentores magnéticos que 

são utilizados nas próteses dentárias, são utilizados para a retenção de próteses faciais. 

As vantagens dos sitemas de retenção magnética são a possibilidade de melhor higiene 

ao redor dos implante, menor estresse direcionado aos implantes osseointegrados e 

facilidade no manejo da prótese, mesmo para pacientes com menor destreza manual.  

van Kampen et al. (2003) analisaram in vivo dados sobre a força na retenção 

inicial de sobredentadura, perda da força de retenção após 3 meses de função, manejo de 

inserção e as complicações associadas aos sistemas de retenção magnética, barra - clipe 

e bola. Avaliando 18 pacientes, os autores não observaram diferença na força de 

retenção inicial e após três meses de carga para os 3 sistemas de retenção. As forças 

médias de retenção dos sistemas magnetos, barra - clipe e bola foram de 8,1, 31,3 e 29,7 

N, respectivamente. 

Laganá et al. (2004) avaliaram por método fotoelástico bidimensional a presença 

ou a ausência de tensões entre magnetos Dyna Magnet ES Extra Strong colocados sobre 

implantes, quando estes estão posicionados a uma distância de 3 mm entre si. Os 
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resultados demonstraram não haver desenvolvimento de tensões ósseas quando os 

magnetos estão ou não posicionados sobre os implantes. O não desenvolvimento de 

tensões ósseas ao redor dos implantes representa um resultado muito importante do 

ponto de vista biológico, dado que o sucesso da osseointegração depende da saúde do 

tecido ósseo ao seu redor e também da manutenção de sua integridade, principalmente 

no que se diz respeito à altura. O sistema magnético ajuda a solucionar vários problemas 

clínicos na preservação do suporte ósseo alveolar. 

Chan e Darendeliler (2005) avaliaram os efeitos da magnitude de forças 

ortodônticas em reabsorção radiculares com medições volumétricas. No período de 28 

dias, 36 pré-molares humanos, previamente separados por força leve de 25 g (0,24 N) e 

força elevada de 225 g (2,2 N), foram extraídos e digitalizados em imagens de 

microscópio eletrônico. O volume do espaço, correspondente à reabsorção radicular, do 

grupo de força leve foi 3,49 vezes maior comparado ao grupo controle. O volume do 

grupo de força elevada foi 11,59 vezes maior comparado ao grupo controle. Os autores 

sugeriram que as zonas de alta pressão podem ser mais susceptíveis à reabsorção, após 

28 dias de aplicação da força ortodôntica. 

Srinivasan e Padmanabhan (2005) relataram o caso de uma paciente de 55 anos 

de idade com histórico de tumor intra bucal que foi submetida à ressecção cirúrgica do 

palato duro e as estruturas adjacentes, consistindo em uma hemimaxilectomia do lado 

direito e preservação do rebordo esquerdo ededentado. Foi confeccionado um obturador 

palatino composto por 2 porções conectadas através de um magneto. Os autores 

concluíram que o profisional tem que identificar a área problemática e optar pelo sistema 

de retenção adequado. O tempo e o número de visitas no consultório foi diminuído e o 

sucessso do tratamento foi alcançado satisfatoriamente. 

Goiato et al. (2007) relataram um caso de reabilitação de paciente submetido à 

maxilectomia parcial e exenteração da órbita esquerda, que apresentava a comunicação 

entre as cavidades oral, nasal e oftálmica. Foi confeccionada uma prótese total superior, 

com obturador de palato e uma prótese total mandibular. Os autores utilizaram magnetos 

de SmCo5 para reter a prótese óculo-palpebral, o que simplificou a fase clínica e 

laboratorial, reteve a prótese e a tornou estável e confortável para o paciente. O sistema 

restaurou a função oral e favoreceu a qualidade de vida do paciente. 
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Abdel-Kader et al. (2008) investigaram possíveis efeitos adversos de magnetos 

na mucosa oral, avaliando 20 pacientes ortodônticos, entre 14 e 20 anos de idade, pelo 

período de 6 meses. Foram extraídos os primeiros pré-molares e utilizados magnetos 

ortodônticos de SmCo5 para mover o canino superior direito ao espaço de exodontia. O 

canino contralateral foi tratado com a utilização convencional de elásticos ortodônticos. 

Até o terceiro mês os magnetos haviam perdido suas cápsulas de resina, aos seis meses 

os magnetos apresentaram uma perda significativa de 3 % do peso inicial, ocorrendo 

níveis elevados de íons de Ferro, Níquel e Cromo na saliva. O número de células da 

mucosa bucal com fragmentação de DNA aumentou de forma constante em ambos os 

lados da boca desde a primeira semana, sendo maior na região do magneto à região dos 

elásticos. Os autores concluíram que a falha do revestimento torna os magnetos 

impróprios para o uso odontológico a longo prazo. 

de Sousa e Mattos (2008) testaram dois sistemas de retenção para prótese 

auricular implanto - retidas, os quais compreenderam os mecanismos de retenção barra - 

clipe (sistema INP) ou magnetos de Nd2Fe14B na dimensão de 4 x 2 mm, revestidos por 

Níquel. Os ensaios analisaram a perda da retenção nos grupos com 2 ou 3 clipes e com 2 

ou 3 magnetos, simulando os períodos de uso clínico. As aferições foram realizadas entre 

os intervalos de 540 ciclos, durante o período de aproximadamente seis meses, 

correspondente à 3.240 ciclos. As mensurações da força retentiva foram realizadas antes, 

durante e após o teste de ciclagem mecânica. A maior resistência à tração foi observada 

nas amostras com 3 clipes, seguidas por 2 clipes, 3 magnetos e 2 magnetos. A redução 

da força de retenção no final do teste de ciclagem mecânica foi de 60,2% para o sistema 

de 2 clipes, 34,2% para o sistema de 3 clipes, 11,5% para o sistema de 2 magnetos e 

17,7% para o sistema de 3 magnetos. O modelo com 2 clipes mostrou perda significante 

da força de retenção sugerindo menor durabilidade clínica e o sistema com 3 clipes 

apresentou o melhor resultado, não tendo sido observada diferença significante entre o 

sistema de 2 ou 3 magnetos. Os testes sugeriram maior durabilidade do sistema 

magnético, apesar da menor retenção inicial. 

Boeckler et al. (2009) compararam o grau de corrosão de magnetos de Nd2Fe14B 

e SmCo5 integrantes de sistemas de retenção utilizados em dentes naturais e implantes 

dentários. Os autores utilizaram 37 componentes de sistemas de retenção magnética 

sobre implantes dentários e dentes naturais encapsulados por diferentes ligas metálicas 
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(Ti, CrMoMnTiFe e PdPtCo) e examinaram o comportamento de corrosão por meio da 

análise de imersão estática, comparando com um magneto controle de SmCo5 não-

encapsulado . As análises foram feitas após 1, 4, 7 e 28 dias de armazenamento em 

solução corrosiva. Os íons metálicos dissolvidos foram encontrados em todos os 

períodos. A quatidade dos produtos de corrosão de todos os componentes testados ficou 

significantemente abaixo do limite de 200 μg/cm2, estabelecido pela norma ISO 

22674:2006. Em contraste, a análise do magneto controle ultrapassou esse limite de 

forma significativa. O estudo sugeriu que os coponentes magnéticos encapsulados 

pareceram ser adequados para a aplicação odontológica.  

Sadig (2009) avaliou o efeito dos tipos de retentores, número e localização de 

implantes na retenção e estabilidade de sobredentaduras através da medição das forças 

retentivas nos deslocamentos vertical, rotacional posterior e oblíquo. Para cada modelo foi 

utilizado um dos seguintes sistemas de retenção: magnetos, bolas ou locators. As forças 

do deslocamento rotacional posterior apresentaram valores mais elevados do que as 

forças verticais ou laterais. Os modelos com 4 implantes exigiram forças de deslocamento 

maiores do que os modelos com 2 implantes. Os autores concluíram que os retentores 

locators forneceram retenção e estabilidade significantemente mais elevada, seguido por 

retenção por bola e magneto. 

Phelan (2010) analisaram a força magnética de atração em magnetos de 

Nd2Fe14B revestidos por Níquel e Cobre, produzidos pelo processo de metalurgia do pó. 

No momento de contato entre os magnetos, foi encontrada a maior força de 555,16 g 

(5,44 N) pelo magneto de 4 x 4 x 2 mm, seguido por 312,71 g (3,06 N) gerada pelo 

magneto de 3 x 3 x 2 mm. A menor força foi de 44,1 g (0,43 N), gerada pelo magneto de 2 

x 2 x 0.5 mm. A força reduziu de acordo com o volume dos magnetos, sendo 16 mm
3
 para 

o magneto de 4 x 4 x 2 mm e 2 mm3 para o magneto de 2 x 2 x 0.5 mm. Os autores 

utilizaram como base a faixa de força de 15 - 200 g (0,14 – 1,96 N), relatada como 

clinicamente relevante em ortodontia. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Este trabalho tem por objetivo avaliar, por meio de ensaio mecânico, a força de 

repulsão magnética de magnetos de Nd2Fe14B, considerando: 

 

1. o distanciamento entre os pares de magnetos  

 

 

2. o volume dos pares de magnetos  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Material 

 

 

4.1.1  Magnetos de Neodímeo Ferro Boro 

 

 Magnetos Gerais® : Imãs e acessórios1 

 

Propriedades 

 revestimento: liga metálica antioxidante de Níquel 

 remanência: 12800 G 

 coercividade: 11500 Oe   

 temperatura máxima de trabalho: 80° C 

 

Dimensões e volume (mm3) dos magnetos (Figura 4.1).  

 

Figura 4.1 – A - magneto circular: 4 mm de diâmetro e 2 mm de altura, 25,12 mm
3 
de volume;  

        B - magneto circular: 10 mm de diâmetro e 2 mm de altura, 157 mm
3
 de volume;  

        C -
 
magneto circular: 10 mm de diâmetro e 3 mm de altura, 235,50 mm

3 
de volume;  

        D - magneto retangular: 12 mm de comprimento, 4 mm de largura e 2 mm de altura, 96   
              mm

3 
de volume

.
 

 

                                            
1
 São Paulo, Brasil 
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4.1.2  Material para o desenvolvimento dos corpos de prova 

 

 

 tubo conformador de Policloreto de Vinila (PVC) de 3/4 polegada  - Tigre
®
 

 tampa de PVC para tubo conformador de 3/4 polegada - Tigre®  

 torno de bancada - Sanches Blanés 

 vergalhão roscado 3/8 - Kleifer®  

 resina acrílica - Orto class, Clássico artigos odontológicos 

 éster de cianocrilato - Super Bonder, Loctite® 

 folha de papel alumínio - Wyda® 

 isolante - Cel-Lac, SSWhite® 

 

4.1.3 Material para o desenvolvimento do ensaio mecânico 

 

 

 computador - Itautec®  

 máquina universal de ensaios mecânicos - Kratos; modelo K 2.000MP; Kratos 

equipamentos Industriais Ltda. 

 programa computacional - TRACOMP-W95 (TRCV606) 

 bancada posicionadora com morsa acoplada 

 

4.2 Métodos 

 

 

O estudo foi desenvolvido no Laboratório de Testes Mecânicos do Departamento 

de Biomateriais e Biologia Oral da Faculdade de Odontologia de São Paulo, mediante a 

autorização do Chefe de Departamento (Anexo A). 

Os ensaios compreenderam quatro grupos experimentais de corpos de prova, 

denominados A, B, C e D com as respectivas dimensões fornecidas pelo fabricante e 

seus subgrupos, considerando-se os volumes totais dos corpos de prova.  
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 Grupo A 

A1→ 2 Magnetos circulares: 4 mm de diâmetro e 2 mm de espessura 

Volume total = 50,24 mm3 

A2→ 4 Magnetos circulares: 4 mm de diâmetro e 2 mm de espessura 

Volume total = 100,48 mm3 

 

 Grupo B 

B1→ 2 Magnetos circulares: 10 mm de diâmetro e 2 mm de espessura 

Volume total = 314 mm3 

B2→ 4 Magnetos circulares: 10 mm de diâmetro e 2 mm de espessura 

Volume total = 628 mm3 

 

 Grupo C 

C1→ 2 Magnetos circulares: 10 mm de diâmetro e 3 mm de espessura 

Volume total = 471 mm3 

C2→ 4 Magnetos circulares: 10 mm de diâmetro e 3 mm de espessura 

Volume total = 942 mm3 

 

 Grupo D 

D1→ 2 Magnetos retangulares: 12 mm de comprimento, 4 mm largura e 2 

mm  de espessura 

Volume total = 192 mm3 

D2→ 4 Magnetos retangulares: 12 mm de comprimento, 4 mm de largura 

e 2 mm de espessura. 

Volume total = 384 mm3 

 

Cada subgrupo foi composto por 3 corpos de prova, os quais cada um deles 

consistiu em um hemicorpo de prova superior e outro inferior, totalizando 24 corpos de 

prova. Cada hemicorpo de prova foi confeccionado a partir do tubo conformador de PVC, 

serrado em torno mecânico, o que garantiu o paralelismo entre as extremidades. O 

comprimento do tubo conformador foi de 4 cm, de modo a evitar qualquer interação 
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magnética com os constituintes metálicos da máquina universal de ensaios mecânicos 

Kratos.  

Um vergalhão de 5 cm foi posicionado e fixado com resina acrílica 

autopolimerizável, manipulada de acordo com as normas do fabricante, em 1 cm na 

porção interna no longo eixo do tubo conformador do hemicorpo de prova superior  

(Figura 4.2).  

 

Figura 4.2 -Tubo conformador de PVC de 4 cm com vergalhão  
       de 5 cm, fixado em 1 cm na porção interna 
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Na porção central de uma tampa de PVC foi posicionado o magneto 

correspondente ao hemicorpo de prova superior, fixando-o com resina acrílica 

autopolimerizável somente pelas faces laterais e resfriando com jatos de ar (Figura 4.3). 

Essa tampa de PVC foi acoplada na extremidade livre do hemicorpo de prova superior. 

 

 

Figura 4.3 - Tampa de PVC com o magneto fixado com resina acrílica autopolimerizável  

 

Foi passado isolante nos magnetos, correspondentes ao hemicorpo de prova 

inferior, que foram então posicionados, com os polos opostos justapostos, nos magnetos 

superiores fixados. O conjunto foi rosqueado, através do vergalhão, na célula transdutora 

de força localizada no travessão da Kratos. Após confeccionado, o hemicorpo de prova 

inferior, sem o vergalhão (Figura 4.4), foi montado na morsa acoplada em bancada na 

região da flange inferior da Kratos (Figura 4.5). 
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Figura 4.4 - Hemicorpo de prova inferior, sem o vergalhão 

 

 

Figura 4.5 - Morsa acoplada em bancada na região da flange inferior da Kratos  
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O travessão foi deslocado para o sentido inferior até o momento iminente de toque 

entre o magneto inferior, que foi posicionado no magneto fixado no hemicorpo de prova 

superior, e a tampa de PVC do hemicorpo de prova inferior. O magneto inferior foi envolto 

por resina acrílica autopolimerzável somente pelas faces laterais, resfriando com jatos de 

ar. Após a polimerização, o travessão foi afastado 10 cm para permitir a inversão da 

posição e fixação com éster de cianocrilato do magneto inferior, de modo que os 

magnetos estivessem, ao final, fixados com os polos invertidos. 

O mesmo procedimento foi utilizado nos subgrupos com 2 magnetos iguais para 

cada hemicorpo de prova. Na montagem inicial do hemicorpo de prova superior os 

magnetos foram montados em paralelo, mas com as polaridades opostas respectivas aos 

magnetos superiores (Figura 4.6).  

 

Figura 4.6 – Hemicorpo de prova do subgrupo D2 

 

De maneira similar os magnetos do hemicorpo de prova inferior foram removidos e 

fixados com suas polaridades invertidas, de modo a ter a máxima força de repulsão. 

Foi interposto uma folha de papel alumínio entre os hemicorpos de prova e 

deslocado o travessão da Kratos até o toque entre os magnetos, o que permitiu a retirada 

da folha de alumínio sem a rasgar. Dado esse procedimento, a distância do travessão foi 

zerada no programa computacional TRACOMP-W95, o qual foi programado para 

trabalhar no modo microtração. 

Iniciou-se o ensaio na velocidade de 10 mm/min até o afastamento de 20 mm 

(Figura 4.7). 
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Figura 4.7 – Início do ensaio - afastamento 0,0 mm 

 

Os resultados dos ensaios mecânicos foram decorrentes do processamento digital 

dos dados no programa computacional. Foram obtidos dois arquivos, sendo um  sob a 

forma de gráfico em arquivo de extensão pdf e o outro sob a forma de tabela em arquivo 

de extensão CSV.  

Os corpos de prova foram mantidos em recipientes fechados não herméticos. 

Procedeu-se ao cálculo do volume do magneto (mm3) para cada subgrupo, de 

modo a relacionar o volume do corpo de prova e a força de repulsão gerada em cada 

afastamento. As diminuições das forças de repulsão magnética foram avaliadas em 

função dos afastamentos inicial (0,00 mm), médio (10 mm) e final (20 mm). Os dados 

foram tabulados e apresentados sob a forma de gráficos. 

As médias das forças de repulsão magnética (N) apresentadas por cada subgrupo, 

e seus respectivos desvios padrões, correspondentes à interação subgrupo x magneto x 

afastamento, foram tabulados e estabelecidos três agrupamentos em função do 

afastamento (mm), para a melhor exploração da dimuição das forças de repulsão 

magnética nos menores afastamentos, sendo: 

 agrupamento 1: 0,0 mm a 0,6 mm 

 agrupamento 2: 1,0 mm a 4,0 mm 
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 agrupamento 3: 6,0 mm a 20,0 mm  

Os valores apresentados foram submetidos à Análise de Variância, onde p≤0,05, 

com o auxílio do Grupo de Apoio em Pesquisa (GAP) da Faculdade de Odontologia da 

Universidade de São Paulo.  
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5 RESULTADOS 

 

 

O Gráfico 5.1 mostra as médias das forças de repulsão magnética em função do 

afastamento de todos os subgrupos. 

 

 Gráfico 

5.1 -  Força de repulsão magnética (N) em função do afastamento (mm) 

 

As forças de repulsão magnética de todos os subgrupos reduziram drasticamente 

com o aumento do afastamento, sendo mais elevadas no primeiro Agrupamento do 

afastamento (0,0 - 0,6 mm) e bastante reduzidas no último Agrupamento (6,0 - 20 mm). 

O subgrupo C2 apresentou a maior força de repulsão magnética no afastamento 

0,0 mm, seguido pelos subgrupos B2, C1, D2, B1, D1, A2, tendo o subgrupo A1 

apresentado o menor desempenho. Em nenhum momento as linhas de forças se 

cruzaram, evidenciando que a sequência de redução da força de repulsão magnética 

entre os subgrupos foi a mesma durante todos os afastamentos, excetuando- se nos 
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momentos finais do afastamento em que as forças de repulsão magnética se tornam 

imensuráveis. 

As médias aritméticas dos dados registrados para cada um dos subgrupos nos 

diferentes afastamentos e os respectivos desvios padrões se encontram registrados na 

Tabela 5.1.  

É possível observar que quando justapostos no afastamento de 0,00 mm, os 

subgrupos indicam a mesma ordem da força magnética como observada no Gráfico 5.1. 

Esta tabela apresenta os resultados da Análise Estatística de Variância (p≤0,05) da 

variação de um mesmo subgrupo nos diferentes afastamentos, bem como entre os 

subgrupos, dado um mesmo afastamento. 

A Tabela 5.1 mostra que no Agrupamento 1 ocorre diferença estatística significante 

na força de repulsão magnética, partindo-se do afastamento 0,00 para o afastamento 0,10 

mm, em todos os subgrupos avaliados, excetuando-se os subgrupos A1 e C2. Ao 

aumentarmos o afastamento para 0,3 mm, as forças de repulsão magnética são 

significantemente menores em todos os subgrupos, com exceção dos subgrupos A1 e A2. 

Estas forças de repulsão também são reduzidas significantemente em todos os subgrupos 

ao se dobrar o afastamento para 0,6 mm, afora a força apresentada pelo subgrupo A1. 

No Agrupamento 2 pode-se observar que ocorre uma diminuição significativa da 

força de repulsão magnética, em todos os subgrupos testados ao se atingir o afastamento 

de 1,0 mm e deste para o afastamento de 2,0 mm. Esta situação se mantém na condição 

de 2,0 para 3,0 mm de afastamento, excetuando-se o subgrupo A1, e ao atingirmos 4,0 

mm, quando então a exceção se faz presente no subgrupo A2. 

Considerando o Agrupamento 2, nota-se que todos os subgrupos apresentam uma 

redução significativa da força de repulsão magnética entre os afastamentos de 4,0 e 6,0 

mm. No agrupamento 3, esta redução significativa da força de repulsão magnética se 

mantém entre os afastamentos de 6,0 e 10,0 mm, excetuando-se o subgrupo A2, e de 

10,0 para 15,0 mm, ressalvando-se o subgrupo A1. Entre 15,0 e 20,0 mm a grande 

maioria dos subgrupos ainda apresenta uma diminuição estatisticamente significante da 

força de repulsão magnética, excluindo-se os subgrupos A1, A2 e D1. 

A significância estatística das diferenças das forças de repulsão magnética, que 

ocorrem entre os subgrupos em um mesmo afastamento, representadas pelas letras 

minúsculas na Tabela 5.1, encontra inúmeras variações. 
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Na relacão dos valores das forças de repulsão entre os subgrupos no afastamento 

de 0,0 mm, encontramos valores semelhantes para os subgrupos A1 e A2 e também 

entre B1 e D2. Semelhanças foram observadas entre os subgrupos B2 e C1. 

No afastamento de 10,0 mm, valor que representa a metade do intervalo do 

afastamento obervado, as forças de repulsão magnética dos subgrupos A1, A2 e D1 

foram semelhantes entre si. Os subgrupos B1 e D2 foram semelhantes, assim como os 

subgrupos B2 e C1.  

A força de repulsão magnética no afastamento de 20,0 mm, a maior distância 

observada, foi semelhante entre os subgrupos A1, A2, B1, D1, e D2 e também 

semelhantes entre os subgrupos B2 e C1. Repetindo os resultados observados no 

afastamento 0,0 e 10,0 mm, o subgrupo C2 apresentou uma força de respulsão 

magnética significantemente maior do que todos os outros subgrupos.  

Para a melhor visualização da influência do volume do magneto na intensidade da 

força de repulsão magnética, transcrevemos os valores dos volumes de cada subgrupo na 

Tabela 5.2. 

O Gráfico 5.2 mostra o desempenho da força de repulsão magnética em função 

do volume dos subgrupos com um par de magnetos nos afastamentos de 0,0, 10,0 e 20,0 

mm. Nota-se que no afastamento de 0,0 mm, a força de repulsão magnética é maior no 

subgrupo C1, seguidos pelos subgrupos B1, D1 e A1. Podemos observar que as forças 

de repulsão magnética se tornam quase imensuráveis nos afastamentos de 10,0 e 20,0 

mm. 

O Gráfico 5.3 mostra que a força de repulsão magnética em função do volume 

dos subgrupos com dois pares de magentos nos afastamentos de 0,0, e 10,0 mm. Nota-

se que os subgrupos estão na mesma ordem descrecente de intensidade de força 

magnética, sendo: C2, B2, D2 e A2. Já no afastamento de 20,0 mm, as forças de repulsão 

magnética se tornam quase imensuráveis. 
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Tabela 5.1 - Médias e desvios padrão (N) das forças de repulsão magnética nas interações entre os subgrupos e afastamentos nos Agrupamentos 1,2 e 3.  
      Análise Estatística de Variância* 

 Grupo A B C D 

 
Agrupamento Subgrupo A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 

  Afast. (mm) 

         

 
0,0 

 

2,4 (0,25) 3,9 (0,55) 10,1 (0,15) 13,4 (1,80) 12,8 (0,15) 21,2 (0,53) 7,8 (0,45) 10,6 (1,06) 

  

Ad Ad Abc Ab Ab Aa Ac Abc 

 
0,1 

 

2,2 (0,25) 3,6 (0,55) 9,3 (0,12) 12,7 (1,16) 12,1 (0,15) 20 (0,53) 7,1 (0,36) 9,9 (0,05) 

1 
 

Ae ABe ABcd ABb ABbc Aa ABd ABbcd 

0,3 
 

1,8 (0,15) 3,0 (0,38) 8,1 (0,10) 11,3 (1,15) 10,8 (0,06) 18 (0,32) 6,0 (0,40) 8,5 (0,64) 

  

Ae ABd Bbc Bb Bb Ba BCcd BCbc 

 
0,6 

 

1,3 (0,10) 2,3 (0,31) 6,5 (0,12) 9,8 (0,72) 9,2 (0,00) 15,3 (0,31) 4,8 (0,15) 7,1 (0,42) 

  

 

Ae Be Cbc Cb Cb Ca Ccd Cbc 

 
1,0 

 

0,9 (0,10) 1,7 (0,21) 5,3 (0,17) 8,0 (0,40) 7,6 (0,06) 12,8 (0,01) 3,6 (0,20) 5,6 (0,26) 

  

Dk Dj Ddh Dg Dg Df Di Dh 

 
2,0 

 

0,4 (0,10) 0,8 (0,10) 3,3 (0,15) 5,3 (0,12) 5,0 (0,06) 8,6 (0,06) 1,9 (0,20) 3,4 (0,12) 

2 
 

Ej Ej Eh Eg Eg Ef Ei Eh 

3,0 
 

0,2 (0,00) 0,5 (0,06) 2,2 (0,06) 3,6 (0,06) 3,4 (0,06) 6,0 (0,06) 1,1 (0,10) 2,4 (0,06) 

  

Efj Fj Fh Fg Fg Ff Fi Fh 

 
4,0 

 

0,1 (0,00) 0,3 (0,06) 1,6 (0,06) 2,6 (0,06) 2,5 (0,06) 4,4 (0,06) 0,7 (0,10) 1,7 (0,06) 

  

 

Fj Fij Gh Gg Gg Gf Gi Gh 

 
6,0 

 

0,1 (0,06) 0,1 (0,06) 0,8 (0,06) 1,5 (0,06) 1,3 (0,06) 2,5 (0,06) 0,3 (0,06) 0,9 (0,00) 

  

Hq Hq Ho Hl Hm Hk Hp Ho 

 
10,0 

 

0 (0,00) 0,1 (0,06) 0,3 (0,10) 0,6 (0,06) 0,5 (0,00) 1,0 (0,00) 0,1 (0,00) 0,3 (0,06) 

3  

Io Ho Im Il Il Ik Io Im 

15,0 
 

0 (0,00) 0 (0,00) 0,1 (0,06) 0,2 (0,00) 0,2 (0,00) 0,4 (0,06) 0,0 (0,00) 0,1 (0,06) 

  

Im Im Jlm Jl Jl Jk Jm Jlm 

 
20,0 

 

0 (0,00) 0 (0,00) 0 (0,06) 0,1 (0,00) 0,1 (0,06) 0,2 (0,06) 0,0 (0,00) 0 (0,06) 

    Il Il Kl Kkl Kkl Kk Jl Kl 

*Letras diferentes, em cada agrupamento, representam diferenças significantes (p<0,05). Letras maiúsculas para colunas; minúsculas para linhas. 
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Tabela 5.2 – Volume dos magnetos em cada subgrupo 

Subgrupo 
Corpo de prova 

 Volume unitário* Volume total* 

A1 25,12 50,24 

A2 25,12 100,48 

B1 157 314 

B2 157 628 

C1 235,5 471 

C2 235,5 942 

D1 96 192 

D2 96 384 

                                   *mm
3
 

. 

 

Gráfico 5.2 - Força (N) x volume (mm
3
) nos subgrupos com 1 par de magnetos 

 

Os Gráficos 5.2 e 5.3 mostram que a força de repulsão magnética 

apresenta uma relação direta com o volume do magneto, onde quanto maior o 

volume do magneto maior a força desta repulsão. 
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                   Gráfico 5.3 - Força (N) x volume (mm
3
) nos subgrupos com 2 pares de magnetos   
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Os primeiros magnetos mais usados nas aplicações médicas foram os alnicos, 

desenvolvidos a partir da década de 1930 até 1960. Os magnetos de CoPt foram 

descobertos na década de 1930, apresentando melhor propriedade antioxidativa (Riley et 

al., 2002). 

Na década de 1970 foram desenvolvidos os magnetos de terras raras, e dentre 

eles mais recentemente, os magnetos de SmCo5 e Nd2Fe14B. A taxa de metais raros 

incorporados nestes magnetos aumentou significantemente a capacidade de 

magnetização, havendo redução drástica do tamanho dos magnetos necessária para a 

produção da mesma intensidade de fluxo magnético. Os magnetos de SmCo5 e Nd2Fe14B 

apresentam deficiências como a fragilidade e a baixa resistência à corrosão (Tsutsui et 

al., 1979; Wilson et al., 1995, 1997). O mérito de um magneto é o seu produto energético 

máximo, que é a máxima energia magnética armazenada por unidade de volume. Quanto 

maior este valor, maior é o fluxo produzido pelo magneto (Riley et al., 2002). 

Considerando que força e a densidade de fluxo magnético diminuem 

exponencialmente com o aumentou da distância entre os magentos, há uma relação 

linear entre a espessura e o fluxo magnético, portanto é possível calcular o fluxo de um 

magneto a partir do valor de outro magneto do mesmo material (Noar et al., 1996b; 

Bondemark et al., 1995). As observações de Noar, et al. (1996a), Nestle et al., (1999) e 

von Fraunhofer et al. (1992) apontam que há redução da força de atração quando os 

polos oposto dos magnetos não se apresentam alinhados. Utilizamos uma metodologia 

para posicionamento dos magnetos nos corpos de prova que garantisse a justaposição 

dos magnetos com polos semelhantes voltados frente a frente para o estudo da força de 

repulsão. 

Os efeitos da relação espacial na força de atração entre magnetos de Nd2Fe14B, 

variando as posições vertical, horizontal e transversal entre os magnetos, foi relato por 

Mancini et al. (1999), tendo concluído que os movimentos tridimensionais da mandíbula 

podem afetar os níveis de força proporcionados por aparelhos ortodônticos com 

magnetos. Petropoulos et al. (1997), estudando diferentes sistemas de retenção em 

implantes para sobredentadura, com aplicação de forças de tração nas direções vertical e 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Noar%20JH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hunt%20NP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mancini%20GP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Petropoulos%20VC%22%5BAuthor%5D
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oblíqua, simulando a função, observaram que o sistema magnético Zest foi o menos 

retentivo significantemente, o que pode favorecer transmissões de menores cargas 

horizontais aos implantes. Neste trabalho posicionamos a face dos polos magnéticos, ou 

seja a maior área superficial, sempre na posição horizontal, de modo que a força de 

repulsão se fizesse exclusivamente no eixo vertical. Ao mesmo tempo ficou evidenciado, 

assim como para Mancini et al. (1999), que os magnetos com as maiores áreas na face 

dos polos magnéticos forneceram o melhor desempenho.  

Segundo Wilson et al. (1995), a corrosão dos magnetos na cavidade bucal é 

influenciada por fatores químicos, mecânicos e biológicos e é motivo de preocupação por 

causa dos seus efeitos sobre as propriedades mecânicas, magnéticas e da toxicidade de 

possíveis produtos resultantes da corrosão. A presença de sacarose afeta a composição 

microbiana que cresce nos biofilmes, resultando em um aumento significativo da corrosão 

dos magnetos (Wilson et al., 1997). A existência de microorganismos bucais na superfície 

do metal pode estabelecer regiões catódica ou anódica, resultando na geração de 

correntes elétricas corrosivas. Ao mesmo tempo, Costa et al. (2004) relatou que o campo 

magnético age sobre o transporte de oxigênio na solução para a interface 

magneto/eletrólito, aumentando a aderência de partículas nos espécimes magnetizados e 

acarretando um aumento na corrosão. Wilson et al. (1995) consideram que uma ampla 

gama de produtos metabólicos, tais como ácidos orgânicos, possam reagir diretamente 

com o metal. 

Embora os efeitos biológicos tenham sido, na pior das hipóteses, considerados 

semi-citotóxicos, é de extrema importância prevenir a corrosão (Bondemark et al. 1994a, 

1994b). O potencial do campo magnético estático pode afetar a atividade das células 

mitóticas (Camilleri; McDonald, 1993). Os efeitos são insignificantes e reversíveis no que 

diz respeito à renovação epitelial (Linder-Aronson et al., 1995). Bondemark et al. (1998) 

relataram que as reações teciduais menores são interpretadas como resultado de irritação 

de contato e não pelo campo magnético estático, ocasionando o aumento da taxa de 

proliferação celular. Abdel-Kader et al. (2008) lembram que havendo falha do 

revestimento de proteção, os magnetos se tornam impróprios para o uso intrabucal a 

longo prazo. 

A necessidade de revestir ou encapsular os magnetos é um princípio unânime 

entre os autores. Boeckler et al. (2009), Ahmad et al. (2006) e Donohue et al. (1995) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mancini%20GP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mancini%20GP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Boeckler%20AF%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ahmad%20KA%22%5BAuthor%5D
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reafirmaram a necessidade de encapsular os magnetos de terras raras quando usados na 

cabidade bucal e que os revestimentos de aços inoxidáveis são altamente resistentes à 

corrosão. Alteram-se os tipos de revestimento para a preservação da densidade do fluxo 

magnético, dito por Ahmad et al. (2006). 

Os magnetos de Nd2Fe14B utilizados nesta pesquisa são revestidos por uma liga 

metálica antioxidante composta por Níquel e foram mantidos em ambiente seco durante a 

confecção dos corpos de prova e realização dos ensaios mecânicos, não apresentando 

corrosão.  

Um revestimento acrílico que atinja temperaturas entre 80 e 90 C° na reação 

exotérmica de polimerização do metacrilato de metila, pode causar uma perda de fluxo 

magnético (Noar; Evans, 1999). Segundo informações do fabricante, os magnetos de 

Nd2Fe14B utilizados neste estudo podem ser submetidos a uma temperatura máxima de 

trabalho de 80° C, razão pela qual empregamos a resina acrílica autopolimerizável na 

confecção dos corpos de prova. Para assegurar de que não haveria alteração do fluxo 

magnético, resfriamos com jatos de ar a resina acrílica durante todo o período de 

polimerização. 

Darendeliler e Joho (1993) descreveram um aparelho ortopédico funcional, 

portando magnetos de SmCo5 revestidos por uma liga de Níquel, Cobalto e Cromo. A 

lacuna entre eles, correspondente à película da liga de revestimento foi de 1 a 1,5 mm e 

reduziu a força em 300 a 350 g (2,94 – 3,43 N). O fabricante não informa a espessura do 

revestimento dos magnetos de Nd2Fe14B utilizados neste estudo, de modo que no 

afastamento 0,0 mm a distância correspondente à película da liga de revestimento foi 

considerada nula. Este estudo simula uma situação clínica em que o revestimento do 

magneto é obrigatório, embora este revestimento possa alterar os valores exatos da força 

de repulsão proporcionada por estes magnetos. 

Os magnetos estão ganhando crescente utilização em uma ampla gama de 

aplicações na área biomédica devido ao aumento da resistência à corrosão e da força 

magnética. Os mesmos retentores magnéticos que são utilizados nas próteses dentárias, 

estão sendo utilizadas na retenção de próteses faciais. As vantagens destes sistemas são 

a melhor higiene ao redor dos implante, manejo da prótese, mesmo para pacientes com 

menor destreza manual e menor estresse direcionado aos implantes (Riley et al., 2002). 

No final dos anos 80 o uso dos magnetos em conjunto com implantes osseointegrados 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Noar%20JH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Evans%20RD%22%5BAuthor%5D


59 

 

 

possibilitou a retenção de prótese facial (McCartney, 1991). Rubenstein (1995) relatou 

que em centros na Suéca, no Canadá e nos Estados Unidos, os magnetos foram 

utilizados em 7% dos casos nos EUA e em apenas 2% dos casos na Suécia. 

Aproximadamente 20% das próteses óculo - palpebrais dos Estados Unidos e Suécia 

usaram uma combinação de magnetos e clipes. Os sistemas magnéticos utilizados na 

implantodontia foram um grande passo à frente dos adesivos tradicionais. Tamanhos 

variados de componentes magnéticos fornecem quantidades variáveis de retenção, sendo 

usados de forma isolada ou juntamente com outros sistemas retentivos (Thomas, 1996). 

O uso dos magnetos simplifica a fase clínica e laboratorial, retém a prótese, e a 

torna estável e confortável para o paciente, favorecendo a sua qualidade de vida (Goiato 

et al., 2007). de Sousa e Mattos (2008), estudando sistemas de retenção para prótese 

auricular implanto retida, relataram que o sistema de retenção tipo barra – clipe foi mais 

retentivo que o magnético, porém o sistema magnético manteve a retentividade por um 

maior tempo, indicando uma maior durabilidade frente à simulação clínica. A observação 

de que a retenção do sistema magnético entra em fadiga de forma significantemente mais 

lenta é clinicamente favorável (Petropoulos et al., 1997). 

O não desenvolvimento de tensões ósseas ao redor dos implantes representa 

um resultado muito importante do ponto de vista biológico, dado que o sucesso da 

osseointegração depende da saúde do tecido ósseo ao seu redor e da manutenção de 

sua integridade. As cargas aplicadas aos sistemas magnéticos, oriundas das bases 

protéticas, desenvolvem-se no sentido axial (Block et al., 1990). O sistema magnético 

oferece retenção vertical excelente, que pode ser benéfico em pacientes submetidos a 

ressecção de um segmento da mandíbula. Os magnetos podem ser usados para 

neutralizar as grandes forças em extremo livre protético. Este comportamento é 

favorecido pelo ligeiro deslize do magneto sobre a superfície magnética metálica (Laganá 

et al., 2004). 

Os magnetos de Nd2Fe14B podem ser usados na boca com forças previsíveis (Noar 

et al.,1996b; Bondemark et al., 1995). Os magnetos com eixos magnéticos maiores 

proporcionam maiores forças magnéticas, o que pode se refletir em um melhor 

desempenho clínico. Esta relação pode ser utilizada no manejo ortodôntico, prevendo a 

força magnética e consequentemente proporcinando uma base fisiológica sólida para o 

sucesso dos tratamentos (Mancini et al., 1999).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Petropoulos%20VC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Noar%20JH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Noar%20JH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mancini%20GP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mancini%20GP%22%5BAuthor%5D
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A força magnética pode ser direcionada, o que propiciou o seu uso na ortodontia 

em intrusão de dentes, movimentação dos dentes ao longo dos arcos, expansão, 

retenção, aparelhos funcionais e no tratamento de dentes inclusos (Noar; Evans, 1999). O 

controle da força, a distância curta, as ausências de atrito e fadiga magnética resultam no 

sucesso da extrusão rápida (Bondemark et al., 1997). Darendeliler e Joho (1993) 

descreveram um aparelho ortopédico funcional, composto por dois magnetos de SmCo5, 

que se mostrou menos volumoso comparado ao aparelho ortopédico tradicional. Bernhold 

e Bondemark (1998) utilizaram um aparelho magnético intra bucal contra apnéia, 

sonolência diurna e baixa saturação de oxigênio no sangue, distúrbios que obtiveram 

melhoras significativas. 

Phelan (2010) utilizou a faixa de força entre 15 e 200 g (0,14 – 1,96 N), relatada 

como clinicamente relevante em ortodontia. Nos nossos ensaios, todos os grupos 

apresentaram forças acima dessa faixa nos afastamentos de 0,0 e 0,1 mm. Já nos 

afastamentos de 0,3 e 0,6 mm, o subgrupo A1 apresentou se dentro da faixa de força. 

Nos afastamentos de 1,0 e 2,0 mm, os subgrupos A1 e A2 apresentaram forças dentro 

dessa faixa. O subgrupo D1 foi incluso no afastamento de 2,0 mm. No afastamento de 3,0 

mm, os subgrupos A1, A2 e D1 permaneceram dentro da faixa de força. Ao afastar para 

4,0 mm, somente B2, C1 e C2 se apresentaram acima da faixa de força. Já no 

afastamento de 6,0 mm, somente C2 se apresentou acima dessa faixa. No afastamento 

de 10,0 mm, somente A1 se apresentou abaixo desta faixa de força. 

von Fraunhofer et al. (1992) relatam que forças magnéticas entre 75 e 150g (0,73 - 

1,47 N) podem representar níveis clinicamente relevantes para o movimento ortodôntico. 

Observamos neste estudo que, nos afastamentos de 0,6 e 1,0 mm, apenas o subgrupo 

A1 apresentou valores de 1,3 e 0,9 N, respectivamente, que se enquadram na faixa de 

força sugeridas por esses autores. A partir destes afastamentos a força apresentada pelo 

subgrupo A1 ficou aquém da faixa de força mencionada. À medida em que aumentou o 

afastamento todos os subgrupos foram, em algum momento, se enquadrando nesta faixa 

de força, na dependência do volume dos corpos de prova.  

Os resultados desta análise sugerem que, de todos os subgrupos avaliados, 

apenas o subgrupo A1 pode ser viável para a utilização em clínica ortodôntica. É 

importante salientar que na ortodontia, forças grandes são consideradas prejudiciais 

devido ao risco de desenvolvimento de uma alta tensão de compressão nos tecidos, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Noar%20JH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Evans%20RD%22%5BAuthor%5D
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acarretando reabsorção radicular, deiscências de tecido mole ou perda de apoio ósseo 

(Bondemark; Kurol, 1992; Bondemark et al., 1997; Chan; Darendeliler, 2005).  

Em todo o ensaio, somente os subgrupos A1 e A2 não seguiram o padrão dos 

outros subgrupos que apresentaram uma redução significante da força de repulsão 

magnética em função de um maior afastamento. O subgrupo D1, que ocupa o terceiro 

lugar em volume, manifestou-se como os subgrupos A1 e A2, não apresentando redução 

significante da força de repulsão magnética do afastamento 15,0 para 20,0 mm. Sugere-

se que esse efeito tenha sido causado pelo pequeno volume destes pares de magneto, o 

que se reflete em uma força de repulsão magnética que rapidamente se aproxima de ser 

imensurável. Outra possibilidade é uma sensibilidade insuficiente da máquina Kratos para 

esse grau de força, como ocorrido no estudo de Noar et al. (1996b), que utilizaram mini 

magnetos com volumes de 37,5 mm3.  

As maiores forças magnéticas foram aferidas quando os magnetos e os 

componentes ferromagnéticos estavam em contato íntimo e o Gráfico 5.1 se mostrou em 

curvsa hiperbólicas, assim como nos estudos de, Phelan (2010), von Fraunhofer et al. 

(1992) e Bondemark e Kurol (1992). O aumento da distância entre os magnetos reduziu a 

força de repulsão magnética em todos os subgrupos avaliados. Dado um mesmo 

afastamento, a análise estatística nos mostra que diferentes subgrupos podem apresentar 

forças de repulsão magnética semelhantes, sendo possível optar por diferentes pares de 

magnetos, tendo o mesmo resultado. 

Nos relatos de Bondemark e Kurol (1992), a força magnética de repulsão foi 

115,8 g (1,13 N) no afastamento de 1,0 mm entre 2 magnetos (80 mm3), volume que é 

mais próximo do subgrupo A2 (100,48 mm3), o qual alcançou os 1,7 N para o mesmo 

afastamento. No afastamento de 2,0 mm, as forças magnéticas de repulsão foram 0,56 e 

0,8 N, respectivamente. 

Todos os subgrupos deste estudo, exceto A1 e A2, apresentaram no 

afastamento 0,0 mm, valores de força de repulsão magnética superiores aos 4,4 N de 

força de atração magnética observados nos sistemas de retenção das sobredentaduras 

de van Kampen et al. (2003). Naert at al. (1999) relataram que a força de retenção 

magnética de sobredentaduras sobre implantes foram 3,7 N, sendo o somatório da força 

de atração magnética de 1 par de magnetos na região de canino esquerdo com 1 par de 

magnetos na região de canino direito. As forças magnéticas de todos os subgrupos, 
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exceto A1, no afastamento 0,0 mm, foram maiores que os 3,7 N descrito por Naert at al. 

(1999), ocorrendo o mesmo para os 2,8 N reportados por Burns et al. (1995). Já, para os 

1.3 N mencionados por Petropoulos et al. (1997), todos os subgrupos foram superiores. 

Vale a pena considerar que mensuramos forças de repulsão magnética enquanto que os 

autores acima citados trabalharam com força de atração magnética. De acordo com von 

Fraunhofer et al. (1992), as forças de atração e repulsão magnéticas de magnetos de 

SmCo5 apresentam diferenças bastante pequenas.  

Os magnetos dos grupos A e B apresentam o mesmo eixo magnético (2,0 mm), 

porém diferem quanto às áreas das faces dos polos magnéticos, as quais são 12,56 e 

78,5 mm2, respectivamente. O aumento de 525 % da área da face de polo resultou no 

aumento de 320,8 % da força de repulsão magnética no subgrupo B1, comparado ao 

subgrupo A1, no afastamento de 0,0 mm. No entanto, ao ser avaliar os subgrupos B2 e 

A2, compostos por dois pares de magnetos, a força magnética de repulsão foi apenas 

243,5 % maior no subgrupo B2, em relação ao subgrupo A2. Os magnetos dos grupos B e 

C possuem a mesma área da face do polo, diferindo apenas em 1 mm na espessura e, 

consequentemente no comprimento do eixo magnético. Este fato permite uma avaliação 

da importância do comprimento deste eixo na força de repulsão magnética. Os volumes 

dos subgrupos B1 e C1 são 157 mm3 e 235,50 mm3, respectivamente, portanto o 

aumento de 49,6 % de volume, acarretou um aumento de 26,7 % da força de repulsão 

magnética do subgrupo C1, em relação ao subgrupo B1, no afastamento 0,0 mm. No 

entanto, ao ser avaliar os subgrupos B2 e C2 compostos por dois pares de magnetos, a 

força magnética de repulsão foi 58,2 % maior no subgrupo C2, em relação ao subgrupo 

B2.  

O aumento do comprimento do eixo magnético e do volume do magneto mantém 

uma relação direta com a força de repulsão magnética aqui avaliada, como relatado por 

Mancini et al. (1999) e Phelan (2010), os quais dada uma mesma área, o aumento do 

comprimento do eixo magnético é diretamente proporcional à força magnética. Nesse 

estudo as relações não foram diretamente proporcionais, pois o dobro do volume foi 

distribuído em dois magnetos do mesmo hemicorpo de prova nos subgrupos A2, B2, C2 e 

D2, não sendo observado o dobro da intensidade da força de repulsão magnética de A1, 

B1, C1 e D1, para o mesmo afastamento. Sugere-se que a proximidade entre 4 

magnetos, possibilita a interação entre os 8 polos, ocorrendo distorção do campo 
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magnético como relatado por von Fraunhofer et al. (1992). Nos relatos de van Kampen et 

al. (2003) não houve esse comportamento entre os magnetos, pois cada par de magnetos 

gerou 4,4 N, totalizando 8,8 N de 2 pares de magnetos nas sobredentaduras. Entretanto, 

os 2 pares de magnetos foram instalados em posições inter caninas, não havendo 

interações dos campos magnéticos entre os 2 pares de magnetos 

A força de repulsão magnética aumentou significantemente em função do volume, 

como reportado por Mancini et al. (1999) e Phelan (2010), nos afastamentos de 0,0 e 10,0 

mm. Esta relação foi menor no afastamento de 20,0 mm, o que segundo Phelan (2010), 

tende à ser imensurável. Neste afastamento apenas os três subgrupos de maiores 

volumes, ainda apresentaram uma força de repulsão magnética mensurável.  
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Com base nos resultados deste estudo conclui-se que: 

 

1. A força de repulsão magnética mantém uma relação inversa com o 

afastamento entre os magnetos. 

 

2. A força de repulsão magnética apresenta uma relação direta com o 

comprimento do eixo magnético e área de polo do magneto. 

  

3. O aumento do afastamento entre os magnetos não altera a sequência de 

redução da força de repulsão magnética nos diferentes pares de 

magnetos nos afastamentos iniciais.  

 

4. A relação direta entre volume e força de repulsão magnética não se altera 

frente aos afastamentos iniciais, tornando-se imensurável nos 

afastamentos finais. 

 

5. A força de repulsão magnética gerada por magnetos pequenos varia 

menos em função do aumento do afastamento. 
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Anexo A - Autorização do Chefe de Departamento para o desenvolvimento do 

estudo no Laboratório de Testes Mecânicos Departamento de Biomateriais e Biologia Oral 

da Faculdade de Odontologia de São Paulo 
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